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1. ВСТУП 

1.1 Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області та план її 
реалізації 

Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки (далі 
– Стратегія) підготовлено робочою групою за участі різноманітних суб‘єктів регіонального 
розвитку шляхом семінарів-практикумів і обговорень, що відбувалися у період з жовтня 2010 
по травень 2011 року. Регіональне партнерство, створене з метою розробки Стратегії, 
передбачало участь обласної і районних державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, 
представників приватного сектора й інших зацікавлених сторін області. Учасники процесу 
розробки Стратегії мають відігравати провідну роль в управлінні реалізацією Стратегії задля 
розвитку області шляхом їх залучення до Ради регіонального розвитку й агенції 
регіонального розвитку, після їх створення.   

Стратегія забезпечує системний та комплексний підхід з метою ефективного 
використання наявного потенціалу для подолання проблем, що перешкоджають розвитку 
області. У ній визначено цілі розвитку і забезпечуються принципи їх досягнення для 
зваженого розвитку, сталого економічного зростання і суспільного добробуту. По суті, 
Стратегія забезпечує рамки для соціально-економічного розвитку Хмельницької області 
протягом наступного десятиліття (до 2020 року і далі), зосереджуючись на створенні 
імпульсу для переходу до економіки з високою доданою вартістю, де знання, середовище і 
якість життя підкріплюють сталий економічний розвиток. 

Стратегію передбачається реалізувати у три етапи: 2011 – 2014; 2015 – 2017 і 2018 – 
2020. Перший етап реалізації стратегії, передбачений у цьому Плані реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 роки. (План реалізації 
Стратегії) представляє перше зусилля по перетворенню поставлених Стратегічних цілей у 
детальні втручання – програми і проекти з визначеними засобами реалізації, 
відповідальністю і часовими рамками реалізації. 

Підготовка Плану реалізації Стратегії проводилася в середині 2011 року відповідно до 
цілей, поставлених у Стратегії і з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і 
виклики. Широка група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до 
процесу мобілізації регіональних ідей проектів, що оцінювалися і групувалися у тематичні 
програми відповідно до принципів об’єднання зусиль (синергії) та взаємодоповнюваності. 
План також пристосовано під наявні фінансові ресурси і можливості реалізації і розроблено 
так, щоб забезпечити узгодження зі Стратегічними цілями Стратегії регіонального розвитку 
Хмельницької області до 2020 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та 
іншими важливими аспектами розвитку. 

План реалізації Стратегії підготовлено для всієї Хмельницької області. Особлива увага 
приділяється сільській місцевості і її зв’язку з містами (точками росту) з метою досягнення 
економічних показників і якості життя. Важлива увага приділена територіальному аспекту 
втручань, націлених на зміцнення точок росту як рушійних сил регіонального розвитку і 
найкращих засобів для скорочення регіональних дисбалансів і покращення соціально-
економічного добробуту. План зачіпає основні стратегічні вибори Стратегії, викладені в 
рамках Стратегічних цілей: 

Стратегічна ціль 1: Диверсифікація структури економіки області та покращення 
діяльності економічних суб‘єктів) 
Стратегічна ціль 2: Реалізація туристичного потенціалу регіону 
Стратегічна ціль 3: Розвиток сільських територій та територій навколо міст 
регіону 
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Стратегічна ціль 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення 
наскрізних проблем) 

Принципи сталого розвитку включені в усі цілі й компоненти цього Плану реалізації. 
Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 
екологічних цілей. Разом із вимогами екологічного захисту Стратегічна ціль - забезпечення 
росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем),  будучи горизонтальною та 
багатосторонньою, є підґрунтям для майбутнього сталого розвитку Хмельницької області.  

Розробка Стратегії і Плану реалізації із залученням широкого кола суб’єктів 
регіонального розвитку області є самостійним важливим досягненням процесу стратегічного 
планування розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені 
суб‘єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення 
Плану реалізації, який потрібно проводити кожних три роки перед наступним етапом 
реалізації Стратегії. 

Перегляд і оновлення Плану реалізації Стратегії слід робити з метою оцінки 
результатів реалізації, досягнутих на цей час, щоб поставити цілі реалізації на наступний 
період з урахуванням зміни середовища і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими 
цілями розвитку області.  

1.2 Методологія 
Процес розробки Плану реалізації відбувався за участі Робочої групи суб‘єктів 

регіонального розвитку, яка у такому ж складі займалася підготовкою Стратегії 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки. 

Часові рамки Плану реалізації — три роки. Реалізація Стратегії складатиметься з трьох 
середньострокових циклів планування  (кожен тривалістю 3 роки). Це також співпадає з 
очікуваним фінансовими (ресурсними) планами і створенням фінансових та контрольних 
механізмів й установ, відповідальних за реалізацію Плану. У той час, як стратегічні цілі, 
операційні цілі і заходи розробляються на тривалий термін (9-10 років), програми і 
підпрограми цього Плану реалізації представляють собою втручання із середньостроковою 
пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.  

У ході процесу підготовки Плану максимально застосовувалися принципи ЄС, 
методологія й інструменти для стратегічного і операційного планування із незначними 
поправками для відображення особливостей України. Принципи та інструменти, які 
застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:  

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі 
консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій 
громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін. 
Участь і спільна власність – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської 
підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, 
спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку 
задовольнити лише власні інтереси. 

Покроковий консультативний підхід – кожна наступна стадія процесу здійснюється 
на основі результатів попередньої(іх) фази(фаз). 

Сталість – результат застосування інших принципів і методологічних інструментів, 
таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, 
програм). 

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх заінтересованих сторін та 
забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів. 

Інновацію – визначення оригінальних втручань (проекту) з метою забезпечення 
найбільш ефективного використання наявних ресурсів. 
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Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – втручання нижчого рівня узгоджені 
із планами вищого рівня (наприклад, План реалізації узгоджується зі Стратегією). 

План реалізації підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням 
європейської практики, враховуючи не сформованість українського правового середовища та 
практики щодо юридичної, організаційної, інституційної та фінансової підтримки політики 
розвитку, механізмів розподілу коштів і їх резервного фінансування для пріоритетів 
регіонального розвитку.  

Партнером  процесу підготовки Плану виступив Проект ЄС «Підтримка сталого 
регіонального розвитку в Україні», що діяв головним чином в якості технічної допомоги, 
надаючи методичні вказівки і допомогу у процесі розробки. 

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх 
зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання і основних пріоритетів 
розвитку як головних елементів Стратегії і Плану реалізації.  

Після ухвалення Стратегії Хмельницькою обласною радою1, було проведено роботу з  
мобілізації регіональних проектів, реалізація яких дозволить досягнути визначених 
Стратегією цілей. 
  У фазі розробки Плану реалізації Стратегії ідеї проектів було оцінено і зібрано в 
чотири тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і взаємодоповнення. План 
узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для 
реалізації проектів, а самі проекти перевірено на предмет відповідності Державній стратегії 
регіонального розвитку.  

План націлений на використання основних економічних можливостей, наявних в 
області, але також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію, 
доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних та 
історичних ресурсів і надбань. Основну мету Плану реалізації  повністю узгоджено із 
стратегічною метою Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області: 

Хмельниччина – провідний регіон Південно-Західної України, у якому хочеться 
жити та працювати, який хочеться відвідувати та в який хочеться інвестувати. 

Хмельниччина – регіон з низьким екологічним навантаженням, економіка якого 
базована на високоефективному багатопрофільному сільському господарстві, 
наукомістких, складальних виробництвах та торгових і транспортно-логістичних 
послугах. 

                                                 
1 Рішення Хмельницької обласної ради №24-4/2011 від 18 травня 2011 року. 
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1.3 Резюме  аналізу ситуації 
Хмельницька область розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини і 

займає площу 20600 кв. кілометрів. Місто Хмельницький – обласний центр, розташований 
близько до географічного центру області, на перетині маршрутів північ-південь і захід-схід. 
Основними економічними центрами області є м. Волочиськ на заході, м. Шепетівка на 
півночі, м. Кам’янець-Подільський на півдні і селище Летичів на сході. Для деяких південних 
та північних районів існують проблеми з доступністю, оскільки декілька районних центрів 
(Славута, Шепетівка, Ізяслав, Полонне, Кам’янець-Подільський і Нова Ушиця) розташовані 
на відстані більше 100 км від обласного центру. 

З точки зору природних ресурсів основними ґрунтами є сірі підзолисті та чорноземи. 
В області існують щонайменше три природні й кліматичні зони, що зменшує небезпеку 
несприятливого впливу погодних умов на сільське господарство. Область займає 6-те місце в 
країні за водними ресурсами і має доволі рівномірно розподілену мережу річок, струмків та 
ставків. На ліси припадає лише 14% всього земельного фонду, тоді як орна земля займає 61%, 
із ступенем розорюваності 80% сільськогосподарських угідь. Природні умови забезпечують 
можливість для розвитку сільського господарства (як рослинництва, так і тваринництва). 
Корисні копалини промислового значення включають глину, вапняковий туф, графіт, граніт, 
вапняк, фосфорити, торф і буре вугілля. 

Всі економічні центри області добре сполучені автомобільними дорогами, однак стан 
доріг незадовільний. Бракує доріг І категорії. Важливі транспортні потоки йдуть, головним 
чином, на півночі області,  водночас транспортні потоки «захід-схід» могли б бути 
використані краще. Обласна система доріг достатня для забезпечення надійного 
внутрішньообласного сполучення. Наявність доріг місцевого та державного статусу дозволяє 
оптимізувати транзитні транспортні маршрути і може забезпечити доступність для більшості 
територій області. В області існує 40 діючих вантажних станцій і один аеропорт, 
розташований за 7 км на південний-захід від м. Хмельницький. Телекомунікаційні 
потужності включають телекомунікаційну (кабельну) мережу (близько 65,000 абонентів) і 
мобільну мережу (більш ніж 1 мільйон абонентів). Кількість Інтернет користувачів могла б 
бути вищою.  

Українці становлять майже 94% загальної чисельності населення області, яке налічує  
1,34 млн. осіб (2010). Загальна чисельність населення скорочується протягом останніх 20 
років. Тенденція до сповільнення скорочення населення намітилася за останні 5 років і 
можна очікувати подовження тривалості життя. Хмельницька область належить до групи 
слабо урбанізованих регіонів, де відсоток міського населення нижчий за середній по країні. 
Новоущицький, Чемеровецький і Ярмолинецький райони – найменш урбанізовані. У той час, 
як міське населення повільно зростає останні 5 років, кількість мешканців сіл значно 
скорочується, що свідчить про міграцію та старіння сільського населення. Внаслідок 
низького рівня урбанізації існує відносно невеликий екологічний вплив, що забезпечує 
можливість для розвитку туризму (курортні і оздоровчі послуги) і підприємств з високими 
вимогами до чистоти повітря і води (фармацевтика і біотехнологія). Міське населення має 
нижчий середній вік і більш високий відсоток осіб працездатного віку. Існує значна 
диспропорція між адміністративно-територіальними одиницями у плані працездатного 
населення (70,7% у м. Нетішин і 49,2% у Славутському районі) і більшим демографічним 
навантаженням на працездатне населення порівняно з середнім показником по країні. 

Обласний науковий і технологічний потенціал людських ресурсів відповідає 
поточному рівню розвитку  і регіональній спеціалізації на сільському господарстві і 
послугах. Однак, цього недостатньо для прискореного розвитку, особливо у сфері високих 
технологій. Кількість осіб, зайнятих у науковій, дослідницькій та технологічній діяльності 
має схильність до скорочення, тоді як фінансування такої діяльності є низьким. Існує 
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декілька наукових центрів при Хмельницькому національному університеті і декілька 
сучасних видів його діяльності можна використати в ході проектів розвитку області, щоб 
збільшити долю економіки з доданою вартістю. Існує стійка тенденція до зростання кількості 
осіб з академічними ступенями, що може посприяти економічному розвитку. Міста 
Кам’янець-Подільський та Хмельницький – найбільші освітні центри. Існують обласні 
освітні установи для аграріїв, вчителів, економістів, управлінців і деяких технічних 
спеціалістів, але не для медичного персоналу (за винятком молодших спеціалістів) і 
вузькоспеціалізованих технічних кваліфікацій. Число професійно-технічних навчальних 
закладів і студентів скоротилося, тоді як структура освіти спеціалістів дуже змінилася. Існує 
проблема відсутності належних освітніх закладів і програм, зокрема, у професійно-технічних 
навчальних закладах, а також помітна нестача випускників професійно-технічних навчальних 
закладів, готових до роботи у виробничому секторі. Заклади початкової та середньої освіти 
наявні в достатній мірі, спостерігається нерівномірний розподіл учнів в області і варіювання 
якості навчання. Бажано реорганізувати шкільну мережу, збільшивши кількість середніх і 
скоротивши кількість початкових шкіл. 

При середній заробітній платі 1,045 грн. і ВВП 9,063 грн. на душу населення 
(порівняно з 15,451 у середньому по Україні), Хмельниччина представляє собою область з 
меншим обсягом економіки і темпами зростання. За останні 8 років доля сільського 
господарства скорочується, тоді як доля промисловості і послуг збільшується у структурі 
доданої вартості, що є позитивною тенденцією. При долі 43%, послуги представляють собою 
найбільший сектор, за яким іде промисловість (27,5%), сільське господарство (17%) і 
будівництво (4,7%). Ось чому Хмельниччину можна віднести до непромислових областей. У 
промисловій структурі найбільша доля припадає на харчову і тютюнову промисловість 
(24%), виробництво електроенергії та її розподіл (24%, завдяки Хмельницькій АЕС), 
неметалеві корисні копалини (18%) і машинобудування (11%). У плані зайнятості, у галузі 
сільського господарства зайнято 26,3% працездатного населення, тоді як у промисловому і 
будівельному секторах – 18 відсотків.  

Відсутність чіткої промислової спеціалізації області зменшує небезпеку, пов’язану із 
ринковими проблемами, але й перешкоджає динаміці розвитку у плані 
конкурентоспроможності, досягнутої завдяки різкій концентрації ресурсів у декількох 
секторах. Під час недавньої економічної кризи промислові індекси впали так само,  як і в 
інших регіонах Україні. У більшості районів існує значна залежність від невеликої кількості 
провідних підприємств, що означає серйозні економічні ризики на випадок закриття цих 
об’єктів. Декілька традиційних галузей області (радіоелектроніка, радіотехнічні товари, 
машинобудування, тваринництво тощо) стикаються із значними труднощами щодо реалізації 
своїх товарів, у той час, як інші (на зразок цукрової і легкої промисловості) змогли 
консолідуватися. Завдяки невеликому розміру підприємств і гнучкості з точки зору кінцевої 
продукції, легка промисловість є особливо успішним прикладом.  

Зовнішня торгівля області доволі стабільна і становить близько 0,6% від 
загальнодержавного обсягу, тоді як зовнішньоторговий баланс негативний. Спостерігається 
спад в обсягах експорту до країн Європи та Азії, і зростання у країни СНД. Основні 
зовнішньоторговельні партнери – Білорусь, Казахстан, Росія, Молдова, Німеччина, Польща,  
Угорщина і Чехія (експорт), а також Німеччина, Польща, Китай і Південна Корея (імпорт). 
При долі 45% у загальній структурі експорту, вироби з металу, металеві пристрої і механізми 
представляють основну групу товарів, потім продукти тваринництва (17,6%), пластмаси і 
корисні копалини (13,7%); товари, виготовлені з дерева, каменю, кераміки та скла, тоді як у 
структурі імпорту переважають споживчі товари (побутові прилади, автомобілі). Рівень 
прямих іноземних інвестицій області менше однієї сьомої від середнього по країні, причому 
іноземні інвестиції концентруються у містах обласного значення, а також на територіях із 
сильними районним центрами і виробничими потужностями (Кам’янець-Подільський, 
Хмельницький, Шепетівка, Красилів і Волочиськ). 
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У середньому на 1000 осіб припадає 20 підприємств (2009), кількість підприємств у 
державній власності – 99, і майже відсутні крупні компанії (більше 2,000 працівників). 
Найбільшу кількість підприємств зареєстровано у м. Хмельницький та Хмельницькому 
районі, найменшу – у Шепетівському. Значна частина населення є приватними 
підприємцями, які головним чином працюють у торгівлі із значними внутрішньообласними 
розбіжностями. Більша частина підприємців зосереджена у містах. Це свідчить про потенціал 
індивідуальної трудової діяльності, але й вказує на негативну структуру сектора підприємців, 
більшість яких займаються торгівельною діяльністю, а не виробництвом.  

Хоча область відома своїм агропромисловим потенціалом, структура 
сільськогосподарського виробництва значно змінилась за останні 20 років, що безпосередньо 
впливає на трудові ресурси і демографічні процеси в області. Галузь, в основному, 
представлена сільськогосподарським виробництвом, яке базується головним чином на 
вирощуванні зернових з невисокими трудозатратами та слабким внеском в економічну 
ефективність області. Доля продуктів тваринництва в сільськогосподарському секторі 
зменшується, більшість худоби вирощується в індивідуальних господарствах. Тому 
скорочення поголів’я худоби швидко зменшило внесок органічних добрив, що призводить до 
виснаження ґрунтів. Вирощування фруктів і ягід в області майже припинилося, що зменшує 
обсяг сільськогосподарського виробництва та скорочує рівень зайнятості сільського 
населення. Проте криза не вплинула на сільське господарство в тій мірі, в якій вона зачепила 
промисловий сектор, і за останні декілька років валовий обсяг сільськогосподарської 
продукції дещо зріс. Покращення у структурі сільськогосподарського виробництва потрібне 
для того, щоб  Хмельниччина стала аграрним лідером. Область також підтримує значне 
виробництво цукру, хоча й бажано краще використовувати виробничі ресурси. Дефіцит 
цукру, що спостерігається на міжнародних ринках, сприяє розвитку, однак низька 
ефективність виробництва обмежує конкурентоспроможність цукрових заводів.  

З точки зору туристичних місць Хмельниччина входить у п’ятірку областей України. 
Основний туристичний потенціал включає мальовничу природу (р.Дністер, Товтри, ліси та 
озера на півночі області), мінеральні води (Нафтуся, Миргородського типу та радонові води), 
історична й архітектурна спадщина (м. Кам’янець-Подільський, селище Меджибіж, 
с. Самчики) і санаторії для медичного лікування і відновлення здоров’я. Існує 269 
природоохоронних зон і об’єктів: 39 заказників (включаючи 15 державного значення), 198 
пам’яток природи (4 державного значення), ботанічний сад у м. Кам’янець-Подільський, 7 
природних заповідників, 24 парки, яким присвоєно статус пам’яток природи/паркового 
мистецтва (включаючи 8 державного значення) та одна пам’ятка ЮНЕСКО (дуга Струве, 3 з 
4 елементів якої, наявних в Україні, знаходяться на території області). Найвизначніші 
туристичні місця області включають Національний природній парк «Подільські Товтри», 
Національний історико-культурний заповідник «Кам’янець», державний історико-
культурний заповідник «Товтри» і державний історико-культурний заповідник «Самчики». 
Також існують цікаві історичні об’єкти (в  населених пунктах Сутківці, Антоніни, Губин, 
Ізяслав, Гриців, Зіньків, Старокостянтинів, Пилява,  Жванчик, Сатанів, Іванківці тощо), ряд 
санаторно-курортних закладів і центрів відновлення здоров’я на базі мінеральних вод. 
Сільський туризм є доволі розвинутим сегментом туристичної індустрії області з 64 агро-
готелями, переважно розташованими у Кам’янець-Подільському, Новоушицькому та 
Шепетівському районах. Окрім оздоровчого та курортного туризму, історична та 
архітектурна складова є іншим значним туристичним компонентом. Однак туристичний 
потенціал області потрібно покращувати, аби стати частиною міжнародної туристичної 
мережі.   

Ресурсні й територіальні аспекти Хмельницької області забезпечують міцну основу 
для сталого розвитку. Крім міст обласного значення із добре розвинутою господарською 
діяльністю також існують населені пункти, що функціонують як природні концентратори 
економічного життя у депресивних сільських районах. Збалансований розвиток області 



 
 

 

10 

ґрунтується на точках росту і мережі комунікацій (дороги), котрі сполучають сусідні населені 
пункти з потенційними центрами росту. За умови адекватної економічної діяльності 
(виробництво, переробка, послуги), такі центри можуть стати рушіями розвитку сільської 
периферії, сприяючи скороченню відтоку населення і покращенню якості життя сільського 
населення. 

Наступний важливий аспект включає обмежені фінансові ресурси, які знаходяться у 
розпорядженні для регіонального розвитку. Обмежені кошти на потреби розвитку переважно 
вкладаються у соціальні та медичні послуги і не націлені на розвиток регіональної економіки. 
Без серйозної зміни в освоєнні допомоги у сфері розвитку важко очікувати досягнення 
необхідного підйому регіональної економіки. Пам’ятаючи про обмежені фінансові ресурси і 
можливості реалізації, у цьому Плані окреслена комбінація можливих дій у сфері розвитку з 
2011 по 2014 роки на основі визначених викликів та сильних сторін. Ці дії представлені у 
вигляді проектів (проектних завдань), які зведено у чотири взаємопов’язаних програми.  

Далі описується загальна логіка втручання. 

1.4 Логіка втручання 
Стратегія розвитку Хмельницької області описує довгострокову картину розвитку 

області відповідно до цілі розвитку. 

 

Мета розвитку Хмельницької області 
Хмельниччина – провідний регіон Південно-Західної України, у якому хочеться жити 
та працювати, який хочеться відвідувати та в який хочеться інвестувати. 
Хмельниччина – регіон з низьким екологічним навантаженням, економіка якого 
базується на високоефективному багатопрофільному сільському господарстві, 
наукомістких, складальних виробництвах та торгових і транспортно-логістичних 
послугах. 

 
 

На стратегічному рівні мета розвитку Хмельницької області містить чотири 
стратегічні цілі на період до 2020 року. Стратегічні цілі є загальними, тому вони 
залишаються актуальними і властивими визначеним напрямам регіонального розвитку 
(релевантними)  після завершення першого програмного циклу, розробленого в цьому Плані 
реалізації. 

 
Таблиця 1.1. 

Стратегічні цілі 
1. Диверсифікація 

структури 
економіки області 

та покращення 
діяльності 

економічних 
суб‘єктів 

2. Реалізація  
туристичного 

потенціалу 

3. Розвиток 
сільських 

територій та 
територій навколо 

міст  

4. Забезпечення 
росту 

регіонального 
потенціалу 
(вирішення 
наскрізних 
проблем)  

 
 

На операційному рівні кожну з чотирьох стратегічних цілей розроблено завдяки 
набору операційних цілей, котрі є віхами у досягненні стратегічних цілей і шляхом у 
напрямку необхідних втручань. 
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Таблиця 1.2. 

Операційні цілі 

1.1 Розвиток 
інноваційного та 
конкурентоспро-
можного 
промислового 
сектора 

1.2 Зміцнення МСП 
та підприємництва 

1.3 Стимулювання 
економіки регіону, 
виробництва 
продукції та 
інвестиційного 
потенціалу 

2.1 Розвиток та 
відновлення 
туристично-
відпочинкового 
потенціалу 

2.2 Розширення 
можливостей та 
реклама 
туристичних 
продуктів 

3.1 Підвищення 
продуктивності 
сільськогоспо-
дарського 
сектора 

3.2 Розвиток 
можливостей 
для 
диверсифікації 
економіки 
(доходів) 
сільського 
населення 

3.3 Підвищення 
життєздатності 
сіл і малих міст 

4.1 Розвиток та єдність 
територіального 
простору 

4.2 Підвищення 
здатності людського 
потенціалу 
адаптуватися до 
потреб економіки та 
невиробничого 
сектора 

4.3 Продовження 
тривалості активного 
періоду життя 
людини  

 
Вибір наведених вище операційних цілей ґрунтувався на регіональних порівняльних 

перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення 
слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків. 

Протягом травня і червня 2011 року 230 ідей проектів мобілізовано від суб‘єктів 
регіонального розвитку Хмельницької області. Робоча група, відповідальна за розробку 
Плану реалізації Стратегії, розглядала лише ті ідеї проектів, які чітко спрямовані на 
реалізацію операційних цілей. Відібрано 62 ідеї проектів та зібрано разом у чотири 
взаємопов’язаних тематичних програми і дев’ять підпрограм для досягнення максимального 
результату.  

 
Зв'язок між програмами, підпрограмами та операційними цілями 

Таблиця 1.3. 

Програми / підпрограми Операційні цілі 

Програма 1: 
Розвиток туризму 

Підпрограма 1A: Зміцнення 
потенціалу і популяризація 
регіонального туризму 

 2.1 Розвиток та відновлення 
туристично-відпочинкового потенціалу  

 2.2 Розширення можливостей та 
реклама туристичних продуктів  

Підпрограма 1B: Підтримка 
розвитку окремих видів туризму 
та туристичних об’єктів 

Програма 2: 
Диверсифікація 
економіки області 
та впровадження 
нових 
економічних 
інструментів  

Підпрограма 2A: Підтримка та 
сприяння диверсифікації 
економіки регіону 

 1.1 Розвиток інноваційного та 
конкурентоспроможного промислового 
сектора 

 1.2 Зміцнення МСП та підприємництва  

 1.3 Стимулювання економіки регіону, 
виробництва продукції та 
інвестиційного потенціалу 

Підпрограма 2B:Впровадження 
нових економічних 
інструментів  

Програма 3: 
Розвиток сільської 

Підпрограма 3A: Підвищення 
продуктивності 

 3.1 Підвищення продуктивності 
сільськогосподарського сектора 
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місцевості та 
територій довкола 
міст області  

сільськогосподарського сектора 

Підпрограма 3B: Забезпечення 
можливостей для отримання 
додаткового доходу для 
сільського населення 

 3.2 Розвиток можливостей для 
диверсифікації економіки (доходів) 
сільського населення 

Підпрограма 3C:Покращення 
рівня самоорганізації і якості 
життя в сільській місцевості 

3.3 Підвищення життєздатності сіл і 
малих міст 

Програма 4: 
Забезпечення 
росту 
регіонального 
потенціалу 
(вирішення 
наскрізних 
проблем) 

Підпрограма 4A: Удосконалення 
інфраструктури та збереження 
навколишнього середовища 

 4.1 Розвиток та єдність 
територіального простору 

Підпрограма 4B:Модернізація 
соціальних та медичних послуг  

 4.2 Підвищення здатності людського 
потенціалу адаптуватися до потреб 
економіки та невиробничого сектору 

 4.3 Продовження тривалості активного 
періоду життя людини  

 
Узгодження стратегічних цілей і операційних цілей з проектами 

Таблиця 1.4. 

Стратегічні цілі Операційні цілі  Проекти 

1. Диверсифікація 
структури 

економіки області 
та покращення 

діяльності 
економічних 

суб‘єктів 

1.1 Розвиток 
інноваційного та 
конкурентоспроможн
ого промислового 
сектора 

2.1 Інноваційний трикутник: створення 
регіональної інноваційної мережі, 
покращення зв’язків між підприємствами та 
центрами НДДКР, створення конкуренції 
інновацій 
2.2 Організація надання послуг з підтримки 
підприємницької діяльності через агенцію 
регіонального розвитку 
2.3 Оцінка потреб ринку праці та закупівля 
необхідного обладнання для професійно-
технічної підготовки 
2.10 Техніко-економічне обґрунтування: 
Розвиток промислових територій довкола 
міст Хмельницький і Красилів 
2.13 Технічна допомога при створенні 
кластера(ів) відповідно до потреб обласних 
підприємств 

1.2 Зміцнення МСП та 
підприємництва 

2.8 Створення агенції регіонального 
розвитку 
2.9 Створення бізнес-інкубаторів у містах 
Хмельницький, Старокостянтинів та 
Шепетівка  
2.11 Розробка схем мікрокредитування МСП  
2.12 Заснування Фонду гарантування 
кредитів (ФГК) для МСП 

1.3 Стимулювання 
економіки регіону, 

2.4 Брендинг та просування продуктів 
області на зовнішні ринки 
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Стратегічні цілі Операційні цілі  Проекти 

виробництва продукції 
та інвестиційного 
потенціалу 

2.5 Розбудова спроможності підприємств у 
проведенні маркетингових досліджень та 
збуті товару  
2.6 Підготовка друкованих матеріалів та 
Інтернет-порталу, спрямованих на 
просування економіки області  
2.7 Техніко-економічне обґрунтування: 
Оцінка нових можливостей започаткування 
бізнесу у фармацевтичній та косметичній 
галузях 

2. Реалізація 
туристичного 

потенціалу 

2.1 Розвиток та 
відновлення 
туристично-
відпочинкового 
потенціалу 

1.1 Створення Регіонального центру 
розвитку туризму 
1.2 Створення туристично-інформаційного 
центру 
1.3 Створення нових та вдосконалення 
існуючих туристичних продуктів 
1.8 Створення сільської туристичної мережі 
1.9 Підготовка опису історичних, 
культурних та рекреаційних туристичних 
ресурсів області 
1.10 Розробка історичних, культурних та 
рекреаційних маршрутів 
1.14 Реорганізація музею Миколи 
Островського у музей військової техніки та 
зброї 
1.15 Відновлення паркової зони довкола 
маєтку Самчики та створення картинної 
галереї    
1.17 Відновлення території довкола церкви-
фортеці та створення майстерні народних 
промислів у с. Сутківці Ярмолинецького 
району 
1.18 Відкриття парку найцікавіших об‘єктів-
мініатюр «Все Поділля» у м. 
Хмельницький/Хмельницькому районі. 

 

2.2 Розширення 
можливостей та 
реклама туристичних 
продуктів 

1.4 Організація тренінгів для туристичних 
операторів, місцевих громад та населення 
1.5 Закупівля обладнання для тренінгів і 
семінарів з туризму 
1.6 Створення туристичного кластера та 
туристичного Інтернет-порталу 
Хмельницької області 
1.7 Організація фольклорних і культурних 
виставок та заходів  
1.11 Ідентифікація та маркування 
туристичних та рекреаційних об’єктів – 
інформаційні стенди на туристичних 
об’єктах 
1.12 Освітлення обраних туристичних 
об’єктів 
1.13 Відбір та створення бренду потенційно 
привабливих туристичних об’єктів області з 
розробкою їх туристичних марок 
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Стратегічні цілі Операційні цілі  Проекти 

3. Розвиток 
сільських територій 

та територій 
навколо міст  

3.1 Підвищення 
продуктивності 
сільськогосподарського 
сектора 

3.1 Оцінка потреб у навчанні та послугах 
малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції та 
проведення тренінгів 
3.2 Надання технічної допомоги фермерам у 
збуті товарів та органічної 
сільськогосподарської  продукції 
3.3 Техніко-економічне обґрунтування: 
створення центру оптового збуту 
сільськогосподарської продукції 
3.4 Техніко-економічне обґрунтування: 
створення ринків свіжої 
сільськогосподарської продукції у містах 
обласного значення та/або поблизу 
автомагістралей 
3.5 Створення обласного аграрного кластера 
3.6 Підтримка створення сільсько-
господарських кооперативів 
3.7 Закупівля основного обладнання та 
насіння/саджанців для сільськогосподарських 
кооперативів 
3.8 Розробка схем мікрокредитування для 
сільськогосподарського сектора 
3.9 Створення Фонду гарантування кредитів 
для виробників сільськогосподарської 
продукції  
3.10 Пілотний проект: Високоврожайне 
виробництво кмину 

3.2 Розвиток 
можливостей для 
диверсифікації 
економіки (доходів) 
сільського населення 

3.11 Створення Агенції розвитку села та 
навчального центру (при Агенції 
регіонального розвитку) 
3.12 Розбудова спроможності сільської 
молоді у визначенні можливостей 
започаткування несільськогосподарського 
бізнесу та створення МСП  
3.13 Проведення майстер-класів з 
бджільництва та виведення продукту на 
ринок  
3.14 Створення Інтернет-ринку для збуту 
продукції малих сільськогосподарських 
виробників 
3.15 Організація профорієнтаційного 
консультування для сільської молоді 
3.16 Оснащення складських приміщень для 
зберігання овочів і фруктів на території 
колишньої військової бази 

 
3.3 Підвищення 

життєздатності сіл і 
малих міст 

3.17 Публікація каталогу традиційних 
продуктів та народних традицій 
Хмельницької області 
3.18 Покращення систем опалення відібраних 
громадських закладів (опалення біопаливом)  
3.19 Проведення майстер-класів народно-
ужиткового мистецтва (з вишивки, 
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Стратегічні цілі Операційні цілі  Проекти 

різьблення, художнього розпису  тощо) 
3.20 Підтримка створення центрів 
самоорганізації сільських громад 
3.21 Підтримка організації спортивних 
клубів у сільській місцевості 

4. Забезпечення 
росту регіонального 

потенціалу 
(вирішення 
наскрізних 
проблем) 

4.1 Підвищення 
життєздатності сіл і 
малих міст 

2.8 Створення Агенції регіонального 
розвитку 
4.1 Покращення дорожньої інфраструктури 
області відповідно до економічних потреб 
4.2 Біологічна очистка комунальних та 
побутових стічних вод виправних закладів 
4.3 Визначення джерел забруднення басейну 
р. Дністер та надання рекомендацій щодо 
попередження забруднення 
4.5 Техніко-економічне обґрунтування: 
Створення та розміщення центрів обробки 
твердих відходів для забезпечення потреб 
області 

4.2 Підвищення 
здатності людського 
потенціалу 
адаптуватися до 
потреб економіки та 
невиробничого 
сектора 

2.3 Оцінка потреб ринку праці та закупівля 
необхідного обладнання для професійно-
технічної підготовки 
4.4 Організація та проведення освітньої 
кампанії щодо переробки твердих відходів 
4.8 Організація волонтерської практики для 
студентів-медиків у сільських амбулаторіях 
та ФАПах  

 

4.3 Продовження 
тривалості активного 
періоду життя 
людини 

4.6 Створення груп взаємодопомоги у сфері 
свідомого батьківства 
4.7 Оцінка вимог щодо закупівлі технічного 
обладнання для шкіл для дітей з особливими 
потребами 
4.9 Закупівля обладнаних пересувних станцій 
для експрес-діагностики туберкульозу, 
онкологічних захворювань та діабету  
4.10 Закупівля фізіотерапевтичного 
обладнання для превентивного лікування та 
основних процедур для сільських амбулаторій 
та ФАПів 

Примітки: 
На стратегічному рівні мета розвитку і стратегічні цілі охоплюють період до 2020 року 

і далі, і потрібні два додаткових програмних цикли  (плани реалізації після 2014 року). На 
операційному рівні часові рамки для реалізації операційних цілей Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області узгоджено з цим Планом реалізації Стратегії на 2011-2014 
роки.  

Після завершення терміну Плану реалізації (найпізніше у 2014 р.) має бути 
підготовлено план для другого програмного циклу (етапу реалізації Стратегії). Ступінь 
досягнення стратегічних та операційних цілей має бути оцінено і визначено нові операційні 
цілі замість досягнутих. Також має бути розроблено новий набір проектів для нових цілей і 
тих, які у повній мірі не реалізовано за допомогою цього Плану, з урахуванням середовища, 
яке змінюється.   
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2. Програми 
Проект — це точно визначений план дій, що складається з логічно і хронологічно 

організованих груп заходів, здійснення яких призводить до виконання раніше поставлених 
цілей у встановлені терміни. Реалізація проекту вимагає організації з чітко визначеними 
обов'язками та залученням відповідних людських, матеріальних і фінансових ресурсів.  

Як доповнення до проектів існують також інші дії, що мають риси проектів, які часто 
називають заходами. Такі дії є відомчими та/або інституційними заходами, які слугують 
доповненням до реалізації проекту. Субвенції для сільгоспвиробників чи фінансова 
підтримка для запровадження стандартів якості є заходами, а не проектами. 

Програми є основними інструментами для реалізації стратегії розвитку. Вони 
інтегрують проекти, які є взаємопов'язаними з точки зору асигнувань, змісту та динаміки 
реалізації, і пов’язують їх у логічне ціле, що дозволяє отримати чіткіше уявлення і полегшує 
управління. З практичної точки зору програми – це групи взаємозалежних проектів та 
заходів, що сприяють досягненню операційних цілей і спрямовані на розвиток виявлених 
порівняльних переваг та мінімізації виявлених проблем. Більш складні програми 
розробляються за допомогою підпрограм.  

План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області складається з 
чотирьох програм і дев'яти підпрограм, чітко пов'язаних зі стратегічними та операційними 
цілями Стратегії: 

Програма 1: Розвиток туризму 
Підпрограма 1A: Зміцнення потенціалу і популяризація регіонального туризму 
Підпрограма 1B: Підтримка розвитку окремих видів туризму та туристичних 
об’єктів 

Програма 2: Диверсифікація економіки області та впровадження нових 
економічних інструментів 

Підпрограма 2A: Підтримка та сприяння диверсифікації економіки регіону 
Підпрограма 2B: Впровадження нових економічних інструментів  

Програма 3: Розвиток сільської місцевості та територій довкола міст області  
Підпрограма 3A: Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора 
Підпрограма 3B: Забезпечення можливостей для отримання додаткового доходу для 
сільського населення 
Підпрограма 3C: Покращення рівня самоорганізації і якості життя в сільській 
місцевості 

Програма 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних 
проблем) 

Підпрограма 4A: Вдосконалення інфраструктури та збереження навколишнього 
середовища 
Підпрограма 4B: Модернізація соціальних та медичних послуг  

План реалізації Стратегії, як і сама Стратегія, передбачає поєднання територіального 
підходу та відповідних економічних і соціальних секторів для всіх територій області як 
альтернативу чисто галузевому підходу.  

Основою для стратегічного розвитку є забезпечення  взаємодії більших міст, у тому 
числі міста Хмельницький як обласного центру, з меншими містами і периферією. Програми 
та проекти в межах Плану реалізації стратегії мають сприяти розробці таких взаємодій для 
отримання соціально-економічної вигоди і створення кращих можливостей для життя та 
роботи в районах, які також є важливим генератором економічної діяльності, щоб 
збалансувати регіональний розвиток і зменшити міграцію. Кращі зв’язки село-місто у 
співпраці між містами та сільською місцевістю створюють синергетичний ефект для 
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регіонального розвитку та дозволять ефективніше використовувати потенціал розвитку 
територій. Зокрема, існує сильна основна лінія розвитку: північ (міста Нетішин, Славута і 
Шепетівка) - центр (міста Старокостянтинів і Хмельницький) - південь (місто Кам'янець-
Подільський), яку необхідно доповнити розвитком інших ключових регіональних міст і 
районів області.  

При розробці програм територіальний підхід поєднувався з галузевим. Усі програми є 
багатогалузевими і кожна з них (туризм, економіка, розвиток сільських районів, охорона 
навколишнього середовища та комунальні послуги) задовольняє потреби соціально-
економічного розвитку Хмельницької області, враховуючи вимоги сталого розвитку 
територій.  

Перша програма складається з двох важливих аспектів розвитку туризму.  

Перший аспект, розроблений у рамках Підпрограми 1A, включає просування 
регіонального туристичного потенціалу та зміцнення регіонального туризму шляхом 
створення туристичних структур підтримки, мереж, розробки продуктів і зміцнення 
потенціалу.  

Другий аспект, розроблений у рамках Підпрограми 1B, передбачає підтримку 
розвитку окремих населених пунктів і туристичної продукції сільського, історичного, 
культурного і рекреаційного значення, і спрямований на кращу координацію діяльності 
постачальників туристичних послуг та консолідацію регіональних туристичних пропозицій.  

Друга програма стосується підтримки збалансованого розвитку економіки, а саме: 
диверсифікації та промоції регіональної економіки і створення економічних інструментів 
підтримки, які розроблено в рамках підпрограм 2А і 2В.  

Підпрограма 2А передбачає запуск регіональної дослідницької та інноваційної мережі, 
оцінку ринку праці, схеми підтримки бізнесу, брендинг і промоцію регіональної економіки 
та заходи з нарощування потенціалу, які є поєднанням дій, спрямованих на диверсифікацію і 
просування економіки Хмельницької області. Підпрограма 2B має таку ж ціль, але для її 
досягнення використовуються інструменти, що сприяють економічному розвитку та 
покращенню діяльності приватного сектора, доповнюючи таким чином Підпрограму 2А. 
Крім проекту створення агенції регіонального розвитку, що є важливим інструментом 
підтримки не тільки розвитку підприємств та економічного розвитку, а й для загального 
розвитку Хмельницької області. Підпрограма 2B передбачає мікрокредитування та схеми 
гарантій по кредитах, а також створення бізнес-інкубаторів, кластерів і промислових зон.  

Розвиток сільської місцевості розглядається в рамках трьох компонентів – двох 
економічних (підтримка сільського господарства і отримання прибутку) і одного переважно 
соціального характеру (поліпшення якості життя, зокрема продовження тривалості активного 
періоду життя людини). Будучи особливо важливим для сільської місцевості, сільське 
господарство розглядається в рамках Підпрограми 3А.  

Обраний пакет заходів, спрямованих на підвищення продуктивності сільського 
господарства передбачає кластеризацію та створення мереж, забезпечення гарантій по 
кредитах і системи мікрокредитування для сільського господарства, зміцнення потенціалу 
агропромислових виробників, підготовку досліджень, пов'язаних з розвитком ринку та 
реалізацією пілотних схем агропромислового виробництва. На додаток до агропромислової 
діяльності сільської місцевості та містам периферії потрібні додаткові можливості отримання 
доходу, як зазначено в Підпрограмі 3B. Відповідні проекти стосуються створення агенції 
розвитку села, певних навичок щодо продукції, потенціалу молоді у підприємництві і 
будівництві кар’єри, а також створення об'єктів для поліпшення розміщення виробництва. 
Крім економічних можливостей існує необхідність покращення якості життя мешканців 
сільської місцевості, як це передбачено в підпрограмі 3C. Обрані заходи спрямовано на 
створення балансу між розвитком міст та сіл і зниження факторів міграції та передбачають 
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популяризацію традиційних сільських продуктів і народної творчості, організацію 
спортивних заходів, заходів з раціонального використання електроенергії та підвищення 
потенціалу самоорганізації сільських громад.  

Четверта програма – це набір горизонтальних заходів, що є наскрізними з усіма 
аспектами розвитку Хмельницької області. Вона, в основному, орієнтована на покращення 
інфраструктури, навколишнього середовища та соціального і медичного обслуговування.  

Підпрограма 4A стосується дорожньої інфраструктури, запобігання забрудненню вод, 
переробки твердих відходів і підвищення обізнаності в галузі охорони навколишнього 
середовища.  

Інший аспект якості життя, розроблений в рамках Підпрограми 4B, передбачає 
самодопомогу батьків, покращення діяльності установ для дітей з особливими потребами, 
підвищення кваліфікації студентів-медиків та оснащення пріоритетних медичних установ.  

Між чотирма програмами існують чіткі зв’язки в багатьох галузях, а саме: 

проекти з туризму та програм диверсифікації економіки є актуальними для розвитку 
сільської місцевості,  

заходи з охорони навколишнього середовища є доповненням до розвитку туризму,  
програми, пов’язані з економікою (туризм, економіка, сільське господарство) сприяють 

поліпшенню якості життя,  
диверсифікація економічної діяльності може включати в себе створення нових 

переробних підприємств харчової промисловості, розширюючи базу для 
сільськогосподарського виробництва або зв'язки з туристичною діяльністю як 
альтернативного джерела доходів,  

покращення економічної бази дозволить досягти більш високого рівня зайнятості та 
поліпшення рівня життя і збільшення обласних, районних та місцевих бюджетів на соціальні 
та медичні послуги.  

Вищевказані програми більш детально викладено в наступних розділах із висвітленням 
поточної ситуації і проблем, які вирішуються, очікуваних результатів та їхніх показників, 
засобів і послідовності реалізації, потреб у фінансуванні і джерел фінансування, припущень і 
ризиків та рекомендацій для підвищення ефективності реалізації.  
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2.1 Програма 1: Розвиток туризму 
Таблиця 2.1. 

Підпрограма Проекти Місце(я) 
1A

: З
м

іц
не

нн
я 

по
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нц
іа

лу
 і 

по
пу

ля
ри

за
ці

я 
ре

гі
он

ал
ьн

ог
о 

ту
ри

зм
у 

1.1 Створення Регіонального центру 
розвитку туризму 

м. Хмельницький, філії у туристичній 
місцевості області  

1.2 Створення туристично-
інформаційного центру 

Туристична місцевість Хмельницької 
області (насамперед, міста Хмельницький 

та Кам’янець-Подільський, селище 
Гриців) 

1.3 Створення нових та вдосконалення 
існуючих туристичних продуктів 

Туристична місцевість Хмельницької 
області 

1.4 Організація тренінгів для 
туристичних операторів, місцевих громад 
та населення 

Визначена туристична місцевість 
Хмельницької області 

1.5 Закупівля обладнання для тренінгів і 
семінарів з туризму 

Визначена туристична місцевість 
Хмельницької області 

1.6 Створення туристичного кластера та 
туристичного Інтернет-порталу 
Хмельницької області 

Територія Хмельницької області 

1.7 Організація фольклорних і 
культурних виставок та заходів  

Місцевість Хмельницької області із 
глибокими етнічними, фольклорними та 

ремісничими традиціями 

1B
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в 1.8 Створення сільської туристичної 
мережі 

Сільська місцевість Хмельницької 
області (із можливою адміністративною 
посадою у селище Гриців Шепетівського 

району) 
1.9 Підготовка опису історичних, 
культурних та рекреаційних туристичних 
ресурсів області 

Місцевість Хмельницької області, яка має 
велике історичне, культурне та 

рекреаційне значення 

1.10 Розробка історичних, культурних та 
рекреаційних маршрутів 

Місцевість Хмельницької області, яка має 
велике історичне, культурне та 

рекреаційне значення 
1.11 Ідентифікація та маркування 
туристичних та рекреаційних об’єктів – 
інформаційні стенди на туристичних 
об’єктах 

Місцевість Хмельницької області, яка має 
велике історичне, культурне та 

рекреаційне значення 

1.12 Освітлення обраних туристичних 
об’єктів 

Обрані туристичні об’єкти області – 
селище Меджибіж Летичівського району, 
міста Кам’янець-Подільський, Шепетівка 

1.13 Відбір та створення бренду 
потенційно привабливих туристичних 
об’єктів області з розробкою їх 
туристичних марок 

Визначені туристичні об’єкти області, які 
мають потенціал стати частиною 

туристичної марки України  

1.14 Реорганізація музею Миколи 
Островського у музей військової техніки 
та зброї 

Музей Миколи Островського у 
м. Шепетівка 

1.15 Відновлення паркової зони довкола 
маєтку Самчики та створення картинної 
галереї    

Маєток Самчики, с. Самчики 
Старокостянтинівського району 

1.16 Відновлення території довкола 
історичних об‘єктів та створення 
майстерні народних промислів у селищі 
Сатанів  

селище Сатанів Городоцького району 
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1.17 Відновлення території довкола 
церкви-фортеці та відкриття майстерні 
народних промислів у с. Сутківці 
Ярмолинецького району  

с. Сутківці  Ярмолинецького району 

1.18 Відкриття парку найцікавіших 
об‘єктів-мініатюр «Все Поділля» у м. 
Хмельницький/Хмельницькому районі 

м. Хмельницький 

 
Хоча Хмельницька область входить у першу п’ятірку областей України щодо кількості 
туристичних місць, зі стратегічної точки зору туризм не є основною галуззю в розвитку 
області. Сприятливі передумови для розвитку туризму існують у певних місцях з 
потенціалом окремих видів туристичної діяльності. Окрім відомого м. Кам’янець-
Подільський, інша перспективна місцевість, яка є предметом втручання цього Плану 
реалізації включає музей Миколи Островського, паркову зону маєтку у с.Самчики 
Старокостянтинівського району, курорт Сатанів, церкву-фортецю у с. Сітківці 
Ярмолинецького району, а також м. Хмельницький, тоді як найбільш перспективні види 
туристичної діяльності – це сільський та агротуристичний відпочинок, а також історичні, 
культурні, оздоровчі та курортні туристичні місця. Відповідна стратегічна ціль вимагає 
вдосконалення існуючих та розбудову додаткових туристичних можливостей, поєднуючи 
історичні і культурні місця відпочинку і дозвілля з потенціалом сільського та агротуризму. 
Ця програма націлена на створення мережі, розробку продукту і розбудову спроможностей, 
консолідацію і пропагування регіональної туристичної пропозиції і потенціалів, створення 
структур підтримки туризму, надання допомоги конкретним туристичним населеним 
пунктам, а також покращення координації між постачальниками туристичних послуг.  

2.1.1 Стан і проблеми 
Ключовий туристичний потенціал Хмельницької області пов'язаний з красивою 

природою і ландшафтами, такими як р.Дністер, Товтри, ліси та озера на півночі, з багатою 
історичною і архітектурною спадщиною (м. Кам'янець-Подільський, селище Меджибіж, 
с. Самчики), мінеральними джерелами і лікувальними та реабілітаційними медичними 
установами. Область має численні природні заповідники, парки, заказники, пам'ятники, 
історичні місця та реабілітаційні медичні установи. Зростаюча частина туристичної галузі 
представлена агротуризмом в Кам'янець-Подільському, Новоушицькому та Шепетівському 
районах.  

Крім вищенаведених потенціалів, основні сильні сторони туризму Хмельницької 
області передбачають низьке навантаження на навколишнє середовище з наявністю великих 
природних заповідних територій, зручним географічним положенням, умовами помірного 
клімату і низьким рівнем злочинності. Люди, що займаються власною справою, які вміють 
швидко адаптуватися до нових економічних умов, є ще однією важливою сильною стороною 
для розвитку туризму, які були визначені на основі СВОТ аналізу Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки. Основні можливості реалізації 
туристичного потенціалу пов'язані з близькістю до ринку ЄС, і зростаючим інтересом 
туристів до нових туристичних об'єктів у Центральній і Східній Європі, дедалі більшою 
популярністю сільського, зеленого, культурного та історичного туризму, зростаючим 
попитом на органічні продукти харчування та якісну питну воду, та поліпшенням 
транспортного сполучення в області. Додаткові можливості з точки зору розвитку людського 
ресурсу пропонуються через поточні системи децентралізації професійної освіти в Україні, 
коли обласні органи влади отримають можливість регулювання навчання і створення 
навчальних програм відповідно до потреб економіки, що розвивається.  

Основною слабкою стороною є відсутність чіткої артикульованої автентичності 
області і туристичного бренду регіону, у той час, як інші обмеження, що стосуються 
розвитку туризму, пов'язані з недостатньою кваліфікованою робочою силою та старінням 
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населення, низьким рівнем інвестицій у регіон, відсутністю територіального планування і 
поточною відсутністю міжнародних транспортних коридорів. Нестабільність курсу 
національної валюти, відтік кваліфікованої робочої сили, обмеженість фінансових ресурсів, 
що виділяються на розвиток, висока залежність економіки від енергетики і сільського 
господарства, у зв’язку із структурним дисбалансом та адміністративними обмеженнями для 
розвитку приватного сектора,  становлять основні ризики для розвитку туризму в області.  

Порівняльні переваги для розвитку туризму базуються на поєднанні туристичного 
потенціалу регіону і зростаючого попиту на медичний, історичний, сільський та агротуризм 
в Україні і багатьох європейських країнах. Перетворення Хмельницького в міжрегіональний 
логістичний центр з відкриттям міжнародного аеропорту, рівновіддаленість регіональних 
міст разом з будівництвом транспортного коридору через регіон поліпшать переваги 
Хмельницького в туризмі. Основна проблема пов'язана з відсутністю туристичної 
автентичності і слабким визнанням регіону як туристичного напрямку, що можна подолати 
за рахунок розширення туристичної пропозиції і брендингу та рекламних заходів. Крім того, 
відтік кваліфікованої робочої сили і непродуктивна вікова структура населення в поєднанні з 
низьким рівнем інвестицій і обмеженими фінансовими ресурсами є найбільш вагомими 
ризиками для туристичної галузі.  

Регіональний туристичний потенціал потребує посилення, щоб Хмельницька область 
змогла стати частиною мережі міжнародного туризму. Необхідні заходи з інституційної 
підтримки, розвитку якості, стандартизації та сертифікації послуг, створення мереж та 
ділових зв'язків між регіональними суб'єктами та із закордоном, розробки продуктів і 
популяризації туристичної пропозиції та самої Хмельницької області як цікавого 
туристичного місця.  

Інституційна підтримка розвитку туризму має включати створення регіонального 
центру розвитку туризму та туристичних інформаційних центрів в окремих населених 
пунктах.  

Навчання та заходи із створення потенціалу для туристичних операторів, місцевих 
громад і населення будуть сприяти збільшенню масштабів наявних туристичних продуктів і 
підвищенню якості послуг.  

Створення регіональних туристичних кластерів та мережі сільського туризму може 
сприяти консолідації та кращому включенню регіональних туристичних пропозицій у ринок 
туристичних послуг області.  

Кілька заходів буде спрямовано на вдосконалення існуючих та розробку нових 
туристичних об'єктів, які також потребують модернізації комунального господарства та 
інфраструктури доступу до них. Рекламні заходи буде зосереджено на покращенні 
оглядовості, маркуванні туристичних маршрутів, створенні відповідних інформаційних 
об'єктів, брендингу та туристичному маркуванні найбільш цікавих місць і презентації 
туристичної пропозиції області через регіональний туристичний веб-портал. 

Розробка програми в галузі туризму взаємозв'язана із заходами щодо диверсифікації 
регіональної економіки (Програма 2) і розвитку села (Програма 3), і в значній мірі залежить 
від наскрізних питань, спрямованих на поліпшення інфраструктури та охорону 
навколишнього середовища (Програма 4). Її успішна реалізація буде безпосередньо сприяти 
виконанню таких стратегічних та операційних цілей:  

2. Покращення регіонального туристичного потенціалу 
2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів 
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Ця програма передбачає заходи, спрямовані на зміцнення і розвиток регіонального 
туризму та розвиток конкретних видів туристичних об’єктів і здійснюватиметься за 
допомогою 18 взаємопов'язаних проектів, класифікованих у двох відповідних підпрограмах. 

2.1.1.1 Підпрограма 1A: Зміцнення потенціалу і популяризація регіонального 
туризму 

Підпрограма 1A включає в себе окремі загальні аспекти, важливі для заходів з 
популяризації туризму в регіоні і складається із 7 проектів. Ця підпрограма містить проекти 
щодо створення потенціалу (тренінги для туристичних операторів, місцевих громад і 
населення; закупівля обладнання для тренінгів), кластеризації (регіональний туристичний 
кластер та веб-портал), ефективного використання потенціалу регіонального туризму (етно і 
культурні виставки і заходи; розробка нових і вдосконалення існуючих туристичних 
продуктів), а також створення відповідних установ (обласний центр розвитку туризму; 
туристичні інформаційні центри).  

Цілі підпрограми забезпечують ряд вигод для широкого кола зацікавлених сторін 
регіонального туризму, а саме: 

створення потенціалу для нових або вдосконалення вже існуючих туристичних 
продуктів;  

сприяння розвитку туризму та управління регіональною туристичною пропозицією; 

розширення і просування регіональної туристичної пропозиції шляхом розробки 
нових і вдосконалення існуючих туристичних продуктів; 

створення мереж (кластерів) туристичних операторів та привабливих туристичних 
об'єктів;  

збільшення кількості операторів у сфері туризму та покращення основи для створення 
нових робочих місць і отримання прибутку;  

консолідація, використання і підтримка регіональної пропозиції і туристичного 
потенціалу, включаючи етнокультурну спадщину;  

популяризація Хмельницької області в Україні та за її межами як привабливої 
туристичної і курортної території. 

2.1.1.2 Підпрограма 1B: Підтримка розвитку окремих видів туризму та 
туристичних об’єктів 

Другий аспект розвитку туризму більш конкретно орієнтований на окремі види 
туризму та туристичних об’єктів, як це передбачено в 11 проектах, що містяться в 
Підпрограмі 1B. Підтримувані типи туризму включають історичний, культурний, 
рекреаційний та сільський туризм, у той час, як об’єкти, що підпадають під заходи проекту, 
включають церкву-фортецю в с.Сутківці, об‘єкти в селищі Сатанів, маєток в с. Самчики, 
музей Миколи Островського в м. Шепетівка, м. Хмельницький, а також окремі історичні, 
культурні, рекреаційні об‘єкти в  сільських населених пунктах.  

Цілі підпрограми конкретно пов'язані з цільовими видами туризму і населеними 
пунктами, а також передбачають низку вигод для розвитку туризму: 

створення мереж і розвиток сільського туризму;  
поліпшення використання потенціалу та привабливості регіонального історичного, 

культурного та рекреаційного туризму;  
розробка нових туристичних продуктів та створення регіональних туристичних 

брендів і туристичних марок;  
покращення оглядовості та інформаційної інфраструктури окремих туристичних 

об'єктів;  
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оновлення обраних туристичних місць (маєток в с. Самчики, об‘єкти в селищі Сатанів 
і с. Сутківці Ярмолинецького району, музей Миколи Островського в м. Шепетівка, 
м. Хмельницький) і розробка додаткових туристичних пропозицій;  

створення парку найбільш цікавих об‘єктів області у мініатюрі "Все Поділля" як 
нового туристичного об‘єкту та презентаційного майданчика для  загальної картини 
регіонального туристичного потенціалу.  

 
2.1.2 Часові рамки і засоби реалізації 
Розробка програми в галузі туризму складається з двох взаємопов'язаних підпрограм, 

одна з яких спрямована на зміцнення і розвиток регіонального туризму, а інша пов'язана з 
розвитком певних видів туристичних об’єктів. Реалізація проектів у рамках цієї програми 
повинна здійснюватися під керівництвом управління культури, туризму і курортів 
Хмельницької облдержадміністрації, при цьому, Агенція регіонального розвитку після її 
створення і введення в дію поступово перебирає на себе виконання обов'язків, а 
фінансування, як правило, має передбачати поєднання донорського, державного і приватного 
фінансування.  

Більшість проектів, що містяться в Підпрограмі 1A передбачають розвиток потенціалу 
туризму, створення мереж та підтримку інституцій, спрямовані на формування основи для 
популяризації загальної туристичної діяльності на Хмельниччині. Реалізація цієї 
підпрограми повинна починатися з організації тренінгів для туристичних операторів, 
місцевих громад і населення, включаючи закупівлю відповідного навчального 
обладнання. Реалізація цих заходів передбачає участь державних та інших установ, 
спеціалізованих навчальних закладів у галузі туризму, а фінансування буде здійснюватися з 
боку донорів, місцевих органів влади та постачальників туристичних послуг. Такі заходи із 
зміцнення потенціалу будуть починатися з оцінки потреб у навчанні на початку 2012 року, 
закупівля навчального обладнання очікується на початку 2013 року, у той час, як тренінги 
повинні завершитися до вересня 2013 року.  

На додаток до тренінгів, обласна рада з питань туризму, туристичні організації та 
громадські туристичні установи мають підтримувати створення регіональних туристичних 
кластерів та туристичного веб-порталу за участю різних зацікавлених сторін у галузі 
туризму. Створення кластерів спрямоване на зміцнення і просування регіональних 
туристичних пропозицій, збільшення кількості операторів у галузі і досягнення синергії у 
галузі використання регіонального туристичного потенціалу. Фінансування реалізації цього 
проекту має поступити від донорів, місцевих органів влади та залучених постачальників 
туристичних послуг. Проект заплановано розпочати в березні 2012 року із забезпеченням 
повноцінної роботи кластера і веб-порталу до листопада 2014 року.  

Організація етнічних та культурних виставок та заходів, спрямованих на 
використання регіональної культурної спадщини для розвитку туризму має початися в 
лютому 2012 року за участю управлінь культури та туризму районних держадміністрацій, 
туристичних організацій, туристичних операторів та операторів музейного і культурно-
історичного туризму.  При умові, що фінансування надходитиме від міжнародних донорів, з 
місцевих бюджетів, постачальників туристичних послуг та установ, що відповідають за 
етнокультурну спадщину, можна очікувати, що території Хмельницької області з сильними 
народними, сільськими традиціями і традиціями ремесел стануть частиною регіональної 
туристичної пропозиції до кінця 2012 року. 

Як і попередній проект, спрямований на використання регіональної спадщини, 
наступний  включатиме розробку нових і вдосконалення існуючих туристичних 
продуктів, розширення і просування регіональної туристичної пропозиції. За участю 
туристичних організацій і операторів різних туристичних об'єктів, а також за фінансової 
підтримки з боку донорів, місцевих бюджетів і внесків від постачальників туристичних 
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послуг очікується, що цей проект буде успішно реалізовано в період з січня по грудень 2013 
року.  

Створення регіонального центру розвитку туризму і туристичних інформаційних 
центрів в обраних населених пунктах області передбачають проекти, спрямовані на 
інституційну розбудову, тобто на створення установ, які очолять розвиток туризму в регіоні.  

Регіональний центр розвитку туризму має сприяти сталому використанню 
туристичного потенціалу і ресурсів, тоді як туристичний інформаційний центр повинен 
полегшити управління регіональними туристичними пропозиціями. Донори, органи влади та 
постачальники туристичних послуг, як очікується, фінансуватимуть обидві ініціативи, при 
цьому, туристичні організації забезпечать реалізацію проектів. Для цього також має бути 
забезпечена підтримка з боку відповідних місцевих органів влади міст Хмельницький, 
Кам'янець-Подільський, Шепетівського району, селища Гриців, оскільки інформаційні 
центри спочатку можуть знаходитися саме в цих місцях. Ці обидва проекти мають 
розпочатися у вересні-жовтні 2012 року, регіональний центр розвитку туризму почне 
функціонувати у вересні 2013 року, а роботи з реалізації проекту створення туристичних 
інформаційних центрів завершаться в кінці 2014 року.  

Проекти, що містяться в Підпрограмі 1В, спрямовані на розвиток окремих 
туристичних об'єктів і видів діяльності. Реалізація більшості цих проектів має початися 
протягом 2012 року, у той час, як фінансування має бути отримано від міжнародних донорів, 
місцевих бюджетів і приватного сектора, які отримають користь від результатів проекту.  

Інвентаризація регіональних історичних, культурних та рекреаційних 
туристичних ресурсів, підготовка якої планується в період з квітня по грудень 2012 року, є 
базою для використання регіонального туристичного потенціалу і реалізації багатьох 
майбутніх проектів і заходів, пов'язаних з туризмом. Виконання обов'язків візьмуть на себе 
відділи культури та туризму районних адміністрацій, державні і місцеві туристичні агенції і 
туристичні організації, водночас, постачальники туристичних послуг у галузі історичного, 
культурного та рекреаційного туризму повинні також брати участь у фінансуванні 
підготовки інвентаризації.  

Маркування регіональних туристичних об'єктів і місць з встановленням 
інформаційних стендів є свого роду результатом попередньої інвентаризації і має відбутися 
в період з вересня 2012 року до грудня 2013. Надавачі туристичних послуг, як очікується, 
візьмуть участь у фінансуванні заходів, водночас туристичні організації, органи місцевого 
самоврядування, оператори туристичних об'єктів поблизу маршрутів повинні взяти на себе 
виконання обов'язків з реалізації проектів. 

 Підготовлену інвентаризацію туристичних об'єктів необхідно також використати як 
основу для реалізації проекту, спрямованого на розвиток історичних, культурних та 
рекреаційних туристичних маршрутів, відповідальність за реалізацію якого нестимуть 
відділи культури та туризму районних адміністрацій, туристичні організації та оператори в 
галузі історичного, культурного та курортного туризму. Цей проект, завданням якого є 
покращення привабливості регіонального туризму, необхідно реалізувати протягом 2013 
року з фінансовою підтримкою з боку постачальників туристичних послуг та операторів у 
галузі історичного, культурного та рекреаційного туризму. 

 Проекти, спрямовані на упорядкування територій поблизу історичних об‘єктів в 
селищі Сатанів і с. Сутківці Ярмолинецького району, мають розпочатися в березні-квітні 
2012 року, за умови співфінансування з боку постачальників туристичних послуг та за участі 
туристичних організацій, операторів об’єктів культурно-історичного туризму, та за умови, 
що оператори двох об’єктів нестимуть відповідальність за реалізацію проектів. Крім 
реставрації об’єктів, обидва проекти мають додаткові компоненти: створення майстерні 
народних ремесел в селищі Сатанів і майстерні народного мистецтва (кераміка) в с. Сутківці 
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Ярмолинецького району. Проект у с. Сутківці повинен завершитися в серпні 2013 року, у той 
час, як для реалізації проекту в селищі Сатанів потрібен набагато довший термін (до квітня 
2014 року) у зв’язку зі специфічними вимогами до збереження автентичності при проведенні 
реставраційних робіт.  

 Як і в попередніх двох проектах, відновлення парку в маєтку Самчики також 
передбачає створення галереї продажу картин народного образотворчого мистецтва на 
основі фінансових внесків від постачальників туристичних послуг. Реалізація проекту 
відбудеться в період з квітня 2012 року до грудня 2013 і має здійснюватися операторами 
маєтку Самчики та операторами музеїв та об'єктів культурного й історичного туризму.  

 Інший цікавий об’єкт, що є предметом проекту – це музей Миколи Островського в 
місті Шепетівка, який необхідно перебудувати в музей військової техніки і зброї. Проект 
буде проходити з травня 2012 року по жовтень 2013 за участі керівництва музею та 
операторів об'єктів культурного та історичного туризму і за умови спільного фінансування 
від постачальників туристичних послуг.  

 На додаток до попередніх населених пунктів, ряд інших регіональних туристичних 
об'єктів потребує підтримки в покращенні оглядової інфраструктури, що є частиною 
проекту, спрямованого на освітлення окремих туристичних об'єктів. Цей проект має 
розпочатися у вересні 2012 року, реалізацію здійснюватимуть органи місцевого 
самоврядування в обраних населених пунктах. Завершення проекту планується до жовтня 
2013 року. Спільне фінансування планується від приватного сектора - постачальників 
туристичних послуг, пов’язаних з обраними об’єктами.  

 Відділи культури та туризму районних адміністрацій, туристичні організації і 
оператори регіональних туристичних об’єктів повинні бути залучені до реалізації проекту, 
спрямованого на відбір і брендинг регіональних туристичних можливостей з розробкою 
туристичної марки для вибраних об’єктів. Створення регіональних туристичних брендів і 
популяризація окремих туристичних об'єктів в Україні і за її межами – це діяльність, яка має 
здійснюватися за фінансової підтримки регіональних надавачів туристичних послуг, 
пов’язаних з обраними об’єктами. Цей проект має бути реалізовано в період з травня 2012 
року до липня 2013.  

 Розвиток мережі сільського туризму є ключовим проектом з покращення пропозиції 
сільського туризму, встановлюючи рамки співробітництва між надавачами туристичних 
послуг у галузі сільського туризму та установ і організацій, що надають підтримку. 
Реалізація буде проводитися в період з квітня 2013 року до жовтня 2014 за участю 
туристичних організацій, операторів об'єктів культурного та історичного туризму і 
операторів у галузі сільського туризму, при цьому, останні також відповідають за 
співфінансування проекту.  

 Нарешті створення парку мініатюр "Все Поділля" у м. Хмельницький – це проект, 
спрямований на представлення та популяризацію найбільш значимих історичних, 
архітектурних та інших регіональних туристичних місць. Виконання обов'язків необхідно 
покласти на Хмельницьку міську раду та операторів об’єктів, які будуть представлені в 
парку, за умови надходження фінансування від міста Хмельницький та установ, що 
відповідають за збереження історичної, етнокультурної спадщини. Проект повинен бути 
реалізований в період з липня 2012 року по листопад 2013. 

2.1.3 Очікувані результати та показники 
 Успішне здійснення програми з розвитку туризму призведе до досягнення таких 
результатів: 

створення регіональних установ для підтримки туризму;  
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збільшення кількості нових і вдосконалених туристичних продуктів, у тому числі 
етнічних і культурних виставок і заходів;  
покращення можливостей туроператорів, місцевих громад і населення;  
покращення взаємодії регіональних туроператорів на основі ініціативи кластерів;  
створення мережі сільського туризму;  
інвентаризація і розробка історичних, культурних та рекреаційних туристичних 
маршрутів;  
покращена оглядовість та доступність інформації про регіональні туристичні місця;  
брендинг і маркування регіональних туристичних об'єктів;  
покращення пропозиції і розроблення нових туристичних продуктів у музеї Миколи 
Островського, парковій зоні маєтку Самчики, а також біля історичних об‘єктів  в селищі 
Сатанів і с. Сутківці Ярмолинецького району;  
покращення оглядовості регіонального туризму в рамках регіональних рекламних 
заходів, таких як веб-сайт та парк "Все Поділля".  

Показники, які дозволять виміряти досягнення результатів проектів: 

кількість зацікавлених сторін у галузі туризму, які користуються послугами центру 
розвитку регіонального туризму/туристичного інформаційного центру;  
кількість вперше розроблених/удосконалених туристичних продуктів, у тому числі етно і 
культурних виставок і заходів;  
кількість туристичних операторів, місцевих громад та громадян, що пройшли тренінги у 
сфері туризму;  
кількість регіональних зацікавлених сторін, що беруть участь у схемах кластеризації;  
кількість нових зацікавлених сторін, що беруть участь у мережі сільського туризму;  
збільшення кількості історичних, культурних та рекреаційних туристичних маршрутів;  
кількість туристичних місць, помічених/освітлених/обладнаних інформаційними 
стендами;  
кількість регіональних туристичних об'єктів, позначених (українськими) туристичними 
марками;  
збільшення кількості відвідувачів музею Островського, паркової зони маєтку Самчики, та 
зон історичних об‘єктів  у селищі Сатанів і с. Сутківці Ярмолинецького району;  
кількість відвідувань туристичного Інтернет-сайту області; 
кількість відвідувачів парку "Все Поділля". 

 
2.1.4 Орієнтовний фінансовий план 

Таблиця 2.2. 

Назва проекту Вартість [тис. грн.] 
2012 2013 2014 Всього 

1.1 Створення Регіонального центру розвитку туризму 300 400 0 700 
1.2 Створення туристично-інформаційного центру 100 400 400 900 
1.3 Створення нових та вдосконалення існуючих 
туристичних продуктів 0 500 0 500 

1.4 Організація тренінгів для туристичних операторів, 
місцевих громад та населення 500 400 300 1,200 

1.5 Закупівля обладнання для тренінгів і семінарів з 
туризму 0 300 0 300 

1.6 Створення туристичного кластера та туристичного 
Інтернет-порталу Хмельницької області 300 300 200 800 

1.7 Організація фольклорних і культурних виставок та 
заходів  0 500 0 500 
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Назва проекту Вартість [тис. грн.] 
2012 2013 2014 Всього 

1.8 Створення сільської туристичної мережі 0 300 300 600 
1.9 Підготовка опису історичних, культурних та 
рекреаційних туристичних ресурсів області 200 0 0 200 

1.10 Розробка історичних, культурних та рекреаційних 
маршрутів 0 500 0 500 

1.11 Ідентифікація та маркування туристичних та 
рекреаційних об’єктів – інформаційні стенди на 
туристичних об’єктах 

200 500 0 700 

1.12 Освітлення обраних туристичних об’єктів 400 800 0 1,200 
1.13 13 Відбір та створення бренду потенційно 
привабливих туристичних об’єктів області з розробкою їх 
туристичних марок 

80 100 0 180 

1.14 Реорганізація музею Миколи Островського у музей 
військової техніки та зброї 300 300 0 600 

1.15 Відновлення паркової зони довкола маєтку Самчики 
та створення картинної галереї    560 1,000 0 1,560 

1.16 Відновлення території довкола історичних об‘єктів та 
створення майстерні народних промислів у селищі 
Сатанів 

500 500 200 1,200 

1.17 Відновлення території довкола церкви-фортеці та 
відкриття майстерні народних промислів у с. Сутківці 
Ярмолинецького району  

200 150 0 350 

1.18 Відкриття парку мініатюр «Все Поділля» у м. 
Хмельницькому/Хмельницькому районі 200 600 0 800 

Всього: 18 проектів 3,840 7,550 1,400 12,790 

2.1.5 Припущення та ризики 
 Загальні припущення, що мають значення для розвитку туризму, пов'язані з 
політичною та економічною стабільністю, наявністю фінансових засобів та реалізацією 
можливостей.  

Політична й економічна стабільність є загальною передумовою для розвитку туризму. 
Території з низьким рівнем безпеки і скромним рівнем життя зазвичай не приваблюють 
туристів у великій кількості. Натомість, деякі культурні та соціально-економічні поліпшення 
можуть створити сприятливі умови для розвитку туризму.  

Доступність фінансування для реалізації проекту, в якості такого припущення, 
забезпечується поєднанням коштів донорів, приватних і державних коштів. Доступне 
фінансування ЄС має використовуватися для залучення приватних і державних інвестицій, а 
також коштів від інших донорів. Можливості реалізації проектів, пов'язаних з туризмом, слід 
поступово розробляти в ході реалізації цього плану. Після створення агенція регіонального 
розвитку повинна виконувати свою роль у підготовці та запуску проектів і залученні коштів 
та лобістській діяльності.  

Конкретні припущення передбачають зацікавленість населення, пов'язану з 
туристичною діяльністю та готовність влади до підтримки цих ініціатив. Підвищення рівня 
інформованості та заходи з нарощування потенціалу можуть допомогти залучити більшість 
зацікавлених сторін у галузь туризму як нетрадиційного виду економічної діяльності у 
Хмельницькій області, спільнота яких достатня для його розвитку.  

Хоча в області є відомі туристичні об’єкти, такі як м. Кам'янець-Подільський, курорт 
Сатанів, туризм не є ключовою економічною діяльністю в регіоні. Реальні економічні вигоди 
від туризму в області можна отримати тільки в довгостроковій перспективі у поєднанні з 
державними заходами з популяризації країни та її  туристичного потенціалу. 
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  Основні ризики, які мають значення для програми розвитку туризму включають: 
економічний спад, політичну та фінансову нестабільність (наприклад, національної 
валюти) та обмеженість фінансових ресурсів для розвитку регіону;  
небажання інвесторів вкладати гроші в Україну через непередбачувану політичну 
ситуацію і несприятливе законодавство (відсутність територіального планування; 
додаткові обмеження для роботи приватних підприємців);  
слабкі можливості реалізації проекту і неможливість встановлення відповідних 
партнерських відносин між приватним і державним сектором (міністерствами, 
відомствами), НУО та донорами;  
зростання (регіональної) конкуренції у сфері туризму в Україні та за її межами;  
відсутність автентичності та туристичного бренду регіону і низький рівень послуг у 
галузі туризму;  
слаборозвинута туристична інфраструктура (дороги, комунальні послуги, Інтернет-
доступу тощо);  
невідповідна кваліфікація працівників, відтік людських ресурсів і старіння робочої сили;  
екологічні загрози, такі як Хмельницька АЕС.  

2.1.6 Рекомендації  
Реалізація програми туризму вимагає комбінованої підтримки з боку регіональних і 

державних органів влади (правової бази та коштів), місцевих органів влади (ліцензування та 
видачі дозволів), професійних установ (знання та сертифікати), інвесторів (інвестиції та ноу-
хау) і донорів (фінансування проектів та технічна допомога). Активна участь освітніх 
організацій та інших професійних сторін у галузі туризму, туристичних організацій, 
надавачів послуг і туристичних підприємств, є найважливішим фактором для досягнення 
успіху. 

Ініціатори проектів (спочатку управління культури, туризму і курортів Хмельницької 
облдержадміністрації та Агенція регіонального розвитку з 2013) мають привернути 
інвесторів та донорів з метою збільшення фінансування, управлінського потенціалу і 
технічних навичок для реалізації. Подібний досвід інших країн може зменшити час, 
необхідний для отримання результатів. 

Проекти з цієї програми повинні здійснюватися в координації із заходами, 
спрямованими на диверсифікацію регіональної економіки (Програма 2) і розвитку села 
(Програма 3). Їх реалізація залежить також від наскрізних питань, спрямованих на 
поліпшення інфраструктури та охорони навколишнього середовища (Програма 4). З 
практичної точки зору існує дуже хороший потенціал для розвитку взаємодії між туризмом і 
сільським господарством (харчова промисловість).  

Регіональні традиції (культура, історія, ремесла, виробництво продуктів харчування, 
гостинність тощо), а також навички самостійної зайнятості мають бути використані в галузі 
туризму, а місцева діаспора має допомогти максимізувати віддачу від рекламної діяльності 
за кордоном.  

Важливо, щоб наступний цикл програмування врахував розробку та здійснення 
інвестиційних проектів у сфері туризму та їхнє просування для залучення вітчизняних та 
іноземних інвесторів. Це має полегшити доступ до додаткового приватного фінансування і 
зробити можливим отримання необхідних міжнародних стандартів і сертифікації у сфері 
туризму. 

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області такі заходи 
також потрібно розглянути у другому плановому періоді: 

вдосконалення інфраструктурного середовища на територіях поблизу туристичних 
об'єктів і покращення зовнішнього вигляду міст;  
оновлення природних пам'яток, які цікавлять туристів;  
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реставрація, реконструкція та збереження археологічних пам'яток та історичних 
будівель;  
створення нових ніш та напрямів для приваблення нових відвідувачів;  
ефективне використання мінеральних вод та інших ресурсів у галузі охорони здоров'я;  
покращення ресурсів і умов доступу до фінансування в секторі туризму;  
оцінка та сертифікація всіх зацікавлених сторін у галузі туризму у Хмельницькій 
області;  
сприяння комплексному підходу до управління туристичними місцями і 
диверсифікація туристичних продуктів за допомогою маркетингу та інформаційних 
систем.  

 
 

2.2 Програма 2:  Диверсифікація економіки області та впровадження 
нових економічних інструментів 
Таблиця 2.3. 
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2.1 Інноваційний трикутник: створення 
регіональної інноваційної мережі, 
покращення зв’язків між 
підприємствами та центрами НДДКР, 
створення конкуренції інновацій 

Територія Хмельницької області 

2.2 Організація надання послуг з 
підтримки підприємницької діяльності 
через Агенцію регіонального розвитку 

Територія Хмельницької області 

2.3 Оцінка потреб ринку праці та 
закупівля необхідного обладнання для 
професійно-технічної підготовки 

Територія Хмельницької області 

2.4 Брендинг та просування продуктів 
області на зовнішні ринки Територія Хмельницької області 

2.5 Розбудова спроможності підприємств 
у проведенні маркетингових досліджень 
та збуті товару 

Територія Хмельницької області 

2.6 Підготовка друкованих матеріалів та 
Інтернет-порталу, спрямованих на 
просування економіки області 

Територія Хмельницької області 

2.7 Техніко-економічне обґрунтування: 
оцінка нових можливостей 
започаткування бізнесу у 
фармацевтичній та косметичній галузях 

Не забруднена та сільська місцевість 
Хмельницької області 
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2.8 Створення Агенції регіонального 
розвитку Територія Хмельницької області 

2.9 Створення бізнес-інкубаторів у 
містах Хмельницькому, 
Старокостянтинові та Шепетівці  

Міста Хмельницький, Старокостянтинів і 
Шепетівка  

2.10 Техніко-економічне обґрунтування: 
розвиток промислових територій 
довкола міст Хмельницький і Красилів 

Міста Хмельницький і Красилів  

2.11 Розробка схем мікрокредитування 
МСП Територія Хмельницької області 

2.12 Заснування Фонду гарантування 
кредитів (ФГК) для МСП Територія Хмельницької області 

2.13 Технічна допомога при створенні 
кластера(ів) відповідно до потреб 
обласних підприємств 

Територія Хмельницької області 



 
 

 
 

30 

 
Хоча економіка Хмельницької області не є достатньо диверсифікованою, досі не існує 

домінуючого сектора економіки, обсяг виробництва продуктів харчування, напоїв та 
обладнання для переробки тютюну майже дорівнює обсягу виробництва електроенергії. 
Рівень переробки сільськогосподарської продукції є низьким, у той час, як деякі інші 
традиційні промислові підприємства стикаються із серйозними труднощами в пошуках 
ринків. Обласний бюджет фактично залежить від виробництва електроенергії на АЕС, при 
цьому, регіональна економіка споживає незначну кількість електроенергії. Низька додана 
вартість продукції, обмежені інвестиції, застарілі технології і залежність від невеликої 
кількості секторів економіки  у поєднанні з ситуацією, коли основна економічна динаміка 
зосереджена тільки у великих містах області, робить поточне економічне становище 
регіону нестійким. Існує термінова необхідність інвестувати в розвиток 
високопродуктивних, інноваційних та технологічно передових підприємств і надати 
підтримку соціально-економічному розвитку малих міст і сільської місцевості. Ця програма 
узгоджена з відповідною стратегічною ціллю, спрямованою на диверсифікацію економіки та 
підвищення ефективності діяльності економічних суб'єктів. Крім підтримки диверсифікації 
економічної діяльності, вона також стосується промоції регіональної економіки і 
впровадження нових економічних механізмів і структур підтримки. 
 

2.2.1 Стан і проблеми 
Основні регіональні переваги для економічного розвитку передбачають існування 

міст-полюсів зростання на півночі, півдні і заході, які здатні підтримати розвиток всіх 
територій регіону, у той час, як кількість самозайнятих людей, які можуть швидко 
адаптуватися до нових економічних умов, може бути особливо корисною для розвитку 
сектора малого і середнього підприємництва (МСП). Існує достатня (і навіть надлишкова) 
кількість  електроенергії та наявність природних і мінеральних ресурсів, таких як глина, 
пісок, торф, вапняк і мінеральні води. Розташування на перехресті з оптимальною відстанню 
до центрів інших областей (міст Тернопіль, Чернівці, Рівне та Вінниця), а також розвиток 
міжнародних транспортних коридорів (Румунія - Польща - Балтія) надає можливість для 
трансформації м. Хмельницький в міжрегіональний логістичний центр шляхом відповідного 
використання можливого матеріально-технічного забезпечення. 

Подальші можливості, пов’язані з економічним розвитком регіону включають 
збільшення попиту на енергоносії у всьому світі, є стимулом для розвитку альтернативної 
енергетики і збільшення рентабельності атомної енергетики. Питна вода та виробництво 
продуктів харчування, особливо органічних продуктів, може бути стимулом для розвитку 
агропромислового комплексу. Існує зростаюча зацікавленість іноземних інвесторів у нових 
інвестиційних можливостях поблизу ринку ЄС, на додаток до членства України в СОТ і 
відкриття ринку в Росії. Додаткові можливості відкриваються в рамках поточних 
економічних реформ в Україні, які спрямовані на спрощення системи ліцензування, 
залучення інвестицій та надання державних гарантій для зменшення капітальних витрат, а 
також за рахунок децентралізації професійної освіти, що може допомогти регулювати 
підготовку трудових ресурсів відповідно до потреб регіональної економіки. 

Головною слабкою стороною, яка обмежує регіональні економічні перспективи, є 
недостатньо кваліфікована робоча сила, старіння та низька зайнятість населення, величезні 
міжрайонні дисбаланси розвитку, низький рівень промислового виробництва, експорту, 
інвестицій і доходів населення, відсутність територіального планування в регіоні, низький 
рівень урбанізації, відсутність зв'язку між регіональною економікою і науково-дослідними 
установами, недостатнє використання наявних корисних копалин, і слабке використання 
сучасних Інтернет-технологій. 
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Згідно із СВОТ аналізом ризики, які мають вплив на економічний розвиток 
Хмельницької області, полягають у відсутності системних структурних реформ в Україні, 
високому рівні корупції, нестабільності національної валюти і обмеженій кількості ресурсів, 
що використовуються для цілей розвитку. Крім того, існують великі адміністративні 
обмеження для приватного сектора, розширення регіонального структурного дисбалансу і 
відтік кваліфікованої робочої сили з регіону.  

Ключові регіональні порівняльні переваги для економічного розвитку, пов'язані з: 
можливістю збільшення сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості, 
а також підприємств з виробництва мінеральної води, після зростання попиту на 
продукти харчування та якісну питну воду;  
розташуванням на перехресті і оптимальною відстанню до регіональних центрів у 
сусідніх областях, як можливість залучення інвестицій з країн ЄС у такі галузі, як 
машинобудування, виробництво будівельних матеріалів, альтернативна енергетика 
тощо;  
відкриттям ринку СНД як можливість відновити колишні зв'язки бізнесу та сприяти 
розвитку додаткових галузей промисловості (легкої, оборонної, переробної та 
виробничої промисловості, такої як машинобудування);  
досягненням більш високої прибутковості від атомної станції у зв'язку із зростанням 
попиту і цін в енергетичному секторі;  
можливістю перетворення регіону в міжрегіональний логістичний центр завдяки своєму 
вигідному розташуванню, з можливим відкриттям аеропорту і будівництвом 
міжнародних транспортних коридорів. 

Своєчасне використання вищезазначених переваг пов’язане з ростом сектора МСП, 
що легко адаптується до нових умов, який доповнює існуючий потенціал розвитку і здатний 
підтримувати промисловий розвиток області. Сектор МСП одночасно вносить свій внесок у 
диверсифікацію регіональної економіки, балансування економічного розвитку та зміцнення 
регіональної конкурентоспроможності. Високу концентрацію економічної динаміки в 
декількох великих містах області можна пом'якшити шляхом підтримки діяльності МСП у 
сільській місцевості та міських околицях, пов'язуючи їх з центрами розвитку, для досягнення 
збалансованого соціально-економічного розвитку в усьому регіоні. Високий потенціал 
самозайнятості в області є хорошою передумовою для розвитку МСП. 

Стратегія передбачає зміцнення продуктивного сектора послуг і розвиток бізнес-
інфраструктури, інновацій та інвестицій. Територіальний вимір економічного розвитку 
спрямований на зміцнення мережі бізнес-послуг, розкиданих по всьому регіону зі 
спеціалізацією постачальників послуг, кластеризацією міських центрів як засобу для 
залучення інвестицій, зростання діяльності малого та середнього бізнесу і додаткових 
послуг, розвиток сільської і периферійної економіки, що підвищує доступність регіональних 
закладів розвитку.  

Диверсифікація регіональної економіки і впровадження нової програми економічних 
інструментів відповідає діям, спрямованим на розвиток регіонального туризму (Програма 1) 
і сільської місцевості (Програма 3). Удосконалення регіональної інфраструктури та охорона 
навколишнього середовища як наскрізних цілей (Програма 4), які також дуже важливі для 
цієї програми. Якщо програма в галузі економіки буде успішно реалізована, вона прямо 
сприятиме досягненню таких стратегічних та операційних цілей: 

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних 
суб‘єктів 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного виробництва 
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1.2 Зміцнення МСП та підприємництва 
1.3 Популяризація регіональної економіки, товарів та інвестиційного потенціалу  

Ця програма включає підтримку інновацій, поліпшення ринку праці, надання послуг з 
підтримки бізнесу, нарощування потенціалу підприємств, оцінку нових можливостей для 
бізнесу і брендингу та рекламних заходів. Інші компоненти передбачають підтримку 
створення бізнес-інкубаторів, кластерів, промислових зон, мікрокредитування та схеми 
кредитних гарантій, а також створення і введення в дію агенції регіонального розвитку, що є 
найбільш важливим проектом з цього Плану реалізації. Програма буде здійснюватися за 
допомогою двох відповідних підпрограм, що складається з 13 взаємопов'язаних проектів. 

2.2.1.1 Підпрограма 2A: Підтримка та сприяння диверсифікації економіки 
регіону 

Диверсифікація і просування регіональної економіки, розроблені в Підпрограмі 2А, 
вимагають кілька широких дій, які необхідно реалізувати до кінця 2014 року, як зазначено в 
7 відповідних проектах. Реалізація цих проектів спирається на підтримку регіонального 
підприємницького сектора в таких сферах:  
 

створення регіонального потенціалу для сприяння інноваціям, передачі і розвитку 
технологій;  
надання консультативної та інформаційної підтримки бізнесу;  
підвищення можливостей підприємств у галузі досліджень ринку та маркетингу 
продукції;  
створення передумов для поліпшення технічної освіти на основі оцінки потреб ринку 
праці;  
створення регіональних брендів і поліпшення сприйняття регіональних продуктів;  
підготовка основи для прийняття інвестиційних рішень у нових сферах бізнесу, 
наприклад, у фармакології та косметології;  
розвиток і сприяння регіональній економіці, інвестиціям та співробітництву.  

2.2.1.2 Підпрограма 2B: Впровадження нових економічних інструментів  
Підпрограма 2B орієнтована на створення важливих економічних інститутів та 

інструментів, таких як Агенція регіонального розвитку, бізнес-інкубатори та кластери, 
промислові райони і схеми мікрокредитування та кредитних гарантій. 6 проектів, 
розроблених у рамках цієї підпрограми, як очікується, дадуть такі переваги для економічних 
суб'єктів Хмельницької області: 

створення агенції регіонального розвитку як регіонального центру для координації та 
сприяння регіональному розвитку, а також реалізації проектів з цього Плану та поза ним;  
 удосконалення інфраструктури підтримки бізнесу для підприємств, підприємців і 
початківців;  
оцінка можливостей для створення промислових зон біля міст Хмельницький та 
Красилів;  
поліпшення фінансування МСП через гарантії позик і мікрокредитування;  
покращення співпраці та взаємодії між МСП за рахунок кластеризації;  
підвищення конкурентоспроможності та ефективності малих і середніх підприємств на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. 
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2.2.2 Часові рамки і засоби реалізації 

Економічна програма складається з двох взаємопов'язаних компонентів, розроблених 
у двох відповідних підпрограмах.  

Перша підпрограма містить у собі загальні заходи, спрямовані на підтримку та 
заохочення диверсифікації економіки регіону. 

Друга підпрограма спрямована на  створення важливих економічних інститутів та 
інструментів.  

Реалізація проектів Підпрограми 2А повинна починатися з розвитку інноваційної 
мережі як захід, що складається з трьох компонентів: регіональна мережа інновацій, зв'язок 
між регіональними підприємствами та дослідницькими установами; організація інноваційних 
конкурсів. Проект повинен розпочатися в червні 2012 року за участю широкого кола 
регіональних зацікавлених сторін: Головного управління економіки Хмельницької обласної 
державної адміністрації, Державного Регіонального центру з інвестицій та розвитку, 
Торгово-промислової палати, Агенції регіонального розвитку (з 2013), а також бізнес-
асоціацій, підприємств, інноваційних, навчальних і дослідницьких установ. Проект, як 
очікується, забезпечить підтримку інноваційної діяльності та покращення технологічної бази 
підприємств галузі до жовтня 2014 року. Значне фінансування буде отримано від донорів і 
місцевих органів влади, а також можливе спільне фінансування з боку приватного сектора.  

Для того, щоб допомогти в диверсифікації регіональної економіки необхідно оцінити 
нові економічні можливості і забезпечити основу щодо прийняття рішень для потенційних 
інвесторів. Підготовка техніко-економічного обґрунтування, що оцінює нові можливості для 
бізнесу у фармакології і косметології повинна передбачати залучення відповідної 
консалтингової компанії і здійснюватися у співпраці з державним обласним центром з 
інвестицій та розвитку та Головним управлінням економіки Хмельницької обласної 
державної адміністрації. Підготовка дослідження буде проводитися з жовтня 2012 року до 
липня 2013 за фінансової підтримки з боку міжнародних донорів та обласного бюджету.  

Реалізацію проекту, спрямованого на введення дефіцитних послуг з підтримки бізнесу 
в регіоні, необхідно здійснити в період з квітня 2013 року по грудень 2014 за фінансової 
підтримки з боку донорів (ЄС) і місцевих органів влади, а також підприємств як бенефіціарів 
проекту. Виконання обов'язків візьмуть на себе Агенція регіонального розвитку (надання 
послуг може бути організовано в рамках АРР) у співпраці з Торгово-промисловою палатою, 
бізнес-асоціаціями, освітніми установами, експертами і спеціалізованими НУО.  

Оцінка потреб ринку праці із закупівлею обладнання для професійно-технічної освіти 
повинна допомогти збалансувати попит на робочу силу та пропозицію на ринку і поліпшити 
можливості працевлаштування. Цей проект має отримати фінансову підтримку з боку 
донорів та обласного і місцевих бюджетів, а реалізація буде здійснюватися в рамках 
партнерства між обласною службою зайнятості, професійно-технічними та вищими 
навчальними закладами, бізнес-асоціаціями в період з вересня 2013 до червня 2014 року. 

Агенція регіонального розвитку, Головне управління економіки Хмельницької 
обласної державної адміністрації, Торгово-промислова палата разом з асоціаціями малих і 
середніх підприємств і бізнес-асоціаціями несуть відповідальність за реалізацію проекту, 
спрямованого на брендинг і популяризацію регіональних продуктів в Україні та за кордоном, 
фінансування з боку міжнародних донорів, місцевих бюджетів і підприємств, що беруть 
участь у рекламній діяльності.  

Очікується, що після успішної реалізації проекту буде створено регіональні бренди і 
поліпшиться сприйняття місцевих продуктів. Проект має бути реалізований з жовтня 2013 
року до червня 2014.  

Нарощування потенціалу підприємств у галузі досліджень ринку та маркетингу 
продукції повинно здійснюватися з листопада 2013 року до вересня 2014 року 
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маркетинговими установами та навчальними закладами, а також за участю Головного 
управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації, Торгово-промислової 
палати та Агенції регіонального розвитку. Фінансові ресурси планується отримати  з боку 
донорів та місцевих органів влади, а співфінансування має надходити від підприємств, що 
беруть участь у проекті.  

Дії, пов'язані з наданням підтримки у диверсифікації та просування регіональної 
економіки в рамках Підпрограми 2А, також призведуть до реалізації проекту, пов’язаного з 
підготовкою друкованої продукції та веб-порталу, що популяризуватиме регіональну 
економіку. Ці рекламні заходи потрібно реалізувати з листопада 2013 року до серпня 2014 за 
фінансової підтримки з боку донорів та місцевої влади. Реалізація може здійснюватися в 
партнерстві з Агенцією регіонального розвитку, Державним регіональним центром з 
інвестицій та розвитку, Торгово-промисловою палатою України та дипломатичними 
установами за участю бізнес-асоціацій та підприємств.  

Проекти, актуальні для впровадження нових економічних механізмів і створення 
інститутів підтримки бізнесу, розроблено в рамках Підпрограми 2B.  

Ця підпрограма передбачає створення агенцій регіонального розвитку як ключової 
установи, відповідальної за процеси регіонального розвитку і реалізацію низки проектів з 
цього Плану. Створення АРР має розпочатися якнайшвидше за участю широкого 
регіонального партнерства між Головним управлінням економіки Хмельницької обласної 
державної адміністрації, обласною і районними радами, районними державними 
адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Торгово-промисловою палатою, 
бізнес-асоціаціями, НУО та освітніми і науковими установами. За умови, що створено 
партнерство і фінансування забезпечується з боку донорів (ЄС), державних та місцевих 
органів влади і зацікавлених учасників процесу розвитку можна очікувати, що АРР повністю 
запрацює у грудні 2013 року.  

Донори, разом з обласними, районними та міськими органами влади, як очікується, 
забезпечать значні фінансові кошти для створення бізнес-інкубаторів у містах 
Хмельницький, Староконстянтинів і Шепетівка в період з березня 2012 року до листопада 
2013. Техніко-економічне обґрунтування щодо створення промислових зон біля міст 
Хмельницький та Красилів необхідно підготувати з вересня 2013 року до квітня 2014. 
Агенція регіонального розвитку повинна взяти на себе ініціативу разом з Головним 
управлінням економіки Хмельницької обласної державної адміністрації, обласною і 
районними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Торгово-промисловою 
палатою за координацію реалізації проекту, фінансування, що надходить від міжнародних 
донорів, обласних і районних органів влади і місцевих бюджетів. 

Схеми мікрокредитування малого та середнього бізнесу та гарантійний фонд його 
кредитування є важливими інструментами, які повинні покращити доступ до фінансування 
для малих і середніх підприємств і початківців. Фінансування має бути з боку донорів та 
обласного, державного бюджетів за можливої участі інвесторів з приватного сектора у схемі 
мікрокредитування малого та середнього бізнесу, а також за умови участі в реалізації АРР, 
Головного фінансового управління Хмельницької обласної державної адміністрації, банків та 
кредитних спілок. Управління проекту створення гарантійного фонду кредитування можна 
також зосередити в АРР. Обидва ці проекти мають бути запущені одночасно в червні 2013 
року і, як очікується, повністю будуть розгорнуті до кінця 2014 року.  

Останній проект з цієї підпрограми, який буде реалізовано в період між жовтнем 2013 
і травнем 2014 року, є проектом технічної допомоги, пов'язаним зі створенням кластера(ів) 
відповідно до потреб регіонального бізнесу. Обов'язки з реалізації проекту мають включати 
взаємодію спеціалізованих консалтингових компаній під керівництвом Агенції регіонального 
розвитку і Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації, 
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а фінансування, як очікується, забезпечать донори, місцеві органи влади і компанії, що 
беруть участь у кластері. 

2.2.3 Очікувані результати і показники 

Успішна реалізація проектів щодо диверсифікації регіональної економіки і 
впровадження нових економічних механізмів має сприяти досягненню таких результатів:  

більш широке застосування інновацій та нових технологій на підприємствах;  
 покращення доступності та якості послуг з підтримки бізнесу;  
створення передумов для забезпечення технічної освіти, адаптованої до потреб ринку 
праці;  
покращення можливостей підприємств у галузі досліджень ринку та маркетингу 
продукції;  
розробка регіональних брендів і промоція регіональної економіки;  
покращення іміджу регіональної економіки за рахунок рекламних матеріалів і веб-
порталу;  
підтвердження нових можливостей для бізнесу (у фармакології та косметології);  
АРР створені і працюють;  
покращення підтримки для бізнесменів-початківців і новостворених підприємств;  
оцінка потенціалу для розвитку промислових зон;  
поліпшення доступу підприємств до фінансових коштів;  
зміцнення співробітництва між підприємствами Хмельницької області.  

Досягнення вищенаведених результатів можна прослідкувати через такі показники:  

кількість суб'єктів, що беруть участь в інноваційній мережі/кількість підприємств, які 
застосовують інновації і технічні удосконалення;  
кількість послуг з підтримки бізнесу, що надаються регіональним підприємствам;  
кількість навчальних закладів, обладнаних для забезпечення якості технічної освіти;  
збільшення кількості нових вітчизняних та зарубіжних покупців товарів та продуктів, 
виготовлених у межах області;  
кількість брендових/популяризованих продуктів;  
збільшення обсягу продажів/експорту/доходів регіональних підприємств;  
кількість нових інвестиційних проектів та зацікавлених іноземних інвесторів;  
кількість регіональних зацікавлених сторін, задоволених роботою агенції регіонального 
розвитку;  
кількість орендарів новостворених бізнес-інкубаторів;  
кількість економічно-доцільних нових промислових районів у регіоні;  
обсяг кредитів, виданих підприємствам, що беруть участь у фонді гарантування 
кредитування і схемах мікрофінансування;  
кількість підприємств, що беруть участь у діяльності зі створення кластерів.  
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2.2.4 Орієнтовний фінансовий план 
Таблиця 2.4. 

Назва проекту Вартість [тис. грн.]  
2012 2013 2014 разом 

2.1 Інноваційний трикутник: створення регіональної 
інноваційної мережі, покращення зв’язків між 
підприємствами та центрами НДДКР, створення 
конкуренції інновацій 

500 1,000 1,000 2,500 

2.2 Організація надання послуг з підтримки 
підприємницької діяльності через Агенцію регіонального 
розвитку 

0 550 700 1,250 

2.3 Оцінка потреб ринку праці та закупівля необхідного 
обладнання для професійно-технічної підготовки 300 500 0 800 

2.4 Брендинг та просування продуктів області на зовнішні 
ринки 0 200 300 500 

2.5 Розбудова спроможності підприємств у проведенні 
маркетингових досліджень та збуті товару 0 100 100 200 

2.6 Підготовка друкованих матеріалів та Інтернет-
порталу, спрямованих на просування економіки області 0 100 100 200 

2.7 Техніко-економічне обґрунтування: оцінка нових 
можливостей започаткування бізнесу у фармацевтичній та 
косметичній галузях 

200 200 0 400 

2.8 Створення Агенції регіонального розвитку 500 1,700 0 2,200 
2.9 Створення бізнес-інкубаторів у містах Хмельницький, 
Старокостянтинів та Шепетівка  2,700 2,700 0 5,400 

2.10 Техніко-економічне обґрунтування: розвиток 
промислових територій довкола міст Хмельницький і 
Красилів 

0 400 400 800 

2.11 Розробка схем мікрокредитування МСП 0 500 10,000 10,500 
2.12 Заснування Фонду гарантування кредитів (ФГК) для 
МСП 0 500 5,000 5,500 

2.13 Технічна допомога при створенні кластера(ів) 
відповідно до потреб обласних підприємств 0 300 200 500 

Усього: 13 проектів 4,200 8,750 17,800 30,750 

2.2.5 Припущення і ризики  
Реалізація низки проектів з програми Диверсифікація економіки області та 

впровадження нових економічних інструментів вимагатиме наявності потужних 
можливостей реалізації у вигляді досвідченого персоналу, котрий здатний ефективно 
керувати реалізацією проекту. Створення з цією метою агенції регіонального розвитку, яка 
повинна виступати у ролі каталізатора для ініціатив регіонального розвитку і розбудови 
спроможностей, запуску проектів, збирання коштів і лобіювання діяльності, є важливим 
щодо здобуття необхідних знань для реалізації проектів регіонального розвитку. 

Разом із можливостями реалізації, наявність фінансових ресурсів – це подальші 
загальні припущення для успішного здійснення цієї програми. Як у попередній програмі, 
пов’язаній з туризмом, фінансова підтримка повинна поєднувати різні джерела 
фінансування, міжнародну технічну допомогу (донорські кошти), державні (публічні) та 
приватні кошти. 

Стабільне економічне і політичне середовище, а також інвестиційний та діловий 
клімат є загальними припущення для приваблення внутрішніх та іноземних інвесторів і 
підвищення конкурентоздатності економіки області. Підтримка з боку місцевих органів 
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влади щодо матеріально-технічного забезпечення, приміщень, дозволів та ухвал потрібна для 
багатьох проектів, які стосуються створення інституційного потенціалу для підтримки 
підприємств і малого та середнього бізнесу, на зразок Агенції регіонального розвитку, 
інноваційної мережі, послуг з підтримки підприємництва, бізнес-інкубаторів і кластерів, 
ФГК і схем мікрокредитування. 

Участь підприємств і підприємців – це передумова для успіху більшості проектів цієї 
програми. Конкретне припущення щодо мікрофінансування та схем гарантування кредитів 
передбачає участь банків та фінансових установ, тоді як життєздатність цих схем залежатиме 
від створення довготривалого партнерства з цими суб’єктами. Аналогічно, співробітництво з 
постачальниками послуг важливе для набуття необхідної інфраструктури та компетенції для 
надання послуг з підтримки бізнесу. Також обласна інноваційна мережа не зможе успішно 
працювати без участі новаторів, освітніх та дослідницьких закладів.  

Ключові потенційні ризики: 

політична і фінансова нестабільність у поєднанні з продовженням економічної кризи; 
залежність від центру (централізація фінансових ресурсів); 
обмежена наявність фінансових ресурсів для розвитку сектора підприємств; 
неефективна вікова структура робочої сили та відтік кваліфікованого персоналу з області; 
небажання іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну через непередбачувану 
політичну ситуацію і фінансову нестабільність; 
неспроможність вирішити структурні дисбаланси (висока економічна залежність 
виробництва електроенергії) і збільшити промислове виробництво та рівень іноземних та 
внутрішніх інвестицій; 
нездатність збалансувати економічний розвиток, що зв’язує периферію з економічними 
центрами; 
неспроможність вчасно вирішити інфраструктурні і правові питання, які створюють 
негативний вплив на бізнес; 
неспроможність створити відповідне партнерство між приватним і державним сектором, 
НУО і донорами;  
брак місцевих знань і ефективності керівництва для реалізації проектів і нерезультативні 
зусилля по збору коштів. 

2.2.6 Рекомендації 
Проекти на зразок інноваційної мережі, послуг з підтримки підприємств, розбудови 

потенціалу підприємств і кластерів повинні поступово заміняти фінансову підтримку від 
донорів і бюджету на фінансування від наданих послуг з метою досягнення довгострокової 
сталості.  

Необхідно використовувати досвід інших областей і країн у вигляді зовнішньої 
технічної допомоги для прискорення реалізації проектів і максимізації впливу (наприклад, 
програми мікрокредитування та ФГК, створення кластерів, послуги з підтримки підприємств, 
інноваційна мережа, брендинг тощо). Деякі проекти, на зразок бізнес-інкубаторів, схем 
фінансування МСП або ініціативи створення кластерів, можуть бути відтворені або 
запозичені з інших сфер та інших (під)галузей.  

Ініціатори проектів повинні залучати міжнародних донорів до фінансування заходів із 
вдосконалення управлінських та технічних навичок реалізації проектів.  

Необхідно активно пропагувати низький рівень негативного впливу на довкілля як 
регіональну перевагу, щоб привабити промисловість з високими екологічними вимогами, 
таких як фармацевтика і косметика.  
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Послуги з підтримки підприємств необхідно спочатку створити у сферах з потужними 
діловими ініціативами і поступово розширювати на всі райони області. Необхідно активно 
стимулювати спеціалізацію надавачів послуг. 

Зацікавленість і активна участь органів влади усіх рівнів важливі для сталості 
результатів. 

Варто розглянути введення курсу підприємництва в навчальні програми для 
поліпшення обізнаності з підприємництвом, набуття знань, навичок щодо стану 
підприємницького середовища, що дасть змогу населенню більш повно використати 
потенціал самозайнятості в області. 

Доцільно розглянути можливість використання потенціалу діаспори (знання, ділові 
зв’язки та грошові перекази) для розвитку підприємств і рекламних заходів за кордоном. 

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області у наступному 
плановому періоді необхідно розглянути такі втручання: 

створення механізмів залучення приватних інвестицій та венчурного капіталу для 
фінансування інноваційної діяльності; 
оцінка потенціалу для комерціалізації інновацій і технологічних вдосконалень; 
розбудова спроможностей новостворених підприємств і СМБ для підтримки їх 
існування і зміцнення позиції в економіці області; 
пропагування підприємництва як вибору кар’єри за допомогою цільових кампаній 
підвищення поінформованості і заходів з розбудови спроможностей; 
інтеграція підприємництва у навчальні програми і створення ефективних зв’язків між 
освітніми установами і підприємствами; 
створення комплексного обласного інформаційного центру про всі підприємства і 
товари області;  
підготовка рекомендацій щодо ведення бізнесу в області; 
посилення спроможності обласної державної адміністрації у представленні економіки 
області та її суб’єктів. 
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2.3 Програма 3: Розвиток сільської місцевості та територій довкола 
міст області  
Таблиця 2.5. 

Підпрограми Проекти Місцевості 
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3.1 Оцінка потреб у навчанні та послугах 
малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції та 
проведення тренінгів 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.2 Надання технічної допомоги фермерам у 
збуті товарів та органічної с/г продукції 

Не забруднена і сільська місцевість 
Хмельницької області 

3.3 Техніко-економічне обґрунтування: 
Створення центру оптового збуту 
сільськогосподарської продукції 

Територія Хмельницької області 

3.4 Техніко-економічне обґрунтування: 
Створення ринків свіжої 
сільськогосподарської продукції у містах 
обласного значення та/або поблизу 
автомагістралей 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.5 Створення обласного аграрного кластера Сільська місцевість області 
3.6 Підтримка створення 
сільськогосподарських кооперативів Сільська місцевість області 

3.7 Закупівля основного обладнання та 
насіння/саджанців для сільськогосподарських 
кооперативів 

Менш розвинута сільська 
місцевість Хмельницької області 

(Новоушицький, Полонський, 
Віньковецький райони) 

3.8 Розробка схем мікрокредитування для 
сільськогосподарського сектора 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.9 Створення Фонду гарантування кредитів 
для виробників сільськогосподарської 
продукції 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.10 Пілотний проект: Високоврожайне 
виробництво кмину Сільська Хмельницької області 
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я 3.11 Створення Агенції розвитку села та 
навчального центру (при Агенції 
регіонального розвитку) 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.12 Розбудова спроможності сільської молоді 
у визначенні можливостей започаткування 
несільськогосподарського бізнесу та 
створення МСП 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.13 Проведення майстер-класів з 
бджільництва та виведення продукту на ринок 

Сільська місцевість Хмельницької 
області з потенціалом 

бджільництва 
3.14 Створення Інтернет-ринку для збуту 
продукції малих сільськогосподарських 
виробників 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.15 Організація профорієнтаційного 
консультування для сільської молоді 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.16 Оснащення складських приміщень для 
зберігання овочів і фруктів на території 
колишньої військової бази 

Деражнянський район  
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3.17 Публікація каталогу традиційних 
продуктів та народних традицій Хмельницької 
області 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.18 Покращення систем опалення відібраних 
громадських закладів (опалення біопаливом) 

Міста Шепетівка, Ізяслав, Славута і 
селище Летичів  

3.19 Проведення майстер-класів народно-
ужиткового мистецтва (з вишивки, 
різьбярства, художнього розпису) 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

3.20 Підтримка створення центрів 
самоорганізації сільських громад 

Сільська місцевість Хмельницької 
області (20 вибраних сіл) 

3.21 Підтримка організації спортивних клубів 
у сільській місцевості 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

Майже половина жителів Хмельницької області проживає в сільській місцевості, де 
сільське господарство є основним видом економічної діяльності і де можливість отримання 
доходу в інших галузях є обмеженою. Будучи значним і показуючи стабільність навіть у 
кризові часи, аграрний сектор стикається з численними труднощами і не в змозі 
забезпечити достатню зайнятість для сільського населення. Отже, слід шукати додаткові 
можливості зайнятості для жителів села в інших секторах економіки. Крім сфери послуг, 
туризму і традиційних ремесел додаткова зайнятість можлива за рахунок розвитку 
сектора МСП, створення мереж господарюючих суб'єктів і поліпшення зв'язків село-місто. 
Соціальні аспекти сільського життя потребують значного покращення в соціальній та 
фізичній інфраструктурі, щоб збалансувати розвиток сіл і міст і запобігти подальшому 
відтоку молодого, кваліфікованого і освіченого населення. Ця програма відноситься до 
трьох важливих аспектів розвитку районів області: підтримка з удосконалення 
сільськогосподарської діяльності як основного сектора економіки для сільської місцевості, 
диверсифікація сільської економіки і створення додаткових можливостей для отримання 
доходів;  поліпшення якості життя і самоорганізації сільських громад. 

Головним завданням тут є формування додаткових доходів індивідуальних 
домогосподарств та збільшення доданої вартості сільськогосподарського виробництва. 

2.3.1 Стан та проблеми 
Райони Хмельницької області характеризуються переважно дрібними окремими 

господарствами, які, в основному, базуються на ручній праці з обмеженими засобами 
виробництва і незначному застосуванні сучасних сільськогосподарських технологій. 
Недостатня розвиненість аграрного ринку, слабкий зв'язок із харчовою промисловістю та 
кінцевими покупцями і низький рівень остаточної переробки сільськогосподарської 
продукції роблять вирощування традиційних сільськогосподарських культур все менше 
вигідним для більшості агровиробників. Крім того, вони не знають про нові тенденції ринку, 
виробляють продукти, які не відповідають міжнародним стандартам, необхідним для їхнього 
експорту. Брак політики в галузі сільського господарства та системи планування призвели до 
зникнення ряду видів сільськогосподарського виробництва. Зокрема зменшення поголів'я 
худоби спричиняє виснаження ґрунтів через  відсутність органічних добрив. 
Сільськогосподарське виробництво, як і раніше, в основному складається з виробництва 
культур, що дає вкрай низьку додану вартість в економіку регіону. Крім проблем в 
аграрному секторі, слабкі можливості для зайнятості та соціальної інфраструктури в 
сільській місцевості є ключовими причинами низького рівня життя і, як наслідок, відтоку та 
загального старіння  населення, що створює додатковий тиск на міста області і прискорює 
занепад традиційних сіл. 

Водночас, СВОТ аналіз виявив ряд можливостей для поліпшення життя на селі. З 
точки зору сільського господарства, основні переваги включають наявність природних 
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ресурсів, орних земель і традицій у секторі, умови помірного клімату з великою протяжністю 
області з півночі на південь, що мінімізує ризики для сільського господарства і знижує 
навантаження на навколишнє середовище, створюючи можливості для виробництва якісних 
продуктів харчування. Інші сильні сторони, такі як наявність регіональних міст-полюсів 
росту, можливості в інших секторах економіки, особливо туризмі та малому і середньому 
бізнесі, а також хороший потенціал самозайнятості населення, мають важливе значення для 
диверсифікації економічної діяльності в сільській місцевості. 

Відповідні можливості відкриваються за рахунок збільшення глобального попиту на 
продовольство, зокрема на чисті органічні продукти, економічної глобалізації і 
зацікавленості інвесторів у нових інвестиційних можливостях, а також зростаючої 
популярності сільського, зеленого, культурного та історичного туризму, які є також 
економічно доцільними в сільській місцевості. Додаткова можливість пов'язана з поточними 
економічними реформами та децентралізацією системи професійно-технічної освіти в 
Україні. 

Основні слабкі сторони пов'язані зі структурними проблемами в сільському 
господарстві у зв’язку з: відсутністю планування та нераціональним використанням 
природних ресурсів, старінням населення і низьким працевлаштування сільського населення, 
значним міжрайонним дисбалансом в економіці, освіті, культурі та охороні здоров'я, 
низькими регіональним обсягом виробництва, рівнем інвестицій і доходів населення, 
недостатньо кваліфікованою робочою силою, слабкою інституційною підтримкою розвитку 
регіональної економіки та сільського господарства, відсутністю територіального планування, 
низьким рівнем урбанізації та недоступністю основних об'єктів інфраструктури і 
комунікаційних вимог, таких як Інтернет, особливо в сільській місцевості.  

Крім вищенаведених недоліків, головні загрози є досить схожими на ті, які мають 
значення для інших програм і включають відтік кваліфікованої робочої сили, правові та 
процедурні обмеження для діяльності приватного сектору та регіональні структурні 
дисбаланси, пов'язані з високою залежністю економіки регіону від сільського господарства 
та виробництва електроенергії. Крім того, обмежені фінансові ресурси, які вкладаються в 
розвиток регіону, високий рівень корупції, відсутність систематичних структурних реформ в 
Україні та екологічні ризики, пов'язані з експлуатацією АЕС. 

Обмежені економічні можливості і залежність від сільськогосподарської діяльності 
можуть бути пом'якшені шляхом належного використання регіональних порівняльних 
переваг і впровадження надійних економічних та соціальних перетворень у районах. На 
додаток до сільського господарства, розвиткові заходи повинні бути спрямовані на 
диверсифікацію економічної діяльності, а також створення додаткових схем отримання 
доходів, у той час, як соціальні аспекти мають бути спрямовані на поліпшення якості життя і 
самоорганізації, що становить соціально-орієнтований компонент цієї програми. 

Стратегія визначає кілька напрямів розвитку у зв'язку з використанням регіональних 
можливостей і подоланням проблем розвитку сільської місцевості. По-перше, є можливість 
розширити базу для виробництва сільськогосподарської продукції шляхом впровадження 
нових сільськогосподарських культур і порід та розширенням нових сегментів ринку, таких 
як органічне землеробство, а також збільшення сільськогосподарського виробництва і рівня 
обробітку шляхом впровадження інтенсивних технологій виробництва. Диверсифікація 
сільської економіки із залученням інших секторів економіки, крім сільського господарства, 
повинна включати підтримку розвитку нових напрямів діяльності бізнесу в секторі МСП, 
зокрема підприємництва, ремісництва, сфери послуг і туризму, щоб подолати ризики, 
пов'язані з моногалузевою економікою і сезонним характером сільськогосподарського 
виробництва. 
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Хоча підтримка сільського господарства і диверсифікація економічної діяльності 
охоплює важливі аспекти економічної сфери, сільська місцевість Хмельницької області 
також вимагає значної підтримки в галузі соціального забезпечення. Це переважно буде 
пов'язано з поліпшенням рівня життя на основі самоорганізації та розвитку фізичної, 
інформаційної, освітньої, спортивної та культурної інфраструктури, а також поліпшенням 
зв'язків та співпраці з містами. 

Програма розвитку сільських районів і районів навколо міст тісно взаємопов'язана з 
попередньою програмою в галузі туризму (Програма 1) і розвитку МСП (Програма 2). 
Наскрізні завдання, спрямовані на вдосконалення регіональної інфраструктури та охорони 
навколишнього середовища (Програма 4), також можуть істотно вплинути на заходи з 
розвитку села. Належне втілення програми розвитку сільської місцевості сприятиме 
виконання наступних стратегічних та операційних цілей: 

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст 
3.1 Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві  
 3.2 Розвинені можливості для диверсифікації сільської економіки і збільшення 
доходів сільського населення  
3.3 Підвищена стійкість розвитку сіл і малих міст  

Програма складається з трьох взаємопов'язаних підпрограм, які охоплюють 21 проект. 
Проводячи роботу за трьома компонентами, вона буде включати: 

створення потенціалу і технічну допомогу фермерам, ринкові заходи у вигляді кластерів 
і кооперативів, кредитні гарантії і системи мікрокредитування, як одна з форм фінансової 
допомоги, а також продуктивність і технологічне удосконалення;  
інституційна розбудова розвитку (Агенція сільського розвитку), нарощування потенціалу 
в діяльності малих і середніх підприємств і бджільництва, консультування з питань 
працевлаштування та поліпшення об’єктів зберігання та ринку для сільськогосподарської 
продукції;  
сприяння сільським традиціям, підвищення енергоефективності, підтримка народної 
творчості і спортивних заходів та поліпшення самоорганізації сільського населення як 
найбільш значимого проекту у соціальній сфері на селі. 

2.3.1.1 Підпрограма 3A: Підвищення продуктивності сільськогосподарського 
сектора 

Аграрний сектор потребує збільшення продуктивності і рентабельності, що сприятиме 
підвищенню зайнятості та доходів сільського населення і підвищенню якості життя на селі.  

Підпрограму 3A розроблено на основі 10 відповідних проектів, які мають вплив у 
таких сферах: 

підвищення продуктивності і конкурентоспроможності аграрного сектора;  
створення потенціалу малих і середніх сільгоспвиробників;  
підтримка створення центру оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією та 
ринків свіжої сільськогосподарської продукції;  
покращення співпраці у сферах виробництва, маркетингу та реалізації 
сільськогосподарської продукції між сільськогосподарськими виробниками, переробними 
підприємствами, державним сектором і навчальними, науковими та дослідницькими 
установами;  
поліпшення доступу до технічної підтримки сільськогосподарського виробництва та 
маркетингових послуг;  
підвищення доступності для виробників сільськогосподарської продукції,  
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створення рентабельного виробництва нових сільськогосподарських культур шляхом 
впровадження більш досконалих технологій виробництва. 

2.3.1.2 Підпрограма 3B: Забезпечення можливостей для отримання 
додаткового доходу для сільського населення 

Диверсифікація сільської економіки має ключове значення для зниження високої 
залежності від сільського господарства та енергетичного сектора, розвитку нових видів 
економічної діяльності, створення нових підприємств та залучення інвестицій. Підтримка 
необхідна для збільшення конкурентоспроможності сільського господарства і зміни 
структури виробництва, орієнтованої на продукцію з більш високою доданою вартістю. 
Напрями Підпрограма 3B охоплюють нові ділові та підприємницькі ініціативи у сільській 
місцевості, зокрема у сфері туризму, підприємництва, ремесел і послуг. Підпрограма буде 
здійснюватися через 6 проектів, цілі яких включають: 

координацію та сприяння розвитку сільських територій через надання технічної 
допомоги і організацію навчання ;  
надання підтримки молоді з розвитку бізнес-ідей та створення нових видів бізнесу;  
підвищення самозайнятості молоді на селі;  
підвищення ефективності ринку праці та працевлаштування для сільського населення;  
збільшення кількості бджолярів і продажу продуктів бджільництва;  
збільшення продажу продукції малих сільськогосподарських виробників;  
створення нових потужностей для зберігання сільськогосподарської продукції. 
 

2.3.1.3 Підпрограма 3C: Покращення рівня самоорганізації і якості життя в 
сільській місцевості 

Крім високої залежності від сільського господарства та недостатньо диверсифікованої 
економіки, існують проблеми, пов'язані з розвитком сільської місцевості, такі як загроза 
зникнення сільських громад у багатьох районах області. Низька якість життя 
характеризується не тільки обмеженими економічними можливостями і низьким рівнем 
життя, а й слабкою самоорганізацією, поширенням пияцтва, тютюнопаління, а також 
низькою якістю і доступністю послуг та закладів, важливих для повсякденного життя. 
Зміцнюючи зв'язки між селом і містом, Підпрограма 3C також включає в себе проекти, 
спрямовані на молодь, чиє проживання на селі має вирішальне значення для збереження 
сільських громад. Можливі заходи з поліпшення якості життя на селі, розроблені в рамках 5 
проектів, які мають такі переваги: 

сприяння виробництву традиційної продукції та розвитку сільських традицій 
Хмельницької області;  
підвищення привабливості сільської місцевості як передумови для додаткової 
господарської діяльності у сфері туризму;  
підвищення енергоефективності у бюджетних установах у сільській місцевості;  
підвищення потенціалу в галузі народної творчості  як доповнення до туризму;  
вдосконалення самоорганізації і підтримка активізації сільських громад;  
забезпечення сприятливих умов для заняття спортом і дозвілля жителів сільської 
місцевості. 

2.3.2 Часові рамки і засоби реалізації 
Програма розвитку сільської місцевості та територій довкола міст області  

включає три компоненти, що реалізуються через 3 підпрограми, які складаються в цілому з 
21 відповідного проекту. Кожна з підпрограм стосується окремого аспекту, який має 
значення для розвитку сільської місцевості. Хоча Підпрограми 3A і 3B орієнтовані на 
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підтримку розвитку сільського господарства та інших видів економічної діяльності, 
Підпрограма 3C включає заходи, спрямовані на поліпшення якості сільського життя. Всі три 
компоненти утворюють єдине ціле, спрямоване на соціально-економічний розвиток 
сільських населених пунктів та міст обласного значення Хмельницької області. 

Підпрограма 3A пов'язана із заходами щодо підтримки сільськогосподарської 
діяльності, зокрема, поліпшенням продажу сільськогосподарської продукції, розробкою 
фінансових схем для сільського господарства, впровадженням нових високоврожайних 
культур, наданням технічної допомоги та нарощуванням потенціалу фермерів і 
сільгоспвиробників, підтримкою ініціатив зі створення мереж у вигляді 
сільськогосподарських кластерів і кооперативів. Фінансування проектів цієї підпрограми 
слід шукати з боку донорів та місцевих бюджетів як доповнення до інших джерел 
фінансування. 

Реалізація цієї підпрограми повинна починатися з підготовки двох техніко-
економічних обґрунтувань, одного, пов'язаного з організацією ринку оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, та іншого – з оцінки можливості створення ринків 
свіжої сільськогосподарської продукції. Обидва дослідження повинні бути підготовлені в 
період між березнем і жовтнем 2012 року із залученням сільських дорадчих служб і 
кооперативів та фермерських асоціацій, а також спеціалізованих компаній, які спроможні 
підготувати ці дослідження. 

Фінансова підтримка сільського господарства у формі гарантійного фонду 
кредитування та схем мікрокредитування повинна початися в березні 2012 року і досягнути 
повного обсягу до березня 2013. Крім донорів і обласного бюджету фінансування можна 
також отримати з місцевих бюджетів і приватних інвесторів, зокрема, у випадку 
мікрокредитів. До здійснення фінансових схем для сільського господарства потрібно 
залучити облдержадміністрацію та районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, банки, кредитні спілки, приватні фінансові установи та АРР, після її 
створення. 

Втілення нових технологій у сільськогосподарське виробництво буде досягатися 
шляхом впровадження пілотного проекту, спрямованого на високоприбуткове виробництво 
кмину. Хмельницький інститут агробізнесу, сільські консультативні центри, кооперативи та 
фермерські асоціації, Національна Академія сільськогосподарських наук України мають бути 
залучені до реалізації проекту в період з березня 2012 року до жовтня 2014. Фінансова 
підтримка очікується також з державного бюджету і від залучених сільгоспвиробників. Якщо 
проект виявиться успішним, його можна розширити на інші території та сільгоспкультури. 

Вирішення питання щодо посилення потенціалу виробників буде включати реалізацію 
двох проектів, один, спрямований на технічну підтримку  для фермерів з маркетингу 
продуктів і органічного виробництва,  інший – з оцінки навчання та обслуговування потреб 
малих і середніх сільгоспвиробників та надання тренінгів. Обидва проекти мають 
реалізовуватися в період з червня 2012 року і до кінця 2014 року, за участю сільських 
консультативних центрів, кооперативів та фермерських асоціацій із залученням 
спеціалізованих постачальників послуг.  

Ініціативи зі створення мереж в агропромисловому секторі буде підтримано шляхом 
створення регіональних сільськогосподарських кластерів і сільськогосподарських 
кооперативів, починаючи з вересня 2012 року і до кінця 2014. Агрокластер повинен також 
включати фінансові внески інвесторів та членів кластеру та участь місцевих органів влади, 
сільських центрів дорадчих служб, кооперативів, фермерських асоціацій та Агенції 
регіонального розвитку з 2013 року. Сільські дорадчі служби, органи місцевого 
самоврядування та існуючі кооперативи і фермерські асоціації повинні відігравати провідну 
роль у створенні сільськогосподарських кооперативів та пов'язаних проектів, спрямованих на 
закупівлю для них обладнання, насіння та саджанців, починаючи з лютого 2013 року. 
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Підпрограма 3B, у першу чергу, пов'язана з розвитком регіонального аграрного ринку 
та підтримкою диверсифікації економічної діяльності в сільській місцевості. Донори, місцеві 
органи влади, як очікується, профінансують більшу частину витрат, пов'язаних із 
здійсненням цієї підпрограми. 

Оснащення складських приміщень на базі комплексу колишньої військової бази для 
зберігання овочів і фруктів повинно відбутися в період з березня 2012 року до грудня 2013. У 
рамках оголошеного перспективного використання майнових комплексів військових частин 
Збройних Сил України, обласна і районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, сільські консультативні центри, кооперативи та фермерські асоціації 
повинні спільно працювати над створенням у Деражнянському районі належних приміщень 
для зберігання продукції сільськогосподарських виробників, значно покращуючи її ринковий 
потенціал. 

Створення Інтернет-ринку для збуту продукції малих сільськогосподарських 
виробників є доповненням до попередніх проектів і спрямоване на розвиток нових каналів 
продажу у сільському господарстві. Проект потрібно реалізувати з вересня 2012 року до 
грудня 2014 за участю сільських консультативних центрів, кооперативів та асоціацій 
фермерів і місцевих сільських громад, із залученням спеціалізованого провайдера послуг у 
сфері інформаційних технологій. 

Сільські центри дорадчої служби, кооперативи та фермерські асоціації, а також 
сільські асоціації бджолярів повинні об’єднатися для реалізації проекту, який передбачає 
майстер-класи з бджільництва і просування продукції. Проект повинен початися у квітні 
2012 року і завершиться у серпні 2014 за участі зацікавлених професійних постачальників 
тренінгів у галузі бджільництва. Подібні проекти можуть бути реалізовані і в галузі 
садівництва та ягідництва. 

Потенціал сільської молоді у виявленні та ініціюванні несільськогосподарських 
підприємств малого та середнього бізнесу необхідно підтримати через відповідний проект, 
який має бути здійснено з вересня 2012 року до жовтня 2014 сільськими центрами дорадчих 
служб, професійно-технічними навчальними закладами, регіональним центром зайнятості, 
неурядовими організаціями (НУО) та АРР після її створення. Крім донорів та місцевих 
органів влади цей проект може бути виконано при фінансовій підтримці спонсорів. Сільська 
молодь також бере участь у проектних заходах з консультування щодо вибору професії, які 
повинні реалізовуватися АРР, сільськими центрами дорадчими службами, професійно-
технічними навчальними закладами, обласним центром зайнятості та неурядовими 
організаціями впродовж 2013 року. 

Кінцевий проект з цієї підпрограми підтримує створення агенції сільського розвитку з 
навчальним центром, починаючи з вересня 2013 року. Обласна, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільські консультативні центри, кооперативи 
та асоціацій фермерів, сільські клуби, і відповідні неурядові організації та їх об'єднання, як 
очікується, об’єднаються для реалізації проекту. Агенція сільського розвитку і навчальний 
центр повинні запрацювати в повному обсязі до кінця 2014 року і бути приєднані до АРР. 

У той час, як попередні дві підпрограми в основному стосуються економічних 
аспектів, Підпрограма 3C орієнтована на соціальний аспект якості життя на селі. Місцеві 
органи влади повинні взяти на себе більшу частину відповідальності за фінансування цих 
проектів. До них також слід залучати кошти українських та міжнародних благодійних 
організацій та фондів, зокрема ПрООН. 

Проект, спрямований на створення центрів самоорганізації сільських громад, є 
необхідною умовою для реалізації багатьох ініціатив у сільських громадах і повинен 
відбутися між лютим 2012 і червнем 2013 року. Його реалізацію забезпечать місцеві 
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громади, сільські клуби та НУО. Окрім фінансової підтримки, 20 сільських громад, що 
беруть участь, повинні забезпечити відповідне приміщення для роботи центрів. 

Крім центрів самоорганізації, сільська місцевість також потребує підтримки з 
організації спортивних клубів. Крім донорів, підрозділів місцевих органів влади, 
відповідальних за спорт, які, як очікується, забезпечать фінансування, обласна та районні 
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та місцеві НУО повинні 
реалізовувати цей проект в період з квітня 2012 року до вересня 2014. 

Важлива частина сільського життя також пов’язана з культурною діяльністю (яка 
може бути також пов'язана з туризмом) через проведення майстер-класів з народної 
творчості, такі як вишивка, різьба по дереву і художній розпис, з квітня 2012 по вересень 
2014 року. Є багато потенційних співвиконавців цього проекту, зокрема управління 
культури, туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації, обласна 
туристична рада, надавачі туристичних послуг, професійно-технічні навчальні заклади, 
сільські клуби, будинки культури та організації громадянського суспільства. 

Аспекти енергоефективності в сільському житті охоплюють поліпшення систем 
опалення в окремих громадських приміщеннях (біопаливо) у містах Шепетівка, Ізяслав, 
Славута і селищі Летичів. Виконання обов'язків покладається на обласну та районні державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування, які беруть участь у проекті, технічні і 
енергетичні інститути, в період між серпнем 2012 року і вереснем 2014. 

Нарешті сільські центри, дорадчі служби, кооперативи та фермерські асоціації, 
оператори зеленого та сільського туризму, сільські клуби, будинки культури та відповідні 
НУО мають бути залучені до підготовки чи підтримувати підготовку каталогів традиційних 
продуктів та сільських традицій Хмельницької області протягом 2013 року. Цей проект 
одночасно зберігає традиції села, пов'язуючи їх з туристичною діяльністю, та сприяє 
загальному просуванню області, дає додаткові доходи домогосподарствам. Приватне 
фінансування також може залучатися, як джерело фінансування для реалізації цієї ініціативи. 

 

2.3.3 Очікувані результати і показники 
Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток сільських територій мають 

сприяти досягненню таких результатів: 

зміцнення потенціалу, зайнятості і доходів сільських домогосподарств;  
поліпшення споруд для зберігання і розміщення сільськогосподарської продукції;  
поліпшення співпраці та підвищення продуктивності сільського господарства;  
поліпшення доступу до фінансових ресурсів в сільському господарстві;  
запровадження технологій/підвищення продуктивності в сільському господарстві;  
поліпшення розвитку села і якості життя в сільській місцевості;  
створення нових підприємств та нових видів економічної діяльності в сільській 
місцевості; 
поліпшення можливостей для зайнятості та самозайнятості сільської молоді;  
збереження традиційних регіональних продуктів і заходів;  
підвищення енергоефективності в державному секторі;  
поліпшення самоорганізації сільських громад;  
поліпшення спортивної діяльності в сільській місцевості як частини загальної якості 
життя. 

Показники: 

підвищення рівня зайнятості сільського населення;  
підвищення доходів домогосподарств; 



 
 

 
 

47 

збільшення продажу сільськогосподарської продукції за рахунок нових сховищ і каналів 
збуту;  
кількість членів кластерів/кооперативів і спільної діяльності;  
обсяг кредитів, виданих сільгоспвиробникам;  
кількість нової сільськогосподарської високотехнологічної продукції/ підвищення 
продуктивності праці;  
кількість сільських громад/фермерів, що обслуговуються агенцією сільського розвитку;  
збільшення числа нових підприємств і нових видів економічної діяльності в сільській 
місцевості;  
кількість самозайнятих молодих людей;  
кількість традиційних продуктів і подій, включених у туристичну пропозицію;  
кількість громадських будівель з використанням систем опалення, що працюють на 
біопаливі;  
кількість ініціатив, що здійснюється через центри самоорганізації;  
кількість нових сільських спортивних молодіжних і розважальних закладів.  



 
 

 
 

48 

2.3.4 Орієнтовний фінансовий план 
Таблиця 2.6. 

Назва проекту Вартість [тис. грн.]  
2012 2013 2014 Total 

3.1 Оцінка потреб у навчанні та послугах малих і середніх 
виробників сільськогосподарської продукції та проведення 
тренінгів 

400 500 300 1,200 

3.2 Надання технічної допомоги фермерам у збуті товарів 
та органічної сільськогосподарської продукції 300 300 300 900 

3.3 Техніко-економічне обґрунтування: створення центру 
оптового збуту сільськогосподарської продукції 300 0 0 300 

3.4 Техніко-економічне обґрунтування: створення ринків 
свіжої сільськогосподарської продукції у містах обласного 
значення та/або поблизу автомагістралей 

300 0 0 300 

3.5 Створення обласного аграрного кластера 300 1,000 300 1,600 
3.6 Підтримка створення сільськогосподарських 
кооперативів 100 500 500 1,100 

3.7 Закупівля основного обладнання і насіння/саджанців 
для сільськогосподарських кооперативів 0 2,000 4,000 6,000 

3.8 Розробка схем мікрокредитування для 
сільськогосподарського сектору 500 10,000 0 10,500 

3.9 Створення Фонду гарантування кредитів для 
виробників сільськогосподарської продукції 500 5,000 0 5,500 

3.10 Пілотний проект: “Високоврожайне виробництво 
кмину” 80 80 80 240 

3.11 Створення Агенції сільського розвитку і навчального 
центру (при Агенції регіонального розвитку) 0 200 800 1,000 

3.12 Розбудова спроможності сільської молоді у 
визначенні можливостей започаткування 
несільськогосподарського бізнесу та створення МСП 

200 700 700 1,600 

3.13 Проведення майстер-класів з бджільництва та 
виведення продукту на ринок 300 500 500 1,300 

3.14 Створення Інтернет-ринку для збуту продукції малих 
сільськогосподарських виробників 400 300 300 1,000 

3.15 Організація профорієнтаційного консультування для 
сільської молоді 0 400 0 400 

3.16 Оснащення складських приміщень для зберігання 
овочів і фруктів на території колишньої військової бази 10,000 7,000 0 17,000 

3.17 Публікація каталогу традиційних продуктів та 
народних традицій Хмельницької області 0 400 0 400 

3.18 Покращення систем опалення відібраних громадських 
закладів (опалення біопальним) 500 3,000 1,000 4,500 

3.19 Проведення майстер-класів народно-ужиткового 
мистецтва (з вишивки, різьбярства, художнього розпису) 200 200 200 600 

3.20 Підтримка створення центрів самоорганізації 
сільських громад 600 300 0 900 

3.21 Підтримка організації спортивних клубів у сільській 
місцевості 500 500 0 1,000 

Всього: 21 проект 15,480 32,880 8,980 57,340 
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2.3.5 Припущення та ризики 
Наявність коштів та ноу-хау у формі управлінського потенціалу проектами та 

конкретних технічних навичок є важливими загальними припущеннями для успішної 
реалізації Програми розвитку сільської місцевості та територій довкола міст області. 
Можливості реалізації проекту є ускладненими, оскільки ще належить створити важливі 
регіональні організації, зокрема Агенцію регіонального розвитку та Агенцію сільського 
розвитку, які будуть відповідальними за запуск і реалізацію проектів, залучення коштів і 
лобістську діяльність. 

Крім того, ряд інституційних і приватних суб'єктів, що становлять сукупність 
донорських, державних і приватних ноу-хау та джерел фінансування, повинні бути залучені 
в реалізацію цієї програми. Важливими для успішності цієї програми є ресурси, передбачені 
державними програмами, які реалізовуються через Міністерство аграрної політики і 
продовольства України.  

Багато проектів цієї програми можуть бути більш ефективним у поєднанні з 
відповідними заходами програм у сфері туризму та економіки. Надання додаткових 
можливостей для збільшення доходів домогосподарств у рамках цієї програми має 
підтримуватися здійсненням програм у сфері туризму та економіки. Промислова переробка 
сільськогосподарської продукції у продукти харчування має важливе значення для 
сільськогосподарської діяльності і зайнятості та збільшення доходів сільського населення.  

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь 
та надати підтримку в реалізації програми є наступним важливим припущенням, що 
допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і 
підприємницький потенціал сільської території області. Участь фермерів, 
сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою 
для успіху ініціатив зі створення мереж, таких як сільськогосподарський кластер і 
фермерські кооперативи.  

Основні ризики у зв'язку зі здійсненням цієї програми включають: 

нехтування сільською місцевістю (низький рівень інвестицій, старіння населення, 
демографічний спад, міграції, розпад традиційних сіл) на користь міст області;  
нездатність встановити і використовувати зв’язки між сільськими і міськими 
територіями;  
нераціональне використання природних ресурсів у сільськогосподарському секторі;  
нездатність усунути існуючі недоліки, зокрема структурний дисбаланс, застарілі 
технології і слаборозвинений аграрний ринок;  
невиконання сучасних технологій та невідповідність міжнародним стандартам у галузі 
сільського господарства;  
небажання інвестувати в агропромисловий сектор і правильно просувати свій потенціал;  
неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та формування достатньої 
сукупності зацікавлених сторін сільських громад, готових підтримати реалізацію 
конкретних проектів та програми в цілому;  
відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів, 
досвіду у формуванні необхідних ресурсів (коштів);  
невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших 
проблем сільського населення;  
поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності. 
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2.3.6 Рекомендації   
Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базований на розумному 

врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне 
поєднання державного і приватного фінансування з коштами донорів. Участь фермерів, 
інвесторів, місцевих, органів влади, інститутів, навчальних закладів, кооперативів фермерів, 
неурядових організацій тощо необхідна для створення достатнього кола зацікавлених сторін, 
що беруть участь/підтримують реалізацію проекту і є вкрай важливою для успішності 
проектів . 

Участь міжнародних донорів (зокрема, Європейського Союзу), має важливе значення 
для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського 
потенціалу і технічних навичок для реалізації програми.  

Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і отримання 
максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, які, як правило, реалізуються на інших 
територіях, і мають позитивний досвід, наприклад, схеми мікрокредитування і фонди 
гарантування кредитування, кластеризація, сільськогосподарські кооперативи, агенції 
сільського розвитку тощо. 

Сільське господарство та туризм у сільській місцевості є взаємодоповнюючими. 
Туризм може підвищити розвиток та диверсифікацію багатьох видів економічної діяльності 
на сільських територіях (послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів 
харчування тощо). По можливості, проекти з цієї програми повинні здійснюватися в тісній 
координації із заходами у програмах 1 і 2, враховуючи горизонтальні зв'язки з аспектами 
програми 4, що стосуються навколишнього середовища, інфраструктури і соціальних та 
медичних послуг.  

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку подальші заходи можуть бути 
враховані у майбутньому плануванні після реалізації цього Плану: 

надання невеликих фінансових ресурсів для сільських підприємців;  
забезпечення засобами зв'язку (наприклад, широкосмуговий доступ в Інтернет), 
створення Інтернет-точок у селах і нарощування потенціалу в галузі використання 
сучасних Інтернет-технологій;  
організація заходів, таких як ярмарки, свята із залученням сільських хорових 
колективів та ансамблів народного танцю тощо;  
допомога у створенні клубів і розробці відповідних заходів у клубах;  
зміцнення мереж співпраці у сфері послуг у селах і покращення життєвого рівня 
сільського населення;  
координація між малими містами для реалізації спільних проектів.
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2.4 Програма 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу 
(вирішення наскрізних проблем) 
Таблиця 2.7. 
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а Проекти Місця 

4A
. В

до
ск

он
ал

ен
ня

 ін
ф

ра
ст

ру
кт

ур
и 

та
 

зб
ер

еж
ен

ня
 н

ав
ко

ли
ш

нь
ог

о 
се

ре
до

ви
щ

а 4.1 Покращення дорожньої 
інфраструктури області відповідно до 
економічних потреб 

Територія Хмельницької області 

4.2 Біологічна очистка комунальних та 
побутових стічних вод виправних 
закладів 

м. Хмельницький, м. Шепетівка і 
с.Райківці Хмельницького району 

4.3 Визначення джерел забруднення 
басейну р. Дністер та надання 
рекомендацій щодо попередження 
забруднення 

Хмельницька область і місцевість, яка 
відноситься до басейну р.Дністер 

4.4 Організація та проведення освітньої 
кампанії щодо переробки твердих 
відходів 

Територія Хмельницької області 

4.5 Техніко-економічне обґрунтування: 
створення та розміщення центрів обробки 
твердих відходів 

Територія Хмельницької області 
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4.6 Створення груп взаємодопомоги у 
сфері свідомого батьківства Територія Хмельницької області 

4.7 Оцінка вимог щодо закупівлі 
технічного обладнання для шкіл для дітей 
з особливими потребами 

Територія Хмельницької області 

4.8 Організація волонтерської практики 
для студентів-медиків у сільських 
амбулаторіях та ФАПах  

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

4.9 Закупівля обладнаних пересувних 
станцій для експрес-діагностики 
туберкульозу, онкологічних захворювань 
та діабету 

Віддалена сільська місцевість 
Хмельницької області 

4.10 Закупівля фізіотерапевтичного 
обладнання для превентивного лікування 
та основних процедур для сільських 
амбулаторій та ФАПів 

Сільська місцевість Хмельницької 
області 

 
Крім можливостей зайнятості та кар'єрного росту, фактори, які спільно формують 

добробут усіх жителів, включають інфраструктуру та житло, якість навколишнього 
середовища, можливість отримання освіти (школи, дитячі садки), медичні послуги 
(поліклініки, лікарні), соціальну інфраструктуру (для дітей, молоді, осіб з особливими 
потребами), дозвілля, відпочинок, спорт і заклади культури (курорти, спортивні споруди, 
театри, бібліотеки) тощо. Ці фактори впливають на бажання людей жити і працювати в 
певній місцевості. Оскільки якість життя, як правило, вважається кращою у великих 
містах, освічені і кваліфіковані люди вирішують жити і працювати там, а не у  сільській 
місцевості. Привабливі умови життя спонукають кваліфікованих працівників вносити нові 
ідеї, залучати інвестиції та сприяти процесам розвитку. Підприємства, які мають намір 
залучати інвестиції за межами великих міст, зазвичай, стикаються із труднощами щодо 
формування людського капіталу, і жодного розвитку не відбувається. Ось чому створення 
сприятливих умов життя є ключовим завданням для розблокування регіонального розвитку. 
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2.4.1 Стан та проблеми 
У зв’язку з людським капіталом, якість життя є важливим компонентом регіональної 

конкурентоспроможності, рушійною силою соціально-економічного розвитку та ключем для 
розблокування регіонального потенціалу зростання. У горизонтальному розрізі, якість життя 
поширюється на всі сектори, у тому числі, на заходи розроблені в рамках програм в галузі 
туризму, економіки і розвитку сільської місцевості. Важливим фактором є турбота про 
територіальній аспект якості життя, як основу для досягнення збалансованого соціально-
економічного розвитку в усіх районах області. Саме тому в цих наскрізних програмах 
особлива увага приділяється сільським та депресивним населеним пунктам, де потрібний 
сильніший стимул процесів розвитку.  

З практичної точки зору, основні аспекти якості життя (і, отже, передумови для 
розблокування регіонального потенціалу росту) включають в себе інфраструктурні 
удосконалення, захист навколишнього середовища, розвиток людського і соціального 
капіталу, можливості працевлаштування, а також покращення медичних та соціальних 
послуг. Ця програма конкретно стосується інфраструктури, навколишнього середовища та 
соціальних і медичних послуг, у той час, як інші аспекти розглядаються в рамках трьох 
інших заходів програми.  

Основні переваги, пов'язані з розблокуванням регіонального потенціалу, включають 
розташування регіону, систему розселення людей,  полюси зростання, умови навколишнього 
середовища, потенціал самозайнятості, історичну та культурну спадщини і рівень 
злочинності. Розташування на перехресті з оптимальною відстанню від інших обласних 
центрів (Тернопільської, Чернівецької, Рівненської та Вінницької областей) та наявність 
міст-полюсів зростання представляють собою важливі передумови для розвитку 
територіального аспекту. Поряд з наявністю хорошого потенціалу самозайнятості і швидкої 
адаптації до нових економічних умов ці сильні сторони є важливими для економічного 
розвитку. Низьке навантаження на навколишнє середовище з наявністю великих природних 
заповідних територій, велика архітектурна, історична та культурна спадщина і низький 
рівень злочинності мають позитивний вплив на покращення соціальних аспектів якості 
життя. 

Зростаючий попит на здорове харчування та якість питної води, а також інтерес 
інвесторів до нових перспектив інвестицій є основними потенційними можливостями, 
пов'язаними з економікою. Децентралізація професійно-технічної та вищої освіти в Україні, 
перспективне будівництво міжнародного транспортного коридору через регіон розглядається 
як важливий шанс для покращення людського потенціалу і розвитку територіального 
аспекту.  

Однак, існує кілька слабких сторін, які обмежують перспективи, пов'язані з 
розблокуванням зростання потенціалу. Ключовими слабкими сторонами тут є – низький 
рівень економічного розвитку, низькі рівні ВРП, експорту та інвестицій, недостатньо 
кваліфіковані людські ресурси і невідповідні навчальні програми професійних навчальних 
закладів та низька зайнятість населення, пов'язана з його старінням. Територіальні 
обмеження включають значні міжрайонні дисбаланси у розвитку економіки, освіти, культури 
та охорони здоров'я, відсутність просторових схем планування та низький рівень урбанізації. 
До додаткових слабких сторін відносяться погана інфраструктура зв'язку та інформаційна 
інфраструктура, низька кількість користувачів Інтернет та його мала доступність  у сільській 
місцевості. 

Основні загрози пов'язані з відсутністю системних структурних реформ в Україні, 
відтік молоді та кваліфікованої робочої сили за межі регіону, високий рівень корупції, 
обмежені фінансові ресурси, що використовуються для цілей розвитку та загроза техногенної 
катастрофи, пов'язана з Хмельницькою АЕС. 
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Програма розблокування регіонального (наскрізного) потенціалу є горизонтальним 
виміром реалізації стратегії. Горизонтальні аспекти цього Плану розробляються у сфері 
туризму (культура, традиції, мистецтво, туристична інфраструктура), економіки (ринок 
праці, залучення інвестицій, бізнес-інфраструктура) і програм розвитку сільської місцевості 
(розвиток ринку, кар'єрного росту, соціальної інфраструктури, ефективне використання 
енергії, самоорганізація, спорт), у той час, як загальні типи заходів, що містяться у всіх 
чотирьох програмах включають навчання, зміцнення потенціалу людської спроможності, 
підвищення обізнаності, створення мереж, послуг та популяризацію області. Успішна 
реалізація цієї програми прискорить та підвищить ефективність інших програм і посприяє 
виконанню таких стратегічних та операційних цілей:  

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) 4.1 
Розвиток та єдність територіального простору  

4.2 Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватись до потреб 
економіки та невиробничого сектора 
4.3 Продовження тривалості активного періоду життя людини   

Дві взаємопов'язані підпрограми складаються з 10 проектів і включають: 
вдосконалення регіональної дорожньої інфраструктури відповідно до потреб економіки 
та захист навколишнього середовища в галузі запобігання забруднення стічних вод і 
твердих відходів;  
популяризація батьківства, на основі взаємодопомоги та оснащення шкіл для дітей з 
особливими потребами, підвищення кваліфікації студентів-медиків, а також поліпшення 
медичного обслуговування. 

2.4.1.1 Підпрограма 4A: Вдосконалення інфраструктури та збереження 
навколишнього середовища 

Важливою передумовою для реалізації та стійкості багатьох заходів проекту і 
сегменту якості життя у Підпрограмі 4А розроблено інфраструктурні та екологічні заходи. 
П'ять проектних заходів, що містяться в цій підпрограмі, повинні орієнтуватися на: 

створення інфраструктурних передумов для економічного розвитку та залучення 
інвестицій;  

створення ефективної практики щодо застосування сучасних методів запобігання 
забруднення, очищення стічних вод і утилізації твердих відходів;  

підготовка документації для розміщення центрів з переробки твердих відходів;  
підвищення відповідальності і потенціалу в галузі охорони навколишнього 

середовища; 
забезпечення сталого розвитку малих міст та сіл (збереження життєвого ареалу 

людини). 
2.4.1.2 Підпрограма 4B: Модернізація соціальних та медичних послуг 
Модернізація соціальних та медичних послуг є ще одним важливим сегментом якості 

життя, а відтак продовженням тривалості активного періоду життя людини, особливо в 
сільській місцевості. Крім поліпшення цих послуг, мета підпрограми полягає в забезпеченні 
рівної доступності до них на всій території області. Дії, спрямовані на поліпшення 
соціального забезпечення і медичного обслуговування, в рамках Підпрограми 4B будуть 
здійснюватися через п'ять проектів з таких аспектів: 

поліпшення умов для виховання дітей та виконання батьківських обов'язків сприяє 
збільшенню народжуваності;  
оснащення шкіл для дітей з обмеженими можливостями;  
вдосконалення практичних навичок студентів-медиків;  
покращення медичного обслуговування у селах і віддалених сільських населених 
пунктах; 
популяризація здорового способу життя. 
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2.4.2 Часові рамки і засоби реалізації 
Наскрізна програма, спрямована на розблокування регіонального потенціалу, 

передбачає заходи в галузі інфраструктури та захисту навколишнього середовища, а також 
поліпшення медичного обслуговування і підтримки для батьків і дітей з особливими 
потребами. Головна мета програми, розробленої за допомогою двох відповідних підпрограм, 
яка складається загалом з 10 проектів, є поліпшення якості життя населення Хмельницької 
області. Заходи у сфері зайнятості, ринку праці та розвитку людського і соціального 
капіталу, які можна визнати також в якості наскрізних цілей, розробляються в рамках трьох 
інших програм, що містяться в цьому Плані реалізації. 

Підпрограма 4A включає дії, спрямовані на покращення регіональної дорожньої 
інфраструктури, що дуже важливо для досягнення соціальних, а також економічних цілей. 
Вона також пов’язана з охороною навколишнього середовища, а саме: очищенням стічних 
вод, утилізацією твердих відходів та визначенням джерел забруднення, спробою викликати 
більш відповідальне ставлення людей до навколишнього середовища та покращити якість 
довкілля. Фінансування всіх п'яти проектів, що містяться в цій підпрограмі, має надійти від 
місцевих органів влади та донорів, у той час, як обов'язки з реалізації в основному будуть 
здійснюватися обласною державною адміністрацією та районними державними 
адміністраціями. 

Єдиний інфраструктурний проект, що міститься в Підпрограмі 4А, пов'язаний з 
удосконаленням регіональної дорожньої інфраструктури. Мета цього проекту, починаючи з 
лютого 2012 року, полягає у створенні інфраструктурних передумов для економічного 
розвитку регіону. Фінансування має надходити від державних, місцевих органів влади, а 
також від приватних інвесторів. Виконання обов'язків до кінця 2014 року повинні взяти на 
себе облдержадміністрація та райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування і 
установи, що відповідають за будівництво та утримання доріг. 

З групи проектів, які спрямовані на вирішення екологічних проблемам, є один проект 
і одне техніко-економічне обґрунтування, пов'язані з управлінням твердими відходами, 
починаючи з травня 2012 року. Техніко-економічне обґрунтування створення і розміщення 
центрів переробки твердих відходів має бути здійснено за співпраці облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування і установ, що відповідають за 
охорону навколишнього середовища. Фінансування здійснюватиметься з місцевих бюджетів 
всіх рівнів і комунальних підприємств, що займаються переробкою відходів. До кінця 2012 
року пропозиції за результатами досліджень будуть використані для керівництва при 
формуванні майбутніх проектів, пов'язаних з утилізацією твердих побутових відходів. Крім 
того, до кінця 2014 року необхідно провести інформаційні кампанії щодо поводження з 
твердими відходами та зменшення їх кількості, через застосування технологій природної 
утилізації органічних відходів з метою підвищення екологічної обізнаності з охорони 
навколишнього середовища. Реалізація цього проекту повинна проводитися у співпраці з 
місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, школами І-ІІ, ІІІ ступенів, 
неурядовими організаціями, організаціями та установами з охорони навколишнього 
середовища. 

Два додаткові екологічні проекти пов'язані із захистом води. Біологічне очищення 
комунальних і побутових стічних вод пенітенціарних установ має бути впроваджено в період 
з червня 2012 року до вересня 2014 як продовження попереднього частково реалізованого 
проекту. Фінансова підтримка очікується на державному рівні від Фонду захисту 
навколишнього середовища і місцевих органів влади, у той час, як реалізовувати проект 
будуть управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області, 
органи місцевого самоврядування населених пунктів, де знаходяться пенітенціарні установи. 

Обласна та районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, 
громадські організації, організації та установи з охорони навколишнього середовища у 
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співпраці зі своїми партнерами в басейні р.Дністер мають здійснити проект, спрямований на 
виявлення джерел цього забруднення і підготовку рекомендацій щодо запобігання 
забрудненню навколишнього середовища. Цей проект буде реалізовано з березня по грудень 
2013 року, в результаті якого буде отримано якісну інформацію, необхідну для покращення 
охорони навколишнього середовища в басейні р.Дністер. 

Підпрограма 4B займається модернізацією медичних і соціальних послуг, які є 
важливими складовими якості життя. Проекти в секторі охорони здоров'я, у першу чергу, 
спрямовані на сільську місцевість, де існує необхідність поліпшення доступності та якості 
медичних послуг. Соціально-орієнтовані проекти передбачають покращення середовища у 
сім’ї і можливості для навчання дітей з особливими потребами як важливі кроки до 
збільшення народжуваності в регіоні. Усі п'ять проектів з цієї підпрограми повинні 
фінансуватися донорами і місцевими органами влади. 

Залучення студентів медичних навчальних закладів для проходження практики та 
волонтерської діяльності у сільській місцевості в амбулаторіях та ФАПах заплановано на 
період між квітнем 2012 року і груднем 2014, та передбачає в цілому поліпшення медичного 
обслуговування в селах через залучення додаткового медичного персоналу, а також розвиток 
людського і соціального капіталу. Органи місцевого самоврядування, медичні установи та 
навчальні заклади, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідні 
НУО повинні підтримувати реалізацію цього проекту. 

Оцінка вимог на закупівлю технічного обладнання для шкіл для дітей з особливими 
потребами повинна здійснюватися в період з травня по листопад 2012 року. Рекомендується 
участь в реалізації проекту обласної та районних державних адміністрацій, обласного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також загальноосвітніх шкіл.  

Останній проект з цієї підпрограми спрямовано на створення груп взаємодопомоги у 
сфері свідомого батьківства. Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
обласні медичні заклади повинні здійснити його реалізацію в період з червня 2012 року до 
червня 2014. Очікується, що результатом проекту стане створення системи взаємної 
підтримки і допомоги між батьками і дітьми для сприяння вихованню і батьківству. 

2.4.3 Очікувані результати і показники  
 Успішна реалізація Програми забезпечення росту регіонального потенціалу 
(вирішення наскрізних проблем) дозволить досягнути таких результатів: 

покращення інфраструктури доріг області, у першу чергу, на територіях, де 
реалізовуються проекти, визначені цим планом; 
покращення переробки стічних вод у виправних установах ; 
підвищення інформованості про забруднення басейну р. Дністер; 
підвищення інформованості про переробку твердих побутових відходів; 
покращення умов виховання дітей; 
вдосконалення навчального процесу у школах для дітей з особливими потребами;   
вдосконалення навичок студентів медичних закладів; 
покращення медичних послуг у сільській місцевості. 

Досягнення зазначених вище результатів необхідно вимірювати за допомогою 
наведених нижче показників: 

кілометри нових/відновлених доріг в області; 
відсотки скорочення забруднення вод від каналізаційних систем виправних закладів; 
кількість нових проектів, спрямованих на вирішення проблеми забруднення басейну р. 
Дністер; 
кількість нових проектів, спрямованих на переробку ТПВ; 
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збільшення рівня народжуваності; 
підвищення якості послуг у школах для дітей з особливими потребами відповідно до 
оцінки батьків / викладачів; 
кількість студентів-медиків, які беруть участь у навчанні з підвищення кваліфікації у 
сільських амбулаторіях та ФАПах; 
зростання числа медичних послуг, які надаються у сільській місцевості. 

2.4.4 Орієнтовний фінансовий план 
Таблиця 2.8. 

Назва проекту Вартість [тис. грн.] 
2012 2013 2014 Всього 

4.1 Покращення дорожньої інфраструктури області 
відповідно до економічних потреб 1,000 TBD TBD TBD 

4.2 Біологічна очистка комунальних та побутових стічних 
вод виправних закладів 800 1,000 1,000 2,800 

4.3 Визначення джерел забруднення басейну р. Дністер та 
надання рекомендацій щодо попередження забруднення 0 300 0 300 

4.4 Організація та проведення освітньої кампанії щодо 
переробки твердих відходів 100 100 100 300 

4.5 Техніко-економічне обґрунтування: створення та 
розміщення центрів обробки твердих відходів 400 0 0 400 

4.6 Створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого 
батьківства 500 300 300 1,100 

4.7 Оцінка вимог щодо закупівлі технічного обладнання 
для шкіл для дітей з особливими потребами 300 0 0 300 

4.8 Організація волонтерської практики для студентів-
медиків у сільських медичних закладах TBD TBD TBD TBD 

4.9 Закупівля обладнаних пересувних станцій для експрес-
діагностики туберкульозу, онкологічних захворювань та 
діабету 

3,000 0 0 3,000 

4.10 Закупівля фізіотерапевтичного обладнання для 
превентивного лікування та основних процедур для 
сільських амбулаторій та ФАПів  

1,600 0 0 1,600 

Всього: 10 проектів 7,700 1,700 1,400 9,800 

2.4.5 Припущення і ризики  
Якість життя розглядається як передумова для розвитку людського капіталу і 

відповідно вивільнення потенціалу для економічного зростання області. Вона є сприйняттям 
людьми свого місця проживання у зв’язку з їх цілями, очікуваннями, стандартами і 
занепокоєнням, і залежить від культурних особливостей і системи цінностей2. Окрім тих, які 
висвітлені в цій програмі, на багато аспектів якості життя впливає загальнодержавна 
політика. Готовність і успіхи Уряду України у створенні адекватної бази і стимулюванні 
покращення інфраструктури, житлового фонду, економіки, зайнятості, освіти, безпеки, 
екології, культури, спорту, соціального забезпечення, охорони здоров’я і багатьох інших 
відповідних аспектів якості життя – головна передумова для успіху діяльності на обласному 
та місцевому рівні. 

Успішне здійснення цієї програми також залежить від успіху реалізації трьох інших 
програм. Результати з точки зору покращення туристичних пропозицій покращить наявність 
і доступність умов для відпочинку та дозвілля для населення. Підтримка розвитку 
підприємств покращить ситуацію з точки зору зайнятості і доходу, тоді як багато аспектів 

                                                 
2 Відповідно до визначення ВООЗ. 
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розвитку села, зокрема у сфері самоорганізації, збереження традицій та підтримки спорту,  
безпосередньо пов’язані з покращенням аспектів якості життя.  

У цьому контексті наявність державних коштів для потреб розвитку і їх виділення  на 
обласному рівні – безпосередня передумова стимулювання регіонального розвитку. 

Як у випадку інших трьох програм, наявність фінансування та можливостей реалізації 
представляють додаткові загальні припущення для успішної реалізації цієї багатосторонньої 
програми. Також додаткова передумова – готовність суб’єктів регіонального розвитку, 
державних установ, НУО, приватного сектора і населення брати участь у зусиллях щодо 
вивільнення потенціалу регіонального росту і підтримки реалізації відповідних проектів, 
розроблених у цьому Плані.   

Основні ризики, які можуть загрожувати вивільненню потенціалу регіонального 
розвитку включають: 

нездатність впровадити важливі реформи на загальнодержавному рівні (діловий сектор; 
інвестиції; реформа професійно-технічної освіти; просторове планування; екологічне 
законодавство тощо); 
продовження економічної кризи і подальший спад зайнятості і доходів населення;  
небажання іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну через непередбачувану 
політичну ситуацію і фінансову нестабільність; 
обмежені фінансові ресурси для розвитку області і залежність від центру;  
нездатність збалансувати економічний розвиток, що зв’язує периферію з економічними 
центрами; 
брак місцевих знань і ефективності керівництва для реалізації проекту і неуспішні 
зусилля по збору коштів; 
неспроможність створити відповідне партнерство між приватним і державним сектором, 
НУО і донорами;  
недорозвинута обласна інфраструктура (дороги, комунальні служби, доступ до Інтернету 
тощо); 
неадекватні трудові навички, відтік людських ресурсів і старіння робочої сили;  
забруднення і серйозні екологічні загрози, такі як Хмельницька АЕС. 

2.4.6 Рекомендації 
Як і у випадку з іншими програмами, реалізація цієї програми вимагатиме поєднання 

вкладу з боку органів влади, інвесторів, донорів і освітніх закладів при потужній участі 
організацій громадянського суспільства в обраних сферах.  

Залучення міжнародних донорів важливе для збільшення джерел фінансування, а 
також спроможностей і технічних навиків для реалізації проектів, оскільки подібний досвід 
інших країн може скоротити час, необхідний для впровадження проекту(ів) і вироблення 
впливу. Аналогічним чином можливості для залучення регіональної діаспори потрібно також 
розглядати для кожного проекту. 

Горизонтальні аспекти, висвітлені у цій програмі, важливі для досягнення результатів 
у сфері покращення якості життя, сприяння розвитку і зростанню. Здійснення цієї програми 
повинно проводитися за узгодженням з трьома попередніми програмами з метою отримання 
максимального впливу.   

Зусилля, зроблені в ході реалізації цієї програми, матимуть набагато більший вплив, 
якщо напрями загальнодержавної політики (згідно з припущеннями) будуть вчасно 
впроваджені.    

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області необхідно 
розглянути наведені нижче заходи для подальшого періоду планування: 

стимулювання співробітництва із сусідніми областями; 
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розробка систем та інструментів покращення організації ринку праці; 
підвищення інформованості щодо здоров’я і способів поліпшення фізичних умов 
проживання населення; 
підтримка суспільної і громадської інтеграції. 
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3. УЗГОДЖЕНІСТЬ 
План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-

2014 роки узгоджено із: 
Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки, 
Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2015 року,  
Економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, територіальними й 

іншими аспектами розвитку. 

У таблиці 3.1. зв'язок позначено “x” у полі, де певна програма Плану реалізації 
узгоджується з: 

Стратегічною ціллю Стратегії регіонального розвитку, 
Стратегічною ціллю Державної стратегії регіонального розвитку 
Одним із вибраних аспектів розвитку. 

3.1 Узгодженість зі Стратегією регіонального розвитку Хмельницької 
області  

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки 
складається з чотирьох Стратегічних цілей, які оцінюються на предмет узгодженості з 
чотирма програмами цього Плану реалізації. Хоча всі чотири програми є відповідними для 
реалізації Стратегічних цілей, внесок індивідуальних програм у різні цілі відрізняється, про 
що свідчить таблиця. 
Таблиця 3.1. 

 
Програми 

 
Стратегічні цілі 
(Хмельницька обл.) 

1. Розвиток 
туризму 

2. 
Диверсифікація 

економіки 
області та 

впровадження 
нових 

економічних 
інструментів  

3. Розвиток 
сільської 

місцевості та 
територій 

довкола міст 
області  

4. Забезпечення 
росту 

регіонального 
потенціалу 
(вирішення 
наскрізних 
проблем) 

1. Диверсифікація 
структури економіки 
області та 
покращення 
діяльності 
економічних суб‘єктів 

X   X  x x 

2. Реалізація  
туристичного 
потенціалу 

X X x x 

3. Розвиток сільських 
територій та 
територій навколо 
міст 

x X  X x 

4. Забезпечення росту 
регіонального 
потенціалу  
(вирішення 
наскрізних проблем) 

x x x X  

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”.  
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Розвиток туризму (Програма 1) строго відповідає Стратегічним цілям: 
1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності 
економічних суб‘єктів 
2. Реалізація туристичного потенціалу. 

Диверсифікація економіки області та впровадження нових економічних 
інструментів (Програма 2) підтримує реалізацію Стратегічних цілей: 

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності 
економічних суб‘єктів 
3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст 

Розвиток сільської місцевості та територій навколо міст області (Програма 3) є 
релевантною для виконання Стратегічної цілі: 

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст. 

Забезпечення росту регіонального потенціалу (наскрізна Програма 4) – найбільш 
узгоджується зі Стратегічною ціллю: 

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). 
 



 
 

 
 

61 

3.2 Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку 
Державна стратегія регіонального розвитку України передбачає такі чотири 

Стратегічні цілі: 

1.  Підвищення конкурентоспроможності і підвищення ресурсного потенціалу 
областей. 
2.  Розвиток людських ресурсів. 
3.  Розвиток міжрегіонального співробітництва.   
4.  Створення інституційних умов для розвитку областей. 
 

Таблиця 3.2. 

 
Програми  

 
Стратегічні цілі 
(Україна) 

1. Розвиток 
туризму 

2. Диверсифікація 
економіки області 
та впровадження 

нових економічних 
інструментів  

3. Розвиток 
сільської 

місцевості та 
територій 

довкола міст 
області  

4. Забезпечення 
росту 

регіонального 
потенціалу 
(вирішення 
наскрізних 
проблем) 

1.  Підвищення 
конкурентоспромо
жності і 
підвищення 
ресурсного 
потенціалу 
областей 

X  X  X  x 

2.  Розвиток 
людських ресурсів X  X  X  X  

3.  Розвиток 
міжрегіонального 
співробітництва 

X  X  X  

4.  Створення 
інституційних умов 
для розвитку 
областей 

X  X  x x 

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”.. 
 

Розвиток туризму (Програма 1) Плану реалізації Стратегії Хмельницької області 
значною мірою узгоджено з усіма чотирма стратегічними цілями Державної стратегії 
регіонального розвитку України.  

Диверсифікація економіки області та впровадження нових економічних 
інструментів (Програма 2) чітко підтримує Стратегічні цілі: 

1.  Підвищення конкурентоспроможності і підвищення ресурсного потенціалу 
областей. 
2.  Розвиток людських ресурсів. 
4.  Створення інституційних умов для розвитку областей. 

Розвиток сільської місцевості та територій довкола міст області (Програма 3) 
найбільш релевантна для виконання Стратегічних цілей: 
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1.  Підвищення конкурентоспроможності і підвищення ресурсного потенціалу 
областей  
2.  Розвиток людських ресурсів. 

Забезпечення росту регіонального потенціалу (наскрізна Програма 4) особливо 
узгоджується зі Стратегічними цілями: 

2.  Розвиток людських ресурсів. 
3.  Розвиток міжрегіонального співробітництва. 

Усі чотири програми з цього Плану реалізації, включаючи компонент розвитку 
людських ресурсів, також містяться у Стратегічній цілі 2 Державної стратегії регіонального 
розвитку України. 
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3.3 Узгодженість з основними аспектами розвитку 
Узгодженість програм, які входять до цього Плану реалізації з ключовими секторами 

розвитку, була також проаналізована.  
 
Таблиця 3.3. 
 

Програми  
 
Сектори 

1. Розвиток 
туризму 

2. 
Диверсифікація 

економіки 
області та 

впровадження 
нових 

економічних 
інструментів 

3. Розвиток 
сільської 

місцевості та 
територій 

довкола міст 
області 

4. Забезпечення 
росту 

регіонального 
потенціалу 
(вирішення 
наскрізних 
проблем) 

Економіка і 
торгівля X  X  x  
Промисловість та 
інфраструктура  X  x X 
С/г, харчова 
промисловість і 
лісове 
господарство 

x X  X   

Транспорт і 
дороги x x x X  
Екологія і 
природні ресурси X  X  x X  
Освіта й молодь x x X x 
Охорона здоров’я, 
соціальний захист, 
сім’я і дитина 

  x X  

Культура і туризм X   x  
Обмін 
інформацією x x x X  
Комунальне 
господарство x x x  X  
Стандарти якості x x   
Територіальний 
розвиток, земля і 
кадастр 

X  x x x 

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв'язок, аніж маленька “x”. 
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4. МОНІТОРИНГ 
Для забезпечення якісного моніторингу виконання Плану реалізації показники на 

рівні програм повністю скориговано з показниками, поставленими на стратегічному (для 
Стратегічних цілей) і операційному (для Операційних цілей) рівнях. Відповідно до ієрархії 
цілей, реалізація проектів сприяє досягненню операційних цілей, виконання яких додає до 
виконання стратегічних цілей і успішної реалізації стратегії. Таким чином, показники 
встановлені на рівні програмування потрібно використовувати для оцінювання стану 
виконання цього Плану реалізації. Вони також складають операційні та стратегічні 
показники і представляють базу для оцінки впливу та ефективності інвестицій. По суті, вони 
важливі для засвідчення, вимірювання та звітування про покращення в області, які 
випливають з виконання цього Плану реалізації.  

Засоби звірки показників програмного рівня мають бути невід’ємною частиною 
інструментарію моніторингу, яким керує Агенція регіонального розвитку (після створення та 
початку роботи) і центральний орган виконавчої влади у сфері регіональної політики. Оцінка 
узгодженості програм з цими цілями, як показано у попередньому розділі (Узгодженість), 
також засвідчила, що показники рівня програмування співпадають із стратегічними та 
операційними цілями Стратегії. 

Визначення показників моніторингу на проектному рівні проводиться після того, як 
окремі проектні пропозиції буде розроблено у відповідності з процедурами і вимогами 
органів влади, донорів та інших спонсорів. Виходячи з цього, відповідальний контролюючий 
орган повинен проводити збір даних за встановленими моніторинговими показниками 
проектного рівня від розробників проекту та його ініціаторів. Після збору дані потрібно 
звести (АРР або іншою установою) і співставити з показниками, встановленими на 
програмному рівні.  

Результати, які мають бути досягнутими для програмного рівня і показники, що це 
підтверджують, зведено у таблиці окремо для кожної програми.  
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Таблиця 4.1.  

Програма 1: Розвиток туризму 

Результати Показники 

створення регіональних установ для 
підтримки туризму 

кількість зацікавлених сторін у галузі 
туризму, які користуються послугами 
центру розвитку регіонального 
туризму/туристичного інформаційного 
центру 

збільшення кількості нових і 
вдосконалених туристичних продуктів,у 
тому числі етнічних і культурних 
виставок і заходів 

кількість розроблених/удосконалених 
туристичних продуктів, у тому числі 
етно і культурних виставок і заходів 

покращені можливості туроператорів, 
місцевих громад і населення 

кількість туристичних операторів, 
місцевих громад та громадян, що 
пройшли тренінги у сфері туризму 

покращення взаємодії регіональних 
туроператорів на основі ініціативи 
кластерів 

кількість регіональних зацікавлених 
сторін, що беруть участь у схемах 
кластеризації 

створення мережі сільського туризму 
кількість нових зацікавлених сторін, що 
беруть участь у мережі сільського 
туризму 

інвентаризація і розробка історичних, 
культурних та рекреаційних 
туристичних маршрутів 

збільшення кількості історичних, 
культурних та рекреаційних 
туристичних маршрутів 

покращена оглядовість та доступність 
інформації про регіональні туристичні 
місця 

кількість туристичних місць, 
помічених/освітлених/обладнаних 
інформаційними стендами 

брендинг і маркування регіональних 
туристичних об'єктів 

кількість брендових регіональних 
туристичних об'єктів, тобто позначених 
(українськими) туристичними 
позначками 

покращення пропозиції і розроблені нові 
туристичні продукти в музеї 
Островського, парковій зоні маєтку 
Самчики, а також зон біля об‘єктів у 
селищі Сатанів і с. Сутківці 
Ярмолинецького району 

збільшення кількості відвідувачів музею 
Миколи Островського, паркової зони 
маєтку Самчики, та зон історичних 
об‘єктів у селищі Сатанів і с. Сутківці 
Ярмолинецького району 

покращення оглядовості регіонального 
туризму в рамках регіональних 
рекламних заходів, таких як веб-сайт та 
парк "Все Поділля" 

кількість відвідувань сайту/парку "Все 
Поділля" 
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Таблиця 4.2. 

Програма 2: Диверсифікація економіки області та впровадження нових економічних 
інструментів 

Результати Показники 

більш широке застосування інновацій та 
нових технологій на підприємствах 

кількість суб'єктів, що беруть участь в 
інноваційній мережі/кількість підприємств, 
які застосовують інновації і технічні 
удосконалення 

покращення доступності та якості послуг з 
підтримки бізнесу 

кількість послуг з підтримки бізнесу, що 
надаються регіональним підприємствам 

створення передумов для забезпечення 
технічної освіти, адаптованої до потреб 
ринку праці 

кількість навчальних закладів, обладнаних 
для забезпечення якості технічної освіти 

покращення можливостей підприємств у 
галузі досліджень ринку та маркетингу 
продукції 

збільшення кількості нових вітчизняних та 
зарубіжних покупців місцевих товарів та 
послуг 

розробка регіональних брендів і 
популяризація регіональної економіки 

кількість брендових/популяризованих 
продуктів 

покращення іміджу регіональної економіки 
за рахунок рекламних матеріалів і веб-
порталу 

збільшення обсягу 
продажу/експорту/доходів регіональних 
підприємств 

підтвердження нових можливостей для 
бізнесу (у фармакології та косметології) 

кількість нових інвестиційних проектів та 
зацікавлених іноземних інвесторів 

АРР створена  і працює 
кількість регіональних зацікавлених сторін, 
задоволених роботою Агенції регіонального 
розвитку 

покращення підтримки для новачків і нових 
підприємств 

кількість орендарів у новостворених бізнес-
інкубаторах 

оцінка потенціалу для розвитку 
промислових зон 

кількість економічно-доцільних нових 
промислових районів в області 

поліпшення доступу підприємств до 
фінансових коштів 

обсяг кредитів, виданих підприємствам, що 
беруть участь у фонді гарантування 
кредитування і схемах мікрофінансування 

зміцнення співробітництва між 
підприємствами Хмельницької області 

кількість підприємств, що беруть участь у 
діяльності зі створення кластерів 
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Таблиця 4.3. 

Програма 3: Розвиток сільської місцевості та територій довкола міст області 

Результати Показники 
зміцнення потенціалу, зайнятості і 
доходів регіональних 
сільгоспвиробників 

підвищення рівня зайнятості сільського 
населення 

поліпшення регіональних споруд для 
зберігання і розміщення 
сільськогосподарської продукції;  

збільшення продажу 
сільськогосподарської продукції за 
рахунок нових сховищ і каналів збуту 

поліпшення співпраці та підвищення 
продуктивності в сільському 
господарстві 

кількість членів кластерів/кооперативів і 
спільної діяльності 

поліпшення доступу до фінансових 
ресурсів у сільському господарстві 

обсяг кредитів, виданих 
сільгоспвиробникам 

запровадження технологій/підвищення 
продуктивності в сільському 
господарстві 

кількість нової сільськогосподарської 
високотехнологічної продукції/ 
підвищення продуктивності праці 

поліпшення розвитку села і якості життя 
в сільській місцевості 

кількість сільських громад/фермерів, що 
обслуговуються сільською агенцією 
розвитку 

створення нових підприємств та нових 
видів економічної діяльності в сільській 
місцевості 

збільшення числа нових підприємств і 
нових видів економічної діяльності в 
сільській місцевості 

поліпшення можливостей для зайнятості 
та самозайнятості сільської молоді кількість самозайнятих молодих людей 

збереження традиційних регіональних 
продуктів і заходів 

кількість традиційних продуктів і подій, 
включених у туристичну пропозицію 

підвищення енергоефективності в 
публічному секторі 

кількість громадських будівель з 
використанням систем опалення, що 
працюють на біопаливі 

поліпшення самоорганізації сільських 
громад 

кількість ініціатив, що здійснюється 
через центри самоорганізації 

поліпшення спортивної діяльності в 
сільській місцевості як частини 
загальної якості життя 

кількість нових сільських спортивних 
молодіжних і розважальних закладів 
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Таблиця 4.4. 
 

Програма 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу  
(вирішення наскрізних проблем) 

Результати Показники 
покращення інфраструктури доріг 
області 

кількість кілометрів нових/ відновлених 
доріг в області  

покращення очищення стічних вод у 
виправних установах  

% скорочення забруднення вод від 
каналізаційних систем виправних 
закладів 

підвищення інформованості про 
забруднення басейну р.Дністер 

кількість нових проектів, спрямованих 
на вирішення забруднення басейну 
р.Дністер 

підвищення інформованості про 
переробку твердих побутових відходів 

кількість нових проектів, спрямованих 
на переробку ТПВ 

покращення умов виховання дітей збільшення рівня народжуваності 
вдосконалення навчального процесу у 
школах для дітей зі спеціальними 
потребами 

підвищення якості послуг у школах для 
дітей з особливими потребами 
відповідно до оцінки батьків/викладачів 

вдосконалення навичок студентів 
медичних навчальних закладів 

кількість студентів-медиків, які 
проходять навчання та підвищення 
кваліфікації через практику та 
волонтерство у сільських амбулаторіях 
та ФАПах 

покращення медичних послуг у сільській 
місцевості 

зростання числа медичних послуг, які 
надаються у сільській місцевості 
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5. ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  
Матриці основних суб’єктів та їх роль у Плані реалізації Стратегії регіонального 

розвитку Хмельницької області на 2011 – 2014 роки наведено у таблиці нижче. 
 
Таблиця 5.1. 

Суб’єкти/ Роль Участь у реалізації Участь у фінансуванні Участь у моніторингу 
та оцінці (МіО) 

Обласна і 
районні 
адміністрації 
та органи 
місцевого 
самоврядування 

В якості партнерів 
здійснення проекту або 

бенефіціарів проекту 

Спільне фінансування 
реалізації проекту 

Безпосередньо для 
проектів зі спільним 

фінансуванням 

Міністерства, 
державні і 
громадські 
установи  

В якості партнерів 
здійснення проекту для 

відповідних галузей 

Спільне фінансування 
проектів, у яких вони 
конкретно зацікавлені 

Безпосередньо для 
проектів зі спільним 

фінансуванням 

Донори 
Надання (міжнародної) 
технічної допомоги при 

потребі 

Спільне фінансування 
більшості проектів 

Безпосередньо для 
проектів зі спільним 

фінансуванням 

Приватні 
інвестори і 
підприємства  

Учасники у проектах з 
приватним 

компонентом в якості 
бенефіціарів проекту 

або партнерів 
здійснення проекту 

Фінансовий внесок у 
реалізацію проектів з 

приватним компонентом  
 

Обласні, районні 
і місцеві 
зацікавлені 
сторони 

В якості партнерів або 
бенефіціарів проекту, в 
якому вони конкретно 

зацікавлені 

Спільне фінансування 
здійснення проектів, від 

яких вони мають 
безпосередню вигоду 

Надання інформації для 
моніторингу й подальшій 

діяльності 

Міжнародні 
установи-
виконавці 

Надання (міжнародної) 
технічної допомоги (ТД) 

при потребі 

Збір коштів для реалізації 
стратегії  

ТД в організації системи 
моніторингу і оцінки 

Спеціалізовані 
НУО, асоціації 
та установи 

Управління проектом у 
сферах, де вони можуть 

продемонструвати 
відповідні 

знання/рекомендації 

Головним чином у 
зв’язку із заходами зі 

збору коштів 

Підготовка звітів і 
достатніх ресурсів для 

МіО відповідних 
проектів 

Університети, 
інститути 
освітні заклади  

Забезпечення 
практичних знань (ноу-

хау), технічної 
допомоги 

Спільне фінансування 
проектів, у яких вони 
конкретно зацікавлені 

Фахові знання, дані і 
статистичні звіти для 

МіО у відповідних 
сферах 

Агенція 
регіонального 
розвитку 

Запуск проекту 
(розробка описів 

проекту, організація 
запрошення до торгів, 
лобіювання, нагляд) 

Ключова дійова особа у 
зборі коштів для 

реалізації стратегії  
МіО реалізації проекту 
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6. КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ 
Каталог проектів містить перелік назв та змісту основних проектів, впровадження 

яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану реалізації та Стратегії 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2020 роки. Каталог складається з 
проектів, відібраних експертами Робочої групи на основі їх апробації на засіданнях фокус 
груп.   

6.1 Програма 1: Розвиток туризму 
Таблиця 6.1.1. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту:  1.1 Створення Регіонального центру розвитку туризму (РЦРТ). 

Цілі проекту:  
 Створити центральну регіональну структуру, яка сприятиме розвитку туризму та 

популяризації Хмельницької області як курортно-санаторного і туристичного 
регіону в Україні та за кордоном. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив:  м. Хмельницький, філії у туристичних місцевостях області. 

Стислий опис проекту: 

 Метою створення Регіонального центру розвитку туризму є сприяння ефективному 
використанню туристичного потенціалу та ресурсів Хмельницької області. Центр 
має скоординувати зусилля усіх зацікавлених сторін, спрямовані на вдосконалення 
туристичних продуктів і послуг області, та сприяти успішному поєднанню 
розрізнених ініціатив у галузі розвитку туризму.   

 Центр має бути створено як неприбуткову організацію у співпраці між відповідними 
зацікавленими сторонами: місцевими органами влади, представниками 
туристичного бізнесу, громадськими та державними організаціями, які займаються 
туризмом, на рівних умовах. 

 Засновники / партнери повинні узгодити основні функції та повноваження РЦРТ, а 
також схему його фінансування. Мають бути підготовлені статутні документи та 
визначено організаційну структуру РЦРТ (включаючи Туристично-інформаційний 
Центр). Слід розробити і затвердити бізнес-план. Після визначення кількості 
співробітників РЦРТ, має бути надане приміщення для Центру. Центр також 
повинен бути належним чином розрекламований серед усіх суб’єктів туристичної 
сфери.  

Очікувані результати: 

Домовленість між засновниками / партнерами щодо створення центру. 
Визначено сферу відповідальності, основні функції РЦРТ та схеми фінансування.  
Підготовлено статутні документи. 
Визначено організаційну структуру РЦРТ. 
Здійснено підбір і навчання персоналу РЦРТ. 
Розроблено бізнес-план. 
Розроблено та проведено рекламну кампанію.  

Ключові заходи 
проекту: 

Переговори між засновниками/ партнерами щодо створення центру.   
Визначення сфери відповідальності, основних функцій РЦРТ та схеми його 
фінансування.  
Підготовка статутних документів та визначення організаційної структури ЦРТ.  
Підбір та навчання персоналу. 
Підготовка бізнес-плану. 
Підготовка та проведення рекламної кампанії. 

Період впровадження:   З (місяць/рік):  вересень 2012                До (місяць/ рік): 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
300 400 0 700 

Джерела 
фінансування:  Донори, місцеві органи влади, надавачі туристичних послуг.  
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Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

 Управління культури, туризму i курортів Хмельницької облдержадміністрації, 
обласна рада по туризму, туристичні організації, державні туристичні агенції, 
виконкоми міських, сільських/селищних рад, на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі:  Центр повинен виконувати роль організуючої сили процесу розвитку туризму 
області.  
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Таблиця 6.1.2.  
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.2 Створення Туристично-інформаційного центру (ТІЦ). 

Цілі проекту:  
Створити туристично-інформаційний центр, функцією якого буде популяризація та 
аналіз діяльності, пов’язаної з туризмом, що забезпечить управління туристичною 
пропозицією області.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Туристичні місцевості Хмельницької області (насамперед, м. Хмельницький 
селище Гриців та м. Кам’янець-Подільський). 

Стислий опис проекту: 

Окрім сприяння розвитку туристичного потенціалу області, Туристично-
інформаційний центр здійснюватиме аналіз ефективності різних ініціатив у сфері 
розвитку туризму, а саме: збір даних та інформації про курорти, заклади 
громадського харчування, події, туристичні продукти і маршрути, природні ресурси 
і потужності тощо, у співпраці з постачальниками туристичних послуг, готелями, 
ресторанами, перевізниками та іншими учасниками туристичного сектора 
(наприклад, ремісниками, виробниками продуктів харчування тощо). 
Основні зацікавлені сторони повинні погодити механізм управління та фінансування 
центру, створивши таким чином основу для стабільного функціонування ТІЦ. 
Повинні бути створені такі структурні підрозділи ТІЦ: віртуальний у 
м. Хмельницький та реальні (фізичні) у селищі Гриців та м. Кам’янець-Подільський.  
Зацікавлені сторони повинні налагодити систему обміну інформацією з усіма 
місцевостями, які мають туристичні пропозиції, а також співпрацю з місцевими 
органами влади і туристичними операторами. Також необхідно розробити належне 
програмове забезпечення для збору і обробки інформації, а персонал центру має 
пройти відповідну професійну підготовку. Можливості ТІЦ можуть бути поступово 
розширені, наприклад, шляхом запровадження он-лайн бронювання та інших 
туристичних послуг.  
Центр повинен функціонувати у тісній співпраці з Регіональним центром розвитку 
туризму. 

Очікувані результати: 

Визначено рамки управління й підтримки ТІЦ, включаючи схеми постійного 
фінансування.  
Досягнуто згоди між зацікавленими сторонами щодо місця розташування ТІЦ. 
Підібрано персонал ТІЦ, проведено його навчання. 
Підготовлено і встановлено програмове забезпечення. 
Налагоджено потік інформації. 
Створений Центр широко рекламується.  

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення і прийняття рамок управління та підтримки ТІЦ, включаючи схеми 
постійного фінансування.  
Ведення переговорів та досягнення згоди щодо запропонованого місця 
розташування Центру між залученими сторонами.   
Підбір і навчання персоналу. 
Розробка та впровадження програмового забезпечення. 
Налагодження інформаційних потоків між залученими сторонами. 
Збір необхідної інформації і даних. 
Створення механізмів поступового вдосконалення ТІЦ, наприклад, введення 
системи он-лайн бронювання. 
Підготовка і проведення рекламної кампанії. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  жовтень 2012                До (місяць/рік):  грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
100 400 400 900 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади, внески надавачів туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
Регіональний центр розвитку туризму (створюється), Агенція регіонального 
розвитку (з 2013 року), органи місцевого самоврядування м. Хмельницький, селища 
Гриців та м. Кам’янця-Подільський. 

Коментарі: 
Для створення й ефективної роботи ТІЦ необхідно забезпечити підтримку 
зацікавлених сторін, оскільки його функціонування у значній мірі залежатиме від 
доступності інформації і її надходження від місцевих учасників.  
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Таблиця 6.1.3.  
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.3 Створення нових та вдосконалення існуючих туристичних продуктів. 

Цілі проекту:  Розширити та покращити туристичну пропозицію області шляхом розробки нових та 
вдосконалення вже існуючих туристичних продуктів. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Туристичні місцевості Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Хмельницька область має значний потенціал для розвитку туризму завдяки 
мальовничим краєвидам, мінеральним водам, історичній та архітектурній спадщині 
та санаторно-лікувальним закладам. Проте, щоб скористатися цим потенціалом, 
наявні ресурси потрібно перетворити на туристичні продукти. Саме тому необхідно 
розробити нові туристичні продукти і вдосконалити вже існуючі, враховуючи 
вимоги мінливого ринку туристичних послуг. Результатом проекту має стати більш 
ефективне використання туристичних можливостей та вдосконалення туристичної 
пропозиції області.  
Слід зібрати інформацію про привабливі місця, туристичні об’єкти та 
постачальників послуг для розробки плану вдосконалення існуючих і створення 
нових туристичних продуктів. План повинен містити опис пропонованих заходів, 
потенційних виконавців та кошти, необхідні для оптимізації використання 
визначених місцевостей та об’єктів. Впровадження плану має мобілізувати ресурси 
установ, які відповідають за розвиток туризму, надавачів туристичних послуг і 
туристичних операторів. Нові та вдосконалені туристичні продукти повинні стати 
частиною звичної пропозиції надавачів послуг та туристичних операторів і отримати 
необхідну рекламу.  

Очікувані результати: 

Зібрано інформацію про існуючі туристичні продукти і пропозиції, а також цікаві 
місця, які ще не охоплені туристичною пропозицією.  
Здійснено оцінку ринку цих продуктів для туристичних послуг України та ЄС. 
Проведено аналіз туристичної привабливості Хмельницької області та визначено 
можливості її збільшення.  
Визначено, які нові продукти та послуги мають бути введені, а які вдосконалені і як 
саме.  
Вдосконалено потужності таким чином, щоб вони задовольнили вимоги надання 
нових/вдосконалених туристичних послуг і продуктів.  
Розрекламовано розширену туристичну пропозицію Хмельницької області. 

Ключові заходи 
проекту: 

Збір інформації про потенційно привабливі, з точки зору ринку, туристичні об’єкти і 
тренди. 
Визначення можливостей розробки нових/вдосконалення існуючих продуктів і 
послуг (привабливі місця і об’єкти). 
Підготовка детального плану розробки нових/вдосконалення існуючих продуктів і 
послуг. 
Залучення усіх зацікавлених сторін до реалізації плану із відповідним розподілом 
завдань. 
Розвиток потенціалу надавачів туристичних послуг і туристичних операторів  
Підготовка та проведення рекламної кампанії.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  січень 2013                До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 500 0 400 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади, внески надавачів туристичних послуг. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
туристичні організації, державні туристичні агенції, оператори туристичних веб-
сайтів, виконкоми міських, сільських/селищних рад, на території яких є туристичні 
ресурси. 

Коментарі: 

Після того, як буде створено нові туристичні послуги та продукти, слід зосередити 
увагу на розбудові потенціалу постачальників туристичних послуг та туроператорів. 
Відповідні заходи слід провести до того, як почнеться рекламування нової 
пропозиції, і вона буде введена на ринок, для того, щоб забезпечити високу якість 
запропонованої послуги із самого початку її появи на ринку. 
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Таблиця 6.1.4. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.4 Організація тренінгів для туристичних операторів, місцевих громад та 
населення. 

Цілі проекту:  Розбудувати спроможність для створення нових / вдосконалення існуючих 
туристичних продуктів, які покращать туристичну пропозицію регіону. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Обрана туристична місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Нові та вдосконалені туристичні продукти та мінливий попит вимогливого ринку 
зумовлюють необхідність вжиття заходів з розбудови спроможності усіх 
зацікавлених учасників туристичної галузі.  
Необхідно проаналізувати потребу у навчанні і виявити прогалини між поточним 
рівнем знань і рівнем, необхідним для успішного маркетування нових і 
вдосконалених продуктів. На підставі здійсненого аналізу буде розроблено 
навчальний план та проведено відповідні тренінги.  
До цільової групи слухачів тренінгів увійдуть працівники готельних та ресторанних 
закладів міст Хмельницький, Кам’янець-Подільський , Ізяслав, Нетішин, Полонне,  
селищ Сатанів і Меджибіж), потенційні власники закладів сільського туризму, 
музейні працівники, а також викладачі вищих навчальних закладів: Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницького 
національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та 
технікуму готельного бізнесу. 
Започатковану ініціативу може бути доведено до відома громадськості через 
проведення конкурсів на звання найкращого готелю та ресторану, надавача послуг у 
туристичній сфері.  
При розробці і проведенні тренінгів повинні бути використані інтерактивні методи 
навчання, які забезпечать ефективну передачу знань. До них належать презентації, 
семінари, вивчення кращого досвіду, практичні вправи та інші завдання, підібрані 
окремо до кожної теми. Навчання здійснюватиметься у зручний для слухачів час, 
без відриву від професійної діяльності учасників. Навчальна пропозиція має бути 
розрекламована серед потенційних учасників. 

Очікувані результати: 

Підготовлено аналіз навчальних потреб. 
Підготовлено концепцію та зміст навчального плану відповідно до виявлених 
навчальних потреб цільової групи. 
Висунуто і розрекламовано навчальну пропозицію. 
Навчання проведено у найбільш зручний для слухачів час. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка і проведення аналізу навчальних потреб. 
Розробка концепції і змісту навчального плану. 
Розробка і проведення рекламних заходів, спрямованих на підвищення інтересу 
надавачів послуг та інших цільових груп до участі у тренінгах. 
Проведення тренінгів (із можливою видачею сертифікатів). 

Період впровадження:  З (місяць/рік):   лютий 2012             До (місяць/рік): вересень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
500 400 300 1.200 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади, надавачі туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
державні туристичні агенції, спеціалізовані тренінгові агенції, органи місцевого 
самоврядування територій з туристичними об’єктами. 

Коментарі: 
При підготовці навчального плану має бути враховано туристичний потенціал 
області та потреби конкретних цільових груп, щоб організоване навчання 
максимально відповідало реальним потребам надавачів туристичних послуг.  
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Таблиця 6.1.5.  
Внесок проекту в 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.5 Закупівля обладнання для тренінгів і семінарів з туризму.  

Цілі проекту:  Забезпечити закупівлю обладнання для проведення навчальних тренінгів у сфері 
туризму. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Відібрані туристичні місцевості Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Тренінги для представників туристичних операторів, місцевих громад та населення 
буде підготовлено та проведено з використанням інтерактивних методів навчання з 
метою забезпечення ефективної передачі ноу-хау. Для їх проведення необхідне 
спеціальне обладнання, яке також може бути використано при організації наступних 
семінарів. 
Плануючи тренінг і визначаючи методи навчання, слід підготувати детальний опис 
необхідного обладнання, для придбання якого буде проведено процедуру державної 
закупівлі у відповідності з чинним законодавством. (Якщо закупівля фінансується з 
місцевого бюджету, вона відбудеться у відповідності з нормативними актами 
органів місцевого самоврядування. У випадку надання коштів донором, можуть 
застосовуватися вимоги відповідного донора.) 
По завершенню процедури закупівлі обладнання буде передано до навчального 
закладу, де проходитимуть тренінги та семінари, визначено процедуру використання 
обладнання. Таким чином буде створено умови, необхідні для проведення тренінгів 
серед туристичних операторів, представників міських громад і населення. 

Очікувані результати: 
Підготовлено детальний опис обладнання, необхідного для тренінгів. 
Проведено процедуру закупівлі відповідно до чинного законодавства.  
Обладнання доставлено до місць проведення тренінгів і встановлено. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка детального опису обладнання на підставі створеного навчального плану, 
який буде використаний у тендерній процедурі.  
Підготовка і проведення публічних тендерів.  
Визначення правил використання і доставки обладнання до місць проведення 
тренінгів.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  січень 2013             До (місяць/рік): травень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 300 0 300 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади, надавачі туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
державні туристичні агенції, спеціалізовані тренінгові агентства. 

Коментарі: Викладачі тренінгів мають бути залучені до підготовки опису обладнання, яке буде 
придбано.   
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Таблиця 6.1.6. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.6 Створення туристичного кластера та туристичного Інтернет-порталу 
Хмельницької області. 

Цілі проекту:  

Розробити та забезпечити просування туристичної пропозиції області шляхом 
встановлення механізму об’єднання (створення кластерів) привабливих туристичних 
об’єктів та зацікавлених туроператорів з метою накопичення достатньої кількості 
туристичних пропозицій в області, використання та просування її туристичного 
потенціалу.  
Зміцнити та прорекламувати туристичну пропозицію області. 
Збільшити кількість операторів у галузі туризму та досягти синергії у використанні 
туристичної пропозиції / потенціалу області.  
Удосконалити базу для створення нових робочих місць і прибуткових видів 
діяльності, пов’язаних із туризмом. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Уся територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Для того, щоб належним чином скористатися туристичним потенціалом області, 
необхідно зміцнити та ще більше розвинути її туристичну пропозицію. Завдяки 
створенню туристичного кластера Хмельницької області існуючі туристичні 
оператори одержать необхідну підтримку для налагодження партнерства між 
ключовими суб’єктами сфери туризму і укладення угод з туристичними 
операторами і агенціями, обміну ідеями, розширення туристичної бази, 
ефективнішої промоції туристичної пропозиції області.  
Таким чином, кластер повинен зібрати пропозиції історичного, культурного і 
сільського туризму та забезпечити ефект синергії впроваджених ініціатив. Крім 
об’єднання існуючих туристичних операторів у мережу, проект зосереджено на 
розбудові регіонального туристичного профілю, розвиткові спроможності 
операторів і залученні інвестицій у сферу туризму.  
Засновники кластера повинні погодити засади створення, принципи функціонування 
й управління кластера. Повинні бути підготовлені стратегія та план дій кластера, 
забезпечено розвиток спроможності членів кластера, його рекламування. 
Окрім створення кластера, з метою просування туристичної пропозиції області буде 
створено Інтернет-портал «Туристична Хмельниччина». На ньому буде 
розміщуватися і регулярно оновлюватиметься інформація про туристичну 
пропозицію області. Розроблений фахівцями портал має бути багатомовним і 
привабливим для користувачів.  

Очікувані результати: 

Існуючих туристичних операторів області об’єднано у мережу.  
Досягнуто домовленості між засновниками кластера щодо принципів 
функціонування і управління. 
Розроблено стратегію і план дій кластера, які включають розвиток спроможності 
членів кластера. 
Проведено рекламну кампанію. 
Створено обласний Інтернет-портал "Туристична Хмельниччина" . 

Ключові заходи 
проекту: 

Переговори між засновниками / партнерами щодо створення кластера.  
Визначення основних функціональних обов’язків та розробка схеми фінансування.  
Підготовка кластерної стратегії та плану дій, включаючи заходи, спрямовані на 
розбудову спроможності його членів. 
Підготовка та проведення рекламної кампанії. 
Створення Інтернет-порталу (збір інформації, підбір веб-дизайнера та визначення 
обов’язків щодо оновлення та підтримки порталу). 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  березень 2012                До (місяць/рік): листопад 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
300 300 200 800 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади, залучені надавачі туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
обласна рада по туризму, туристичні оператори та агентства, державні туристичні 
агенції, Агенція регіонального розвитку (з 2013 року), виконкоми міських, 
сільських/селищних рад, на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі: Кластер повинен об’єднати суб’єктів туристичної сфери, таким чином, щоб 
покращити результати реалізації туристичного потенціалу області. 
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Таблиця 6.1.7. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.7 Організація фольклорних і культурних виставок та заходів.  

Цілі проекту: 
Використати національну та культурну спадщину області для розвитку туризму, 
популяризуючи фольклорні та культурні заходи в рамках туристичної пропозиції 
області.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Місцевість Хмельницької області із глибокими етнічними, фольклорними та 
ремісничими традиціями.   

Стислий опис проекту: 

Фольклорні та культурні виставки і події можуть стати важливою частиною 
туристичної пропозиції Хмельницької області, особливо у сільських районах із 
міцними народними, фольклорними та ремісничими традиціями.  
Етнічні / культурні виставки мають бути виважено відібрані та включені до 
загальної туристичної пропозиції. Водночас, такі виставки повинні сприяти 
популяризації не лише туристичної пропозиції, а й національної кухні та ремесел. 
За потреби, слід розвивати спроможність окремих суб’єктів туристичної сфери. Має 
бути налагоджена співпраця між надавачами туристичних послуг, ремісниками, 
культурними асоціація тощо. Подібні події також можуть бути використані з метою 
залучення коштів і привернення уваги спонсорів, і таким чином сприятимуть 
фінансуванню ініціатив зі збереження культурної спадщини краю. Обрані події 
мають отримувати належне просування, у тому числі через Туристичний 
інформаційний центр. 

Очікувані результати: 

Відібрано найбільш цікаві етнічні виставки та події.  
За необхідності забезпечено розбудову спроможності зацікавлених сторін. 
Налагоджено співпрацю між зацікавленими сторонами. 
Підготовлено та розповсюджено рекламно-інформаційні матеріали. 
Виставки та події організовано та включено до загальної туристичної пропозиції 
області. 

Ключові заходи 
проекту: 

Відбір відповідних подій та туристичних об’єктів на підставі місцевої етнічно-
культурної пропозиції та висловленої зацікавленості. 
Забезпечення розвитку спроможності суб’єктів, залучених до організації подій та 
виставок.  
Налагодження співпраці між зацікавленими сторонами та визначення їх ролі в 
організації та проведенні виставок і подій. 
Підготовка та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):     лютий 2012             До (місяць/рік): грудень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 500 0 500 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, надавачі туристичних послуг, 
установи, які опікуються культурною та історичною спадщиною краю.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
відділи культури та туризму районних адміністрацій, туроператори і турагенції у 
містах та районах, музеї, інші історико-культурні об’єкти, виконкоми міських, 
сільських/селищних рад, на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі: 

Ця ініціатива повинна реалізовуватися у співпраці між відповідними установами, 
організаціями та постачальниками туристичних послуг. Особливу увагу слід 
приділити визначенню ролей (обов’язків та прав) залучених сторін, а саме: 
ремісників, фольклорних виконавців, виробників продуктів харчування та 
культурних асоціацій / установ.   
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Таблиця 6.1.8. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.8 Створення сільської туристичної мережі.  

Цілі проекту: 
Створити рамки для розвитку співробітництва між надавачами послуг з сільського 
туризму та установами / організаціями, які його підтримують. 
Надати підтримку надавачам послуг з сільського туризму. 
Покращити пропозицію сільського туризму (продукти і послуги). 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Сільська місцевість Хмельницької області (із можливою адміністративною посадою 
у селищі Гриців Шепетівського району). 

Стислий опис проекту: 

Співпраця між надавачами послуг з сільського туризму та установами / 
організаціями, які сприяють розвитку сільського туризму, може позитивно 
вплинути на збільшення привабливості пропозиції сільського туризму, якщо 
пропоновані послуги будуть об’єднані у пакети, цікаві для внутрішніх та іноземних 
туристів, а самі послуги вдосконалені. Мережа сільського туризму має сприяти 
обміну досвідом та поєднанню ресурсів / потужностей у координуванні зусиль, 
спрямованих на розробку нових туристичних продуктів та послуг. Також деякі 
ініціативи, наприклад, що стосуються просування послуг, можуть біти спільно 
підготовлені, профінансовані та впроваджені. Мережа відіграватиме важливу роль у 
координуванні розбудови спроможності та проведення промоутерських заходів, які 
здійснюватимуться спільно надавачами послуг з сільського туризму та 
відповідними установами й організаціями, які підтримують сільський туризм.  
Мають бути визначені мета та принципи функціонування мережі, а також обов’язки 
залучених сторін і переваги, які вони отримують від членства. Мають бути створені 
операційні структури (із можливим адміністративним центром мережі у селищі 
Гриців Шепетівського району) та розбудований їх потенціал. Основні учасники 
мережі також повинні погодити принципи управління та фінансування, що 
забезпечить її життєздатність і сталий розвиток. 

Очікувані результати: 

Оцінено інтерес та розповсюджена ідея створення мережі сільського туризму.  
Визначено цілі та принципи функціонування мережі. 
Створено структуру мережі та розбудовано її спроможність. 
Визначено обов’язки та переваги для членів мережі. 
Ухвалено схему фінансування. 
Налагоджено співпрацю з відповідними установами / організаціями. 

Ключові заходи 
проекту: 

Просування ініціативи серед постачальників послуг сільського туризму та установ / 
організацій, які здійснюють підтримку сільського туризму.  
Визначення цілей та принципів функціонування мережі. 
Створення необхідних організаційних структур. 
Забезпечення заходів з розбудови спроможності новостворених структур.   
Визначення обов’язків та переваг для членів мережі. 
Розробка та погодження схеми фінансування. 
Налагодження співпраці з відповідним установами / організаціями. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):     квітень 2013             До (місяць/рік): жовтень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 300 300 600 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, обласний та місцевий бюджети, постачальники послуг 
сільського туризму. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, управління культури, туризму i курортiв 
Хмельницької облдержадміністрації, туристичні організації, державні туристичні 
агенції, оператори сільського туризму, оператори, які обслуговують об’єкти 
історичного та культурного туризму, виконкоми міських, сільських/селищних рад, 
на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі: 
Ініціатива має бути впроваджена у співпраці між відповідними установами, 
організаціями та надавачами туристичних послуг. Особлива увага має бути 
приділена визначенню обов’язків та переваг, які надаються членам мережі, чим і 
буде закладено основу тривалого її функціонування. 
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Таблиця 6.1.9. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.9 Підготовка опису історичних, культурних та рекреаційних туристичних 
ресурсів області. 

Цілі проекту: 

Створити базу даних для планування та впровадження заходів, спрямованих на 
оптимальне використання історичного, культурного та рекреаційного туристичного 
потенціалу області.  
Надати підтримку надавачам туристичних послуг, які користуються історичними, 
культурними та рекреаційними туристичними ресурсами.  
Покращити туристичну пропозицію (продукти та послуги), спираючись на 
історичні, культурні та рекреаційні туристичні ресурси регіону.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Місцевість Хмельницької області, яка має велике історичне, культурне та 
рекреаційне значення. 

Стислий опис проекту: 

Основні потенційні можливості розвитку історичного, культурного та 
рекреаційного туризму області пов’язані з її історичним та архітектурним спадком 
(м. Кам’янець-Подільський, селище Меджибіж, с. Самчики), історичними об'єктами 
(с. Сутківці, селище Антоніни, с. Губин, м. Ізяслав, селища Гриців, Зіньків, 
м. Старокостянтинів, с. Пилява та р.Жванчик) та мальовничою природою 
(р.Дністер, Товтри, ліси та озера на півночі області). Існує ряд об’єктів та місць, які 
досі не використовувалися як туристичні. Для того, щоб підготувати та реалізувати 
плани оптимального використання туристичного потенціалу області важливо 
скласти опис цікавих та привабливих історичних, культурних та рекреаційних 
ресурсів і на його основі планувати заходи з оптимізації використання 
туристичного потенціалу області. Ця інформація буде використана при розподілі 
фінансування (з обласного і місцевого бюджетів, від донорів та інвесторів) і 
визначенні пріоритетів у розвитку туризму, забезпечуючи ефект поєднання 
результатів (синергії) від усіх вживаних заходів.  
Необхідно зібрати, обробити та забезпечити доступність відповідної інформації 
усім суб’єктам туристичного ринку. Зацікавлені сторони мають розробити та 
погодити механізми регулярного оновлення, підтримки та публікування інформації 
з бази даних.  

Очікувані результати: 

Визначено важливі історичні, культурні та рекреаційні туристичні ресурси області. 
Зібрано та оброблено інформацію, яка стосується використання цих ресурсів з 
туристичною метою, створено відповідну базу даних.  
База даних представлена у зручній для користування формі.  
Зацікавленими сторонами розроблено та погоджено механізми регулярного 
оновлення бази даних.  

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення важливих історичних, культурних та рекреаційних туристичних 
ресурсів області.  
Збір інформації (перелік туристичних об’єктів з їх описом та додатковою 
інформацією, корисною для розробки планів розвитку туризму). 
Розробка бази даних (із відповідним програмовим забезпеченням). 
Обробка і внесення даних до підготовленої бази. 
Публікація бази даних у зручній для користувачів формі.  
Погодження зацікавленими сторонами механізму регулярного оновлення  бази 
даних. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):     квітень 2012             До (місяць/рік): грудень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
200 0 0 200 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, надавачі історичних, 
культурних та рекреаційних туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
обласна рада з туризму, відділи культури та туризму районних адміністрацій, 
туристичні організації, державні та місцеві туристичні агенції, туристичні 
оператори історичного, культурного та рекреаційного туризму, виконкоми міських, 
сільських/селищних рад, на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі: 
Слід чітко визначити та розподілити обов’язки щодо обслуговування та публікації 
бази даних, у тому числі схеми фінансування, які покриватимуть витрати на 
оновлення бази даних і забезпечать стале функціонування системи. 
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Таблиця 6.1.10. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.10 Розробка історичних, культурних та рекреаційних маршрутів.  

Цілі проекту: 

Використати історичні, культурні та рекреаційні ресурси з метою досягнення 
комплексного (синергетичного) ефекту на рівні області.  
Надати підтримку надавачам туристичних послуг, які працюють із історичними, 
культурними та рекреаційними ресурсами області. 
Підвищити привабливість туристичних пропозицій (продуктів та послуг) на основі 
історичних, культурних та рекреаційних ресурсів.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Місцевість Хмельницької області, яка має велике історичне, культурне та 
рекреаційне значення. 

Стислий опис проекту: 

На підставі створеної бази даних історичних, культурних та рекреаційних 
туристичних об’єктів надавачі туристичних послуг спільно з 
установами/організаціями, відповідальними за розвиток туризму, мають вжити 
заходів з розробки історичних, культурних та рекреаційних маршрутів. Визначаючи 
туристичні маршрути для різних цільових груп, слід врахувати їх географічну 
близькість та особливості, розвиненість транспортного сполучення між різними 
туристичними об’єктами.  
Створення туристичних маршрутів підвищить привабливість загальної туристичної 
пропозиції регіону, особливо для іноземних туристів. 
Розроблені маршрути повинні охопити туристичні пропозиції різних надавачів 
послуг. Також має бути проведено необхідні рекламні заходи.  

Очікувані результати: 
Визначні регіональні історичні, культурні та рекреаційні туристичні ресурси 
об’єднані у загальну туристичну пропозицію для різних цільових груп. 
Розрекламовані туристичні маршрути історичного, культурного та рекреаційного 
значення. 

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення туристичних маршрутів на основі виявлених історичних, культурних та 
рекреаційних ресурсів, з урахуванням інтересів різних цільових груп, географічної 
близькості та транспортного сполучення, за активної участі надавачів туристичних 
послуг та установ/організацій, які підтримують розвиток туризму. 
Включення розроблених туристичних маршрутів до каталогу (портфоліо) 
продуктів/послуг області. 
Просування створених туристичних маршрутів, заохочення туристичних 
операторів/агенцій включити їх у свої пропозиції послуг. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    січень 2013             До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 500 0 500 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, надавачі послуг історичного, 
культурного та рекреаційного туризму. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, управління культури, туризму i курортiв 
Хмельницької облдержадміністрації, обласна рада з туризму, відділи культури та 
туризму районних державних адміністрацій, туристичні організації та бюро, 
оператори історичного, культурного та рекреаційного туризму, виконкоми міських, 
сільських/селищних рад, на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі: 
Мають бути чітко визначені обов’язки та переваги, які отримують залучені 
сторони, що є необхідним для успішного становлення та просування на ринок  
(макетування) туристичних маршрутів. 
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Таблиця 6.1.11 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.11 Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об’єктів – 
інформаційні стенди на туристичних об’єктах. 

Цілі проекту: Покращити інфраструктуру області для ефективного використання історичних, 
культурних та рекреаційних ресурсів.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Місцевість Хмельницької області, яка має видатні туристичні об’єкти та пам’ятки. 

Стислий опис проекту: 

На підставі створеної бази даних історичних, культурних та рекреаційних об’єктів 
та інформації про важливі туристичні напрямки області, постачальники 
туристичних послуг спільно з установами / організаціями, які підтримують 
розвиток туризму, повинні встановити знаки, що позначають важливі туристичні 
маршрути, пам’ятки та об’єкти і вказують, як до них дістатися. Знаки повинні бути 
розміщені у помітних місцях, біля доріг, враховуючи, що вони мають бути 
зрозумілими й для іноземних туристів та розробленими у відповідності до вимог 
туристичного маркування ЄС (містити інформацію українською та англійською 
мовами). Знаки повинні мати привабливий дизайн і бути виготовлені із тривкого 
матеріалу. Перед встановленням знаків у відповідних місцях, наприклад, біля доріг, 
слід отримати дозволи відповідних установ. Повинні бути проведені тендери на 
розробку та виготовлення знаків. Знаки мають бути встановлені на основних 
автошляхах, які ведуть до області з міст (1) Чернівці, (2) Вінниця, (3) Рівне та (4) 
Тернопіль. Також знаки мають бути встановлені безпосередньо перед туристичним 
об’єктом (приблизно за 0,5 км від об’єкту). 
Окрім знаків, у рамках загальної концепції має бути створено модель 
інформаційного стенду. Інформаційні стенди, що будуть встановлені на 
туристичних об’єктах, міститимуть інформацію не лише про сам об’єкт, але й про 
туристичні пам’ятки, які знаходяться неподалік, та туристичні маршрути, які могли 
б зацікавити відвідувачів. (Наприклад, поблизу Меджибізького замку слід 
розмістити стенд з інформацією про найближчі туристичні об’єкти – с. Пилява, м. 
Старокостянтинів, селище Летичів, м. Кам’янець-Подільський, с. Самчики). Для 
цього необхідно розробити стандартний зразок інформаційного стенду, узгодити 
місця, в яких будуть встановлені інфостенди, та визначити інформаційне 
наповнення кожного з них. Перша стадія проекту повинна охопити такі туристичні 
об’єкти міст: Кам’янець-Подільський, Старокостянтинів, Славута, Шепетівка, 
селищ Меджибіж, Сатанів, сіл Самчики, Сутківці і Бакота. Інформаційні стенди 
також мають бути розроблені відповідно до стандартів ЄС, інформація має 
надаватися українською і англійською мовами. 
Для того, щоб забезпечити довговічність системи маркування, зацікавлені сторони 
повинні розробити та узгодити між собою процедури утримання інформаційних 
стендів та знаків.  

Очікувані результати: 

Зібрано відповідні дані про важливі туристичні маршрути і об’єкти.  
Визначено пріоритетні об’єкти та пам’ятки.  
Розроблено та виготовлено знаки й інформаційні стенди. 
Інформаційні стенди та знаки встановлено у визначених місцях. 
Розроблено та узгоджено процедуру утримання інформаційних стендів та знаків, 
відповідні повноваження передані відповідальним сторонам. 

Ключові заходи 
проекту: 

Збір даних про визначні туристичні маршрути і об’єкти, відбір пріоритетних 
об’єктів та пам’яток для встановлення інформаційних стендів та маркування. 
Підготовка та проведення тендерів на розробку і виготовлення знаків та 
інформаційних стендів. 
Отримання необхідних дозволів від відповідальних установ. 
Встановлення знаків та інформаційних стендів. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    вересень 2012             До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
200 500 0 700 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, надавачі туристичних послуг. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

Агенція регіонального розвитку (з 2013 року), управління культури, туризму i 
курортiв Хмельницької облдержадміністрації, обласна рада з туризму, туристичні 
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проекту: організації, державні туристичні агенції, міські ради, оператори, які обслуговують 
туристичні об’єкти по маршрутах, Служба автомобільних доріг в області. 

Коментарі: / 
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Таблиця 6.1.12. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.12 Освітлення обраних туристичних об’єктів. 

Цілі проекту: 

Поліпшити помітність та полегшити відвідування туристичних об’єктів з метою 
кращого використання туристичних ресурсів області. 
Покращити туристичну пропозицію визначених туристичних об’єктів за рахунок 
створення можливості відвідувати їх та проведення заходів у вечірній час. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Обрані туристичні об’єкти області – селище Меджибіж, міста Кам’янець-
Подільський, Шепетівка. 

Стислий опис проекту: 

Туристичні об’єкти повинні бути добре помітними і відкритими для відвідувачів 
протягом доби. Завдяки цьому стане можливим проведення різних заходів та 
екскурсій у вечірній час. Тому потрібно встановити необхідне освітлювальне 
обладнання на визначених туристичних об’єктах. Крім того, цей проект сприятиме 
попередженню пошкодження об’єктів у нічний час. 
Встановлення освітлювального обладнання повинно проводитися, у першу чергу, 
на основних туристичних пам’ятках області, таких як Меджибізький замок, Руська 
брама (м. Кам’янець-Подільський), музей Миколи Островського (м. Шепетівка), 
Смотрицький каньйон у Кам’янці-Подільському. 
Має бути проведено аналіз для обґрунтування детального плану освітлення 
кожного з перелічених об’єктів. На підставі детального технічного опису буде 
проведено тендерну процедуру й освітлення відповідних об’єктів. Довговічність 
встановленого обладнання має бути забезпечено шляхом визначення 
відповідальних за обслуговування і поточний ремонт обладнання, їх фінансування.  
Громадськість та зацікавлені сторони повинні бути поінформовані про покращення 
інфраструктури об’єктів і нові можливості проведення туристичних заходів. 

Очікувані результати: 

Обрано туристичні об’єкти, освітлення яких є найбільш доцільним. 
Підготовлений аналіз та технічний план освітлення об’єктів. 
Проведено тендер. 
Встановлено освітлювальне обладнання. 
Основними зацікавленими сторонами підготовлено та укладено угоди про 
обслуговування обладнання. 
Покращено помітність та туристичну пропозицію відібраних туристичних об’єктів.  

Ключові заходи 
проекту: 

Узгодження переліку об’єктів, освітлення яких є найбільш доцільним. 
Підготовка аналізу та технічного плану освітлення об’єктів. 
Проведення тендеру. 
Проведення робіт по встановленню освітлювального обладнання. 
Розробка процедур утримання та розподіл повноважень по обслуговуванню 
обладнання між зацікавленими сторонами. 
Розвиток та просування покращеної пропозиції туристичних об’єктів. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):     вересень 2012             До (місяць/рік): жовтень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
400 800 0 1200 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, надавачі туристичних послуг, 
які обслуговують відібрані туристичні об’єкти  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортів Хмельницької облдержадміністрації, 
державні туристичні агенції, виконкоми міських, сільських/селищних рад, на 
території яких є туристичні ресурси 

Коментарі: Важливо розробити та узгодити процедуру обслуговування освітлювального 
обладнання. 
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Таблиця 6.1.13. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.13 Відбір та створення бренду потенційно привабливих туристичних 
об’єктів області з розробкою їх туристичних марок (ТМ).  

Цілі проекту: 
Створити туристичні бренди області. 
Здійснити просування відібраних туристичних об’єктів на ринку України та за 
кордоном. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Відібрані туристичні об’єкти області, які мають потенціал стати частиною 
туристичної марки України. 

Стислий опис проекту: 

Хмельницька область не є загальновизнаним туристичним регіоном, і лише деякі з 
її туристичних принад відомі широкому загалу. Туристичні продукти, для 
створення яких область має великий потенціал (завдяки мальовничій природі, 
мінеральним водам, історичній та культурні спадщині, оздоровчо-лікувальним 
закладам), ще мають бути представлені туристам. Створення туристичних марок 
області дозволить вивільнити існуючий туристичний потенціал, привабити 
туристів до регіону, створити нові постійні робочі місця та забезпечити сталий 
дохід туристичної галузі області. 
Розробка туристичного бренду – довготривалий і складний процес, а створення 
туристичних марок є одним з перших кроків до його формування. Спершу, 
необхідно здійснити оцінку туристичних об’єктів / продуктів / послуг, які мають 
найвищий брендинговий потенціал, враховуючи попит на туристичну пропозицію 
в області та за її межами. Розпочати можна із 8 туристичних марок України, 
вказаних на сайті www.turystycni-
marky.com.ua/index.php?page=turisticka_znamkova_mista#112. З них три 
розташовані у Хмельницькій області – дві у селищі Сатанів та одна у с. Самчики. 
Приєднання інших перспективних туристичних маршрутів до цієї мережі буде 
корисним для просування інших, менш відомих об’єктів, і для загальної 
туристичної пропозиції області. Після інвентаризації та визначення відповідних 
об’єктів, просувачі (промоутери) туристичної діяльності в області повинні вжити 
необхідних заходів по включенню названих об’єктів до міжнародної туристичної 
мережі, у співпраці з національними та іноземними туристичними операторами. 
Ретельно спланована рекламна кампанія повинна поєднуватися із заходами, 
спрямованими на покращення та пристосування туристичної пропозиції стосовно 
обраних об’єктів. Наступна низка заходів передбачатиме виробництво 
туристичних марок та просування обраних об’єктів як членів мережі туристичних 
марок. Для цього будуть підготовлено та опубліковано у засобах масової 
інформації рекламні повідомлення для цільової аудиторії – потенційних 
відвідувачів. Необхідно забезпечити зворотній зв'язок із цільовою аудиторією, з 
якого будуть вноситись корективи до туристичної пропозиції.  

Очікувані результати: 

Визначено туристичні об’єкти / товари / послуги із найвищим маркетинговим 
потенціалом. 
Міжнародна мережа ТМ, до якої входять і об’єкти України з туристичними 
марками, поповниться марками Хмельницької області. 
Підготовлено і проведено рекламну кампанію. 
Здійснено аналіз зворотного зв’язку і впроваджено необхідні зміни.   

Ключові заходи 
проекту: 

Проведення дослідження з метою визначення туристичних об’єктів / товарів / 
послуг із найвищим маркетинговим потенціалом та попиту на ринку туристичних 
послуг.  
Заходи по приєднанню до Міжнародної мережі туристичних марок об’єктів 
(місцевості) України. 
Підготовка і проведення рекламної кампанії, що враховуватиме своєрідність 
цільової аудиторії та цілі кампанії. 
Оцінка зворотного зв’язку та внесення змін до туристичних об’єктів / продуктів / 
послуг та / або способів комунікації. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):     травень 2012             До (місяць/рік): липень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
80 100 0 180 
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Джерела фінансування: Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, постачальники туристичних 
послуг. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
районні державні адміністрації, туристичні організації, державні туристичні 
агенції, оператори туристичних об’єктів обласного значення, виконкоми міських, 
сільських/селищних рад, на території яких є туристичні ресурси. 

Коментарі: 
Важливо, щоб усі елементи туристичної пропозиції та рекламної кампанії містили 
єдине повідомлення. Якщо реклама обіцятиме дружнє ставлення персоналу, таким 
воно і має бути. 
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Таблиця 6.1.14 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.14 Реорганізація музею Миколи Островського у музей військової техніки та 
зброї. 

Цілі проекту: Створити новий туристичний продукт, який покращить туристичну пропозицію 
області.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Музей Миколи Островського у м. Шепетівка. 

Стислий опис проекту: 

Регіональний підхід до розвитку туризму вимагає спеціалізації визначених 
туристичних об’єктів. В ідеальному випадку спеціалізація має визначатися 
характерними особливостями обраної місцевості.  
Одним із таких спеціалізованих об’єктів є музей Миколи Островського, який може 
бути перепрофільований на  музей військової техніки та зброї. Для досягнення цієї 
мети необхідно змінити та розширити існуючу концепцію музею, додавши до його 
експозиції експонати з прилеглих військових об’єктів та отримані від населення. 
Проведення вказаної роботи потребує ретельної організації, з огляду на 
специфічність експонатів. Після того, як нові експонати буде зібрано і доставлено 
до музею, буде створено нову експозицію. Нова туристична пропозиція повинна 
отримати належну інформаційну підтримку через Інтернет-ресурси та друковану 
рекламну продукцію. Відкриття музею має стати гучною подією із залученням 
ЗМІ, яка приверне увагу громадськості та відвідувачів. Новий образ музею 
Миколи Островського, як музею військової техніки та зброї, має стати частиною 
туристичної пропозиції області – цікавим напрямом історичного туризму.  

Очікувані результати: 
Нові експонати зібрано та розміщено у музеї.  
Створено нову експозицію музею відповідно до його спеціалізації. 
Просування нової експозиції музею. 

Ключові заходи 
проекту: 

Досягнення домовленостей зі сторонами, які мають потенційні музейні експонати, 
їх збір та передача музею.   
Збереження та демонстрація експонатів у музеї.  
Створення нової експозиції військової техніки та зброї. 
Підготовка гучного заходу із залученням ЗМІ з нагоди відкриття музею.  
Включення оновленого музею до туристичної пропозиції області. 
Підготовка та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    травень 2012                     До (місяць/рік): жовтень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
300 300 0 600 

Джерела фінансування: Донори, обласний та місцевий бюджети, надавачі туристичних послуг, управління 
культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
музей Миколи Островського, оператори туристичних об’єктів історичного та 
культурного значення, міськвиконком м.Шепетівка. 

Коментарі: /  
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Таблиця 6.1.15. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.15 Відновлення паркової зони довкола маєтку Самчики та створення 
картинної галереї.  

Цілі проекту: 
Покращити туристичну спроможність області шляхом відновлення паркової зони у 
маєтку Самчики та створити галереї для продажу витворів народного 
образотворчого мистецтва.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Маєток Самчики, с. Самчики Старокостянтинівського району. 

Стислий опис проекту: 

Маєток Самчики – одна з небагатьох пам’яток палацового та паркового мистецтва в 
Україні, яка збереглася до нашого часу, хоча й потребує реконструкції. Оскільки у 
маєтку знаходиться не лише палац, а й парк, його реконструкція стане значним 
внеском до створення привабливого туристичного об’єкту. Завдяки своїй 
унікальності маєток може збагатити туристичну пропозицію області.  
Багатообіцяючою у туристичному плані є також місцева школа мистецтв, що існує 
багато років. Роботи, виконані у народному стилі, матимуть значний попит. Маєток 
є ідеальним місцем для проведення туристичних заходів, наприклад, вернісажів, 
фестивалів під відкритим небом тощо. 
Для досягнення мети проекту необхідно провести реконструкцію парку та відкрити 
галерею, підготувати кошторисну документацію й провести реставраційні роботи. 
По закінченню реконструкції слід провести рекламну кампанію нової пропозиції. 

Очікувані результати: 

Підготовлено документи для реконструкції маєтку Самчики. 
Виконано реставраційні роботи. 
Створено художню школу та галерею з продажу картин у народному стилі. 
Проведено рекламну кампанію реставрованого маєтку Самчики та картинної галереї. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка плану реставрації та відповідної документації. 
Підготовка тендерної документації та проведення реставраційних робіт. 
Підготовка плану проведення туристичних заходів та подій на базі художньої школи 
та створення картинної галереї. 
Підготовка плану рекламної кампанії та матеріалів, проведення рекламно-
інформаційних заходів – презентація нової туристичної пропозиції.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):    квітень 2012                До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
560 1000 0 1560 

Джерела 
фінансування: Донори, місцевий та обласний бюджети, внески від надавачів туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
Державний історико-культурний заповідник “Самчики”, оператори, які 
обслуговують музеї та об’єкти історичного та культурного значення, 
Старокостянтинівська районна адміністрація.  

Коментарі: /  
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Таблиця 6.1.16. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.16 Відновлення території довкола історичних об‘єктів  та створення 
майстерні народних промислів у селищі Сатанів.  

Цілі проекту: Поліпшити туристичну діяльність в області завдяки відновленню території довкола 
історичних об‘єктів та створити майстерні народних промислів у селищі Сатанів.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Селище Сатанів Городоцького району та прилегла територія. 

Стислий опис проекту: 

Історична спадщина складає значну частку туристичного потенціалу Хмельницької 
області. Церкви та фортеці є невідомою частиною цієї спадщини.  Туристи часто 
відвідують ці пам’ятки. Тому відновлення території довкола церкви, синагоги,  
залишків фортеці і заснування майстерні народних промислів у селищі Сатанів має 
створити ще одне привабливе для туристів місце.  
Спочатку необхідно підготувати відповідну документацію та виконати роботи по 
відновленню території, прилеглої до об‘єктів . Наступним кроком стане створення 
майстерні народних промислів, для чого необхідно визначити найбільш цікаві для 
туристів народні ремесла для внесення до туристичної пропозиції, розробити план 
створення майстерні та залучення зацікавлених сторін, таких як ремісники та 
працівники туристичної сфери.  
Після ушляхетнення території та створення майстерні народних промислів нова 
туристична пропозиція повинна бути розрекламована. 

Очікувані результати: 

Підготовлено технічну документацію для реставрації. 
Виконано реставраційні роботи. 
Створено майстерню народних промислів та включено її до туристичної пропозиції. 
Забезпечено просування нової туристичної пропозиції, до якої включено об‘єкти та 
майстерню народних промислів у селищі Сатанів.  

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка плану реставрації і відповідних документів. 
Проведення тендеру та реставраційних робіт. 
Підготовка плану проведення привабливих для туристів заходів у майстерні 
народних ремесел. 
Просування схеми серед потенційних учасників з метою залучення їх до заходів.  
Підготовка плану рекламної кампанії та матеріалів. 
Реалізація рекламних заходів з метою просування нової атракції – церкви-фортеці з 
майстернею народних промислів. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    березень 2012                До (місяць/рік): квітень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
500 500 200 1200 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцевий бюджети, внески надавачів туристичних послуг.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
туристичні організації, оператори, які обслуговують об’єкти історичного та 
культурного значення; оператори, які обслуговують селищі Сатанів та майстерню 
народних промислів, Городоцька районна державна адміністрація. 

Коментарі: Важливо узгодити вживані заходи з установами, які несуть відповідальність за 
збереження історичних пам’яток, для того, щоб зберегти автентичні риси місцевості. 

 
 
 



 
 

 
 

89 

Таблиця 6.1.17. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.17 Відновлення території довкола церкви-фортеці та відкриття майстерні 
народних промислів у с. Сутківці Ярмолинецького району. 

Цілі проекту: 
Збільшити кількість туристів, які відвідують область, як наслідок відновлення 
території довкола церкви-фортеці та відкриття майстерні у с. Сітківці 
Ярмолинецького району. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Село Сутківці Ярмолинецького району та прилегла територія. 

Стислий опис проекту: 

Церкви та фортеці займають важливе місце в історичній спадщині Хмельницької 
області. Ці об’єкти є привабливими для туристів, і церква-фортеця у с. Сутківці не є 
винятком. Окрім відвідання самої історичної пам’ятки важливо, щоб туристичний 
об’єкт пропонував відвідувачам додаткові розваги та послуги. Прикладом може 
стати відкриття у с. Сутківці майстерні з виготовлення виробів народно-ужиткового 
мистецтва неподалік від головного об’єкту. 
Цей проект передбачає комплекс заходів, спрямованих на реконструкцію прилеглої 
до церкви-фортеці території та створення експозиції керамічних та інших виробів 
народно-ужиткового мистецтва. Першим кроком стане підготовка документації, 
необхідної для проведення реставраційних робіт. Також необхідно облаштувати 
територію довкола церкви, зберігши автентичний вигляд прилеглих будівель та 
місцевості, у тому числі 50-метрового шляху до вежі.  
Крім цього, проект використає наявні ресурси для створення майстерні з 
виготовлення виробів народно-ужиткового мистецтва, наприклад, гончарні. Для 
цього необхідно скласти план створення гончарної майстерні, із залученням 
зацікавлених сторін, зокрема, народних майстрів та працівників сфери туризму. 
Очікується, що такі подвійні заходи мають перетворити с. Сутківці на привабливе 
для туристів місце. Після реставрації території та налагодження гончарного 
виробництва, нова туристична пропозиція повинна одержати належне просування.  

Очікувані результати: 

Підготовлено технічну документацію для реставраційних робіт. 
Проведено реставраційні роботи. 
Виробництво ремісничих виробів налагоджено і включено до туристичної 
пропозиції. 
Розрекламовано нову туристичну пропозицію, яка передбачає відвідання церкви-
фортеці та гончарної майстерні. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка плану реставрації й облаштування території та необхідної документації. 
Підготовка тендерної процедури та проведення реставраційних робіт. 
Складання плану проведення привабливих для туристів заходів з урахуванням 
потенціалу майстерні народного промислу. 
Просування схеми серед зацікавлених сторін, залучення їх до започаткованої 
ініціативи.   
Підготовка рекламно-інформаційних матеріалів і кампанії. 
Проведення інформаційних заходів з метою просування нового туристичного 
об’єкту – церкви-фортеці з гончарною майстернею. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    квітень 2012                До (місяць/рік): серпень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
200 150 0 350 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцевий бюджети, внески надавачів туристичних послуг. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
туристичні організації, оператори, які обслуговують церкву-фортецю у с. Сутківці; 
оператори, які обслуговують туристичні об’єкти культурно-історичного значення, 
Ярмолинецька державна районна адміністрація. 

Коментарі: Важливо узгодити вживані заходи з установами, які несуть відповідальність за 
збереження історичних пам’яток для того, щоб зберегти автентичні риси місцевості. 
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Таблиця 6.1.18. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії 

2.1 Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 
2.2 Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів. 

Назва проекту: 1.18 Відкриття парку мініатюр «Все Поділля» у м. Хмельницький/ 
Хмельницькому районі. 

 Цілі проекту: Розширити туристичну пропозицію області завдяки створенню привабливого для 
туристів об’єкту. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив м. Хмельницький 

Стислий опис проекту: 

Будучи обласним центром, Хмельницький систематично приймає відвідувачів і 
тому має постійно розширювати свою туристичну пропозицію. До міста часто 
приїздять не лише звичайні туристи, а й люди у справах або проїздом, які не мають 
достатньої кількості часу для екскурсій та огляду туристичних пам’яток. Для них 
м.Хмельницький є обличчям області. Саме тому проект, який має на меті створити 
об’єкт, що гідно представлятиме область, зробить важливий внесок у розвиток 
туристичної пропозиції регіону. 
Для цього планується звести парк мініатюр «Все Поділля», у якому будуть 
представлені зменшені копії визначних історичних та архітектурних пам’яток 
області: старий замок м.Кам’янець-Подільський, стародавнє поселення у с. Губин, 
Меджибізький замок, маєток Самчики та інші. Також буде облаштовано дитячу 
зону розваг. 
Для реалізації проекту необхідно відібрати найбільш яскраві туристичні пам’ятки 
області, які будуть представлені у парку, підготувати документацію для тендера, 
провести будівельні роботи. Для подальшого функціонування парку необхідно 
розподілити обов’язки з його утримання між зацікавленими сторонами.  
Після цього слід провести відповідну рекламну кампанію. Відкриття парку має 
стати гучною подією із залученням ЗМІ, яка приверне увагу громадськості та 
відвідувачів. Буде створено інформаційний веб-сайт з інформацією, викладеною 
кількома мовами. 

Очікувані результати: 

Обрано найвизначніші пам’ятки області, які стануть візитівкою Хмельниччини. 
Розроблено проект парку та підготовлено тендерну документацію. 
Проведено закупівлю та виконано будівельні роботи. 
Зацікавленими сторонами розроблено та погоджено схему обслуговування парка. 
Проведено рекламну кампанію парку «Все Поділля». 

Ключові заходи 
проекту: 

Вибір туристичних пам’яток за участі зацікавлених сторін.  
Підготовка проекту парку (архітектурний дизайнер, консультації щодо дизайну 
парка тощо). 
Підготовка тендерної документації та проведення тендеру на виконання 
будівельних робіт.  
Проведення будівельних робіт. 
Розробка схеми подальшого обслуговування парку та погодження її зацікавленими 
сторонами.  
Організація церемонії відкриття. 
Просування парку – підготовка та розповсюдження рекламно-інформаційної 
продукції, розробка веб-сайту. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    червень 2012             До (місяць/рік): листопад 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
200 600 0 800 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, Хмельницька міська рада; установи, які відповідають за 
історичну, етнічну та культурну спадщину.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління культури, туризму i курортiв Хмельницької облдержадміністрації, 
обласна рада з туризму, Хмельницька міська рада, оператори, які обслуговують 
об’єкти, представлені у парку «Все Поділля». 

Коментарі: 
Важливо забезпечити прозорість усього процесу, надати можливість усім 
зацікавленим сторонам висловити свою думку щодо концепції парку, особливо 
стосовно об’єктів, які буде використано, оскільки парк репрезентуватиме увесь 
регіон.  
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6.2 Програма 2: Диверсифікація економіки області та впровадження нових 
економічних інструментів  
Таблиця 6.2.1. 

Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 

Назва проекту: 
2.1 Інноваційний трикутник: створення регіональної інноваційної мережі, 
покращення зв’язків між підприємствами та центрами НДДКР, створення 
конкуренції інновацій.   

Цілі проекту:  

Скоординувати зусилля зацікавлених сторін щодо підтримки інновацій та 
удосконалення технологічної бази підприємницького сектору.  
Створити централізовану обласну потужність для сприяння інноваціям і передачі/ 
розробки технологій.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив: Уся територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Створення інноваційного трикутника (мережа-зв’язки-конкуренція) стане значним 
внеском до збільшення конкурентоспроможності економіки області за рахунок 
збільшення конкурентоспроможності підприємств. Ініціатива спрямована на:  
створення інноваційної мережі (побудованої за принципом "підприємства-
університети-окремі новатори"); 
налагодження співпраці між підприємствами та університетами (покращаться 
технології виробництва підприємств і зросте їх конкурентоспроможність; університети 
проводитимуть, орієнтовану на практику НДДКР; незалежні новатори матимуть 
підтримку в роботі і зможуть отримати громадське визнання результатів своєї праці); 
сприяння конкуренції між інноваціями (ще одна можливість пропагування користі від 
використання інновацій у бізнесі). 
Для того, щоб створити функціональну інноваційну мережу, необхідно скласти бізнес-
план на підставі огляду потреб підприємств у розробці нових продуктів та 
впровадженні нових технологій, а також визначити роль усіх залучених сторін. Ця 
ініціатива може отримати подальшу підтримку через створення схем залучення 
венчурного капіталу. Створена мережа має бути належним чином розрекламована. 

Очікувані результати: 

Підготовлено та проведено дослідження потреб підприємств у розробці нових 
продуктів / впровадженні нових технологій.  
Підготовлено та ухвалено бізнес-план створення інноваційної мережі. 
Налагоджено співпрацю між підприємствами й університетами у сфері НДВКР. 
Здійснено просування найкращих інноваторів / інновацій в області.  

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка і проведення огляду потреб підприємств у розробці нових продуктів / 
впровадженні нових технологій.  
Підготовка бізнес-плану на підставі домовленостей між учасниками щодо 
функціонування мережі.  
Налагодження співпраці між вищими навчальними закладами та підприємствами. 
Проведення конкурсу на найкращу інновацію / найкращого новатора. 
Розробка схем залучення венчурного капіталу. 
Підготовка і проведення рекламної кампанії. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  червень 2012                До (місяць/рік): жовтень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 2012 2013 2014 Разом 

 500 1000 1000 2500 
Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади,  залучені підприємства. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації, Державний 
обласний центр інвестицій і розвитку, Торгово-промислова палата, Агенція 
регіонального розвитку (з 2013 року), за участі бізнес-асоціацій, підприємств, 
новаторів, науково-дослідних установ. 

Коментарі: 
Створена мережа має використовуватися як організуючий центр процесу розвитку та 
впровадження технологій та інновацій в області. Постійність функціонування мережі 
буде забезпечено за рахунок членських внесків та надання нею платних послуг.  
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Таблиця 6.2.2. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.2 Організація надання послуг з підтримки підприємницької діяльності через 
Агенцію регіонального розвитку. 

Цілі проекту:  
Створити механізми надання консультативних та інформаційних послуг 
підприємницькому сектору. 
Підвищити конкурентоспроможність МСП та забезпечити підтримку підприємців 
шляхом передачі відповідних знань і навичок.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Спостерігається залежність економіки більшості районів Хмельницької області від 
невеликої кількості провідних підприємств, що спричинить серйозні економічні 
ризики у випадку закриття цих підприємств. Крім того, ряд традиційних секторів 
промисловості області (радіоелектроніка, радіотехніка, машинобудування, 
тваринництво та ін.) стикаються зі значними труднощами при збуті своєї продукції.  
Крім необхідності реструктуризації економіки області, очевидною є потреба у 
впровадженні послуг з підтримки бізнесу. Агенція регіонального розвитку (яка буде 
заснована у 2012 р. і почне діяльність з 2013 р.) відіграватиме важливу роль у 
розвитку економіки області, так як координуватиме цей процес. Послуги з 
підтримки підприємництва можуть надаватися в рамках функціонування Агенції.  
Послуги з підтримки підприємництва повинні включати навчання та технічну 
допомогу, що надаватиметься, виходячи з визначених потреб підприємств. На 
підставі проведеного аналізу буде підібрано тренерів / експертів, які 
здійснюватимуть навчання / надаватимуть технічну допомогу. Навчальні теми 
можуть мати як загальний, так і спеціальний зміст, що є найбільш актуальним для 
місцевих підприємств. Також особливу увагу слід приділити проведенню бізнес-
тренінгів для молоді (започаткування та ведення бізнесу, конкурси бізнес-планів / 
ідей для бізнесу). Теми тренінгів можуть охоплювати питання технічної підтримки. 
Для досягнення поставлених цілей потрібно створити відповідні організаційні 
структури з підтримки бізнесу в рамках Агенції регіонального розвитку. При цьому, 
максимальна кількість функцій повинна бути передана іншим установам і 
консультантам. Для цього буде створено департамент підприємництва у складі 
Агенції регіонального розвитку та визначено групу експертів – спеціалістів з бізнес-
консалтингу та технічної допомоги. Також має бути створена та опублікована база 
даних підприємств для спрощення налагодження контактів та підтримки ініціатив 
щодо утворення кластерів.  

Очікувані результати: 

Проведено оцінку та визначено потребу в навчанні з питань бізнесу. 
Визначено та підібрано тренерів/ експертів для проведення навчання і надання 
технічної допомоги.  
Створено структури з підтримки бізнесу в рамках Агенції регіонального розвитку. 
Проведено навчання та надано технічну допомогу підприємствам і потенційним 
молодим підприємцям.  
Збільшено обізнаність і зацікавленість цільових груп у послугах з підтримки бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

Оцінка та визначення потреб у навчанні з питань бізнесу. 
Визначення та підбір тренерів / експертів. 
Створення структур з підтримки бізнесу в рамках Агенції регіонального розвитку. 
Розробка навчальних програм на основі попередньої оцінки потреб та проведення 
навчання / надання технічної допомоги.  
Підготовка бази даних підприємств області. 
Збільшення обізнаності та зацікавленості підприємств у послугах з підтримки 
бізнесу через проведення рекламної кампанії. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):    квітень 2013                До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 550 700 1250 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві органи влади, підприємства. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 

Агенція регіонального розвитку у співпраці з Торгово-промисловою палатою, 
об’єднання підприємців, навчальні заклади та тренінгові компанії, експерти, 
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проекту: громадські організації. 

Коментарі: Заходи проекту повинні супроводжуватися іншими ініціативами з підтримки 
підприємництва. 
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Таблиця 6.2.3. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.3 Оцінка потреб ринку праці та закупівля необхідного обладнання для 
професійно-технічної підготовки. 

Цілі проекту:  
Підготувати інформаційну основу для закупівлі необхідного обладнання для 
професійно-технічної підготовки, спираючись на результати оцінки потреб ринку 
праці. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Збалансованість попиту та пропозиції на ринку праці є головною передумовою 
підвищення рівня працевлаштування. Це завдання не просте, враховуючи постійну 
мінливість ринку.  
Першим кроком для його вирішення стане з’ясування чіткої картини попиту та 
пропозиції на ринку та прогнозування попиту на майбутнє. На цій підставі буде 
визначено заходи, яких слід вжити для збільшення конкурентоспроможності робочої 
сили та шансів на працевлаштування. Крім перекваліфікації, ці заходи 
включатимуть тренінги. Для проведення інтерактивного, практично орієнтованого 
тренінгу необхідне спеціальне обладнання, яке відрізнятиметься залежно від тем 
тренінгів (наприклад, для тренінгу з технології виробництва та фінансового 
менеджменту знадобиться різне обладнання). Професійно-технічне навчання без 
обладнання взагалі неможливе. 
Для того, щоб підготувати специфікацію необхідного навчального обладнання для 
професійно-технічного навчання, необхідно провести оцінку потреб ринку праці. За 
допомогою відповідних методів збору інформації (збір та аналіз вторинних даних, 
опитування, інтерв’ю) буде зібрано дані, які дозволять визначити прогалини у ринку 
праці. Тренінги будуть спрямовані на усунення цих прогалин з наголосом на 
професійно-технічну підготовку.  
За результатами вивчення навчальних потреб буде придбано спеціальне обладнання. 
Для цього буде проведено тендер, а також розподілено обов’язки щодо 
використання й обслуговування обладнання. Обладнання має бути доступним 
організаторам тренінгів, а усі зацікавлені сторони повинні бути поінформовані про 
його наявність. 

Очікувані результати: 

Визначено розбіжність між попитом та пропозицією на ринку праці. 
Визначено потреби у навчанні та технічну специфікацію необхідного обладнання.  
Придбано обладнання для тренінгів, забезпечено його доступність. 
Визначено процедуру обслуговування і експлуатації обладнання. 
Зацікавлені сторони поінформовані про умови використання обладнання і його 
доступність.  

Ключові заходи 
проекту: 

Проведення дослідження (збір та аналіз первинних і вторинних даних) для 
визначення розбіжності між попитом та пропозицією на ринку праці. 
Визначення специфікацій необхідного обладнання та проведення тендеру. 
Встановлення процедур експлуатації та обслуговування обладнання. 
Інформування зацікавлених сторін про умови використання обладнання і його 
доступність.  

Період впровадження:  З (місяць/рік): вересень 2013                До (місяць/рік): червень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
300 500 0 800 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласний центр зайнятості,  місцеві служби зайнятості, професійно-технічні 
навчальні заклади, бізнес-асоціації. 

Коментарі: 
Проект повинен налагодити контакти з іншими ініціативами, спрямованими на 
покращення умов праці та надання навчальних послуг. На етапі планування слід 
врахувати умови тих, хто буде фінансувати проект,  щодо закупівлі обладнання, 
зокрема процедури проведення тендера.    
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Таблиця 6.2.4. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.3 Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу. 

Назва проекту: 2.4 Брендинг та просування продуктів області на зовнішні ринки. 

Цілі проекту: Створити бренд області та покращити сприймання продукції області. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Зовнішньоторговельний баланс області є негативним, спостерігається зниження 
обсягів експорту в Європу та Азію. Крім того, невисокою є думка про якість 
продукції регіону, що свідчить про необхідність її брендингу та просування на 
зовнішніх ринках.  
Ряд традиційних промислових секторів регіону стикаються із серйозними 
труднощами при реалізації своєї продукції, тоді як інші, зокрема цукрова і легка 
промисловість, зуміли консолідуватися. Металеві вироби, прилади та механізми, 
частка яких у загальному обсязі експорту становить 45% , становлять основну 
частку експорту, за ними йдуть продукти й вироби тваринництва і рослинництва 
(17,6%), вироби з пластмаси та мінеральних копалин (13,7%) і вироби з деревини, 
каменю, кераміки та скла (13%).  
Створення бренду – тривалий процес. По-перше, необхідно з’ясувати, яка 
продукція, що виробляється в  області, має найбільший потенціал для брендингу. 
Не лише традиційні сектори, а й нові та ті, що розвиваються, мають бути розглянуті 
з точки зору їх брендингового потенціалу.  
Після оцінки товарів / послуг з найвищим брендинговим потенціалом, має бути 
проведено добре сплановану рекламну кампанію. Буде підготовлено та 
розповсюджено через різні ЗМІ інформаційні повідомлення для цільових аудиторій. 
Потрібно отримати зворотній зв'язок від аудиторії. За необхідності, слід 
удосконалити / виправити / сертифікацію товарів / послуг та повідомити про вжиті 
заходи цільовій аудиторії. 
Оскільки кампанія орієнтована на зовнішні ринки, важливо вивчити покупців цих 
ринків, щоб забезпечити відповідність продукції потребам покупців, а також 
правильно підібрати зміст та ідею інформаційних повідомлень і канали їх 
розповсюдження.   

Очікувані результати: 
Визначено товари / послуги із найвищим брендинговим потенціалом. 
Підготовлено та проведено рекламно-інформаційну кампанію. 
Проаналізовано реакцію цільової групи і внесено відповідні зміни. 

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення товарів з найвищим брендинговим потенціалом, спираючись на попит 
іноземних ринків та можливості регіональної економіки.  
Підготовка і проведення рекламної кампанії, розробленої з урахуванням 
особливостей цільових аудиторій на зовнішніх ринках та цілей кампанії. 
Оцінка реакції цільових аудиторій та внесення необхідних змін до товарів / послуг 
та повідомлення про це. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  жовтень 2013         До (місяць/рік): травень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 200 300 500 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний і місцеві бюджети, залучені підприємства. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, Головне управління економіки Хмельницької 
облдержадміністрації, Торгово-промислова палата, бізнес-асоціації, МСП. 

Коментарі: Важливо, щоб усі аспекти рекламної кампанії доносили єдину ідею.  
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Таблиця 6.2.5. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.5 Розбудова спроможності підприємств у проведенні маркетингових 
досліджень та збуті товару.  

Цілі проекту:  Поліпшити спроможність підприємств проводити маркетингові дослідження та 
маркетувати продукцію. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Маркетингове дослідження забезпечує чітке розуміння напрямку розвитку бізнесу, 
оскільки виявляє вимоги потенційних покупців, а також рівень конкуренції й інші не 
менш важливі чинники. Маркетування товарів має велике значення для виробничих 
компаній, оскільки воно забезпечує виробництво товару відповідно до вимог ринку, 
оптимальне визначення ціни, дистрибуцію, доступність та наявність товару на 
цільових ринках, а також правильну організацію комунікації із цільовою 
аудиторією.  
Для досягнення поставленої мети важливо розвивати спроможність підприємств, 
проводити маркетингові дослідження та макетувати товари. Спочатку необхідно 
оцінити існуючі можливості підприємств, а потім підготувати та реалізувати заходи, 
спрямовані на розбудову їх спроможності, провести тренінги та залучити технічну 
допомогу. Навчання повинно носити інтерактивний на практично орієнтований 
характер, тоді як технічна допомога має відповідати специфічним потребам кожного 
підприємства.  
Великі підприємства можуть мати власні маркетингові відділи, менші – повністю 
покладатися на послуги рекламних агентств. В обох випадках, підприємства повинні 
розвивати свою компетентність у сфері маркетингу, розв’язувати маркетингові 
завдання або власними силами, або чітко визначати завдання і успішно керувати 
роботою маркетингових агентств. 

Очікувані результати: 

Зібрано інформацію про поточний рівень спроможності підприємств.  
Підготовлено та проведено тренінги з організації маркетингових досліджень та 
маркетування товарів. 
Підготовлено та надано технічну допомогу.  

Ключові заходи 
проекту: 

Дослідження поточного рівня спроможності підприємств у проведенні 
маркетингових досліджень і збуті товарів (збір та аналіз первинних і вторинних 
даних). 
Підготовка і проведення тренінгів, з розробкою технічного завдання для 
потенційних тренерів та проведення належної процедури тендера. 
Підготовка та надання технічної допомоги, включаючи підготовку технічного 
завдання для потенційних тренерів / консультантів і проведення належної тендерної 
процедури. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  листопад 2013                До (місяць/рік): вересень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 100 100 200 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації, Торгово-
промислова палата, Агенція регіонального розвитку, надавачі спеціалізованих 
послуг (наприклад, маркетингові і тренінгові агентства, освітні установи).  

Коментарі: Важливо, щоб проведені тренінги і технічна допомога мали практичну 
спрямованість та відповідали потребам кожного окремого підприємства.  

 
 



 
 

 
 

97 

Таблиця 6.2.6. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.3 Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу. 

Назва проекту: 2.6 Підготовка друкованих матеріалів та Інтернет-порталу, спрямованих на 
просування економіки області. 

Цілі проекту:  Розвивати та стимулювати економіку області, інвестиційний потенціал та 
можливості для ділового партнерства.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Просування економіки області матиме кілька позитивних ефектів, а саме: 
формування брендів області, привернення уваги потенційних інвесторів, залучення 
нових інвестицій, збільшення рівня продажу та розвиток підприємницького сектора 
області. Крім того, вдосконалені потоки інформації ведуть до налагодження 
співпраці між підприємствами області, наслідком якої стане, можливо, їх об’єднання 
у кластери та виникнення ланцюгів додавання вартості.  
З метою просування економіки області, необхідно підготувати та розповсюдити 
відповідні друковані рекламно-інформаційні матеріали, такі як буклети, брошури, 
каталоги тощо. Ще одним важливим інструментом просування економічної 
спроможності області буде створення економічного Інтернет-порталу. На порталі 
розміщуватиметься текстова, аудіо- та відеоінформація для цільової аудиторії, 
забезпечуючи доступ до необхідної інформації у будь-який час.  
Спочатку необхідно зібрати, обробити та підготувати до опублікування у доступній 
для користувача формі відповідну інформацію та дані про поточний стан 
регіональної економіки. Підготовлений матеріал може бути використано у 
друкованій продукції, і розміщено на порталі. Друковані рекламні матеріали може 
бути видано у формі брошур, буклетів, каталогів, плакатів та стендів. Рекламна 
продукція повинна бути розміщена у помітних для цільової аудиторії місцях та 
розповсюджена за кожної зручної нагоди, наприклад, під час зустрічей, ярмарків, 
презентацій тощо. Також необхідно розробити дизайн порталу, визначити 
процедуру його обслуговування та оновлення. 

Очікувані результати: 

Зібрано та оброблено дані та інформацію про стан регіональної економіки. 
Розроблено та виготовлено друковані матеріали. 
Створено економічний Інтернет-портал області. 
Забезпечено доступність інформації про економіку регіону потенційним діловим 
партнерам / інвесторам / покупцям. 

Ключові заходи 
проекту: 

Збір та обробка даних про стан регіональної економіки і переклад зібраної 
інформації на іноземну мову. 
Розробка і виготовлення друкованих матеріалів, у тому числі технічного завдання 
для дизайнерських видавничих компаній, проведення тендерної процедури. 
Створення економічного Інтернет-порталу області на підставі зібраних даних, вибір 
веб-дизайнера, визначення процедур підтримки та оновлення наповнення, розробка 
технічного завдання для дизайнера та складання тендерної процедури.   

Період впровадження:  З (місяць/рік):  листопад 2013                До (місяць/рік): серпень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 100 100 200 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, Хмельницький регіональний центр з інвестицій та 
розвитку, Торгово-промислова палата, торговельні і дипломатичні місії України за 
кордоном, бізнес-асоціації та підприємства.  

Коментарі: Для Інтернет-порталу важливо правильно підібрати ключові слова та оптимізувати 
контент для зручності користування пошуковими системами.  
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Таблиця 6.2.7. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.3 Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу. 

Назва проекту: 2.7 Техніко-економічне обґрунтування: оцінка нових можливостей 
започаткування бізнесу у фармацевтичній та косметичній галузях.  

Цілі проекту: 
Підготувати інформаційну та аналітичну основу для прийняття рішень стосовно 
можливостей започаткування нового бізнесу у фармацевтичній та косметичній 
галузях.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Екологічно чисті та сільськогосподарські угіддя Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Фармацевтична та косметична галузі є дуже прибутковими. Екологічно чисте 
довкілля та виробничі ресурси Хмельницької області можуть бути основою для 
розвитку цих галузей. Для підтримки цієї ініціативи велике значення також має 
налагодження співпраці у сільськогосподарському секторі та відновлення 
кооперативів.  
Оскільки започаткування бізнесу у цих галузях потребує значних інвестицій, а нові 
підприємства опиняться в умовах висококонкурентних ринків, важливо ретельно 
оцінити усі переваги та недоліки щодо започаткування такого бізнесу.  
Техніко-економічне обґрунтування має надати перелік умов, дотримання яких є 
необхідним для започаткування бізнесу у фармацевтичній та косметичній галузях, 
спираючись на сучасні технології та моделі ведення бізнесу і враховуючи наявні 
ресурси та економічне середовище області. Має бути враховано оцінку обсягів 
продажу та часу, за які бізнес може досягти оптимальних обсягів виробництва та 
прибутковості, а також можливі проблеми, пов’язані з підбором кваліфікованого 
персоналу, співпрацею з органами влади, іншими учасниками, яким бракує досвіду 
у цьому виді підприємницької діяльності. Також слід розглянути різні варіанти 
залучення інвестицій.  
Для підготовки техніко-економічного обґрунтування необхідно визначити технічні 
вимоги й обрати спеціалізованого консультанта/компанію для підготовки 
обґрунтування, яке стане основою для подальшого просування ідеї до інвесторів, 
розкриваючи усі аспекти проблеми.  
Результати проведеного дослідження має бути опубліковано та використано для 
прийняття рішень. 

Очікувані результати: 
Підготовлено технічні вимоги та залучено кваліфікованого надавача послуг. 
Зібрано дані, проведено їх аналіз, на підставі чого зроблено висновки. 
Підготовлено та опубліковано техніко-економічне обґрунтування. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка технічних вимог та залучення кваліфікованого надавача послуг.  
Оцінка можливостей для започаткування бізнесу у фармацевтичній та косметичній 
галузях, підготовка аналізу та висновків.  
Публікація та просування техніко-економічного обґрунтування.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  жовтень 2012             До (місяць/рік): липень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
200 200 0 400 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний бюджет. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницький 
регіональний центр з інвестицій та розвитку, із залученням надавачів 
спеціалізованих послуг (консультант/консалтингова компанія). 

Коментарі: 

Техніко-економічне обґрунтування повинно дослідити аспекти, важливі для 
прийняття рішень щодо започаткування бізнесу у фармацевтичній та косметичній 
галузях економіки Хмельницької області, і має бути використане для залучення 
внутрішніх та іноземних інвесторів. 
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Таблиця 6.2.8. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 
1.3 Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу. 

Назва проекту: 2.8 Створення Агенції регіонального розвитку.  

Цілі проекту:  Створити центральну регіональну структуру, яка координуватиме і здійснюватиме 
сприяння розвитку Хмельницької області.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Процес регіонального розвитку потребує скоординованості зусиль усіх учасників та 
підтримки започаткованих ініціатив. Агенція регіонального розвитку (далі - 
Агенція) розглядається як провідна установа, яка керуватиме цим процесом. 
Найпоширенішою правовою формою є неприбуткова організація, засновниками якої 
є обласні та районні органи влади, виконкоми міських, сільських/селищних рад, 
установи/організації, недержавні організації та інші учасники, зацікавлені у 
розвитку області. Засновники повинні узгодити між собою основні функції та 
зобов’язання Агенції, а також схему постійного фінансування. Має бути сформовано 
та затверджено бізнес-план Агенції; підготовлено статутні документи та визначено 
організаційну структуру відповідно до ролі, яку вона відіграватиме у розвитку 
області, визначено її завдання. Після юридичної реєстрації Агенції необхідно 
створити та обладнати її офіс. Після цього має бути підібраний персонал та 
забезпечено функціональну спроможність Агенції відповідно до покладених на неї 
функцій. Створену Агенцію потрібно всебічно розрекламувати.  
Враховуючи, що перший рік найважливіший для постійного функціонування (за цей 
рік Агенція повинна розвинути свій потенціал та почати надавати послуги), 
початкове фінансування має здійснюватися донорами та органами влади та 
поступово бути заміщене на фінансування за рахунок надходжень від надання 
послуг Агенцією та членських внесків засновників.  

Очікувані результати: 

Досягнуто  домовленостей між засновниками про створення Агенції.  
Визначено основні функції Агенції та схему постійного фінансування.  
Розроблено бізнес-план, підготовлено установчі документи та зареєстровано 
Агенцію. 
Завершено підбір та навчання персоналу. 
Проведено інформаційну кампанію. 
Агенція регіонального розвитку повністю функціонує до кінця 2013 року. 

Ключові заходи 
проекту: 

Ведення переговорів про створення Агенції – досягнення домовленостей щодо усіх 
головних аспектів функціонування та фінансування. 
Визначення основних функції Агенції та схеми постійного фінансування.  
Підготовка бізнес-плану, організаційної структури та установчих документів  
Реєстрація Агенції. 
Підбір та навчання персоналу. 
Підготовка та проведення інформаційної кампанії. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  січень 2012                До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
500 1700 0 2200 

Джерела 
фінансування: 

Донори, державний, обласний та місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому 
числі кошти зацікавлених сторін. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації, обласна та 
районні державні адміністрації, місцеві органи самоврядування, Торгово-
промислова палата, асоціації підприємців і підприємств, громадські організації, 
навчальні заклади та наукові установи. 

Коментарі: 

Важливо чітко визначити завдання та функції Агенції та схему її стабільного 
фінансування. Також важливо не пред’являти надмірно завищені вимоги до 
учасників на рівні області. Створення Агенції регіонального розвитку є 
передумовою реалізації цілого ряду проектів регіонального розвитку.  



 
 

 
 

100 

Таблиця 6.2.9. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.9 Створення бізнес-інкубаторів у містах Хмельницький, Старокостянтинів 
та Шепетівка. 

Цілі проекту:  Покращити інфраструктуру підтримки бізнесу та створити основу надання 
підтримки підприємцям і бізнесменам-початківцям .  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія міст Хмельницький, Старокостянтинів та Шепетівка. 

Стислий опис проекту: 

Заснування підприємства – непростий і ризикований процес, особливо у перші роки 
ведення бізнесу. Це період, коли підприємству ще бракує управлінської, технічної та 
фінансової спроможності, і воно стикається з труднощами при вирішенні викликів 
ринку. Підтримка, надана на цьому етапі, є важливою та допомагає розвивати 
продуктивні бізнес-ідеї, які можуть бути втілені успішними підприємствами. Бізнес-
інкубатори створюють сприятливі умови на початковому етапі формування 
підприємства. За той час, який підприємство перебуває в інкубаторі, воно має 
повністю завершити свій продукт та налагодити канали збуту, знайти покупців та 
укласти перші угоди. Цей проект має створити потужності для надання підтримки 
існуючим та новим підприємствам у формі бізнес-інкубаторів на обраних 
територіях.  
Інкубаційний період може тривати від 3 до 5 років, протягом яких нові підприємства 
мають стати конкурентоспроможними та успішними малими підприємствами, які 
збувають товари/ надають послуги на внутрішньому та зовнішніх ринках, 
створюють нові робочі місця та сприяють розвитку місцевої економіки.  
Створення бізнес-інкубатора передбачає досягнення домовленості про створення 
бізнес-інкубатора, створення і підготовку необхідних умов для роботи інкубатора, 
підготовку статутних документів (включаючи розробку процедури відбору 
підприємств для інкубування, користування послугами інкубатора, критерії 
готовності до виходу з інкубатора), а також розробку схеми постійного 
фінансування, організаційної структури, підбір та підготовку персоналу.  
Інкубатор також повинен мати можливість залучати консультантів для надання 
допомоги підприємствам/початківцям у відповідній сфері. Створений інкубатор 
повинен бути розрекламований.   

Очікувані результати: 

Бізнес-інкубатори створено у містах Хмельницький, Старокостянтинів та Шепетівка. 
Кожен інкубатор надає послуги мінімум 10 новим-підприємствам. 
Не менше половини підприємств, які перебували в інкубаторі, досягли стабільного 
розвитку протягом 3 - 5 років після виходу з інкубатора. 
Інтерес до бізнес-інкубаторів виріс в інших районах області. 

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення основних принципів функціонування бізнес-інкубатора та досягнення 
домовленості з основними учасниками (засновниками). 
Вибір приміщення та погодження умов його експлуатації (за необхідності, 
приміщення має бути оновлене). 
Підготовка статутних документів, включаючи процедури користування послугами. 
Визначення організаційної структури, підбір та навчання персоналу.  
Підготовка та проведення рекламної кампанії. 
Вибір підприємств для включення у бізнес-інкубатор. 
Надання послуг бізнес-інкубатора. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  березень 2012                До (місяць/рік): листопад 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
2700 2700 0 5400 

Джерела 
фінансування: 

Донори, обласний та місцеві бюджети міст Хмельницький, Старокостянтинів та 
Шепетівка. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації, районні 
державні адміністрації, Агенція регіонального розвитку (з 2013 року), міські ради, 
асоціації підприємців та підприємств. 

Коментарі: 
Проект може досягти спільного з іншими ініціативами позитивного ефекту взаємодії 
(синергії) у підтримці підприємців-початківців та нових підприємств. Відносини між 
засновниками мають бути чітко детерміновані, схема фінансування повинна бути 
визначеною.  
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Таблиця 6.2.10. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.3 Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу. 

Назва проекту: 2.10 Техніко-економічне обґрунтування: розвиток промислових територій 
довкола міст Хмельницький і Красилів. 

Цілі проекту: Підготувати інформаційну та аналітичну основу для прийняття рішень щодо 
розвитку промислових зон довкола міст Хмельницький та Красилів. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Території міст Хмельницький та Красилів. 

Стислий опис проекту: 

Розвинена бізнес-інфраструктура є необхідною умовою розвитку вітчизняних 
компаній та залучення іноземних інвестицій. Проте удосконалення «твердої» 
інфраструктури бізнесу (комунальні послуги, транспорт, телекомунікації) потребує 
значних фінансових надходжень. Цей процес ускладнюється необхідністю 
досягнення домовленостей про обладнання обраних територій, вирішення питань 
власності земельних ділянок та виробничих потужностей, залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій.  
Тому слід ретельно вивчити усі обставини розвитку промислових територій, 
здійснивши відповідне техніко-економічне обґрунтування. Для того, щоб 
результати дослідження могли бути використані для прийняття рішень, в 
обґрунтуванні мають бути розкриті потенційні переваги - оцінено економічну 
ефективність та наслідки для місцевих громад, економіки області, вплив на 
навколишнє середовище.  

Очікувані результати: 

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування розвитку індустріальних зон 
довкола міст  Хмельницький та Красилів. 
Створено передумови для привернення інвесторів та нових інвестицій до 
регіональної економіки. 

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення потенційних місцевостей для розташування індустріальних об’єктів. 
Збір даних та підготовка аналізу інфраструктурних потреб підприємств та 
інвесторів. 
Підготовка аналізу поточної ситуації у цільових зонах міст Хмельницький та 
Красилів, включаючи майнові питання, існуючу інфраструктуру, природні умови, 
людські ресурси, місцевих постачальників тощо.  
Підготовка аналізу витрат та результатів, аналізу соціальних та природних умов. 
Визначення рекомендацій, можливостей та рішень. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  вересень 2013             До (місяць/рік): квітень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 400 400 800 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети міст Хмельницький та Красилів. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації, районні 
державні адміністрації, Торгово-промислова палата. 

Коментарі: 
Підготовлені результати дослідження має бути представлено спонсорам та органам 
влади з метою отримання необхідних дозволів та фінансування розвитку 
промислових територій.   
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Таблиця 6.2.11. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.11 Розробка схем мікрокредитування МСП. 

Цілі проекту:  Вдосконалити схеми фінансування МСП. 
Розширити доступ МСП до фондів мікрокредитів . 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Схеми мікрокредитування є важливим механізмом підтримки МСП окремих регіонів 
або галузей. Ретельно сплановані схеми мікрокредитування можуть забезпечити 
стабільну діяльність підприємства за порівняно короткий час.  
Доступність схем мікрокредитування полегшує доступ МСП до фінансових 
ресурсів, оскільки вони іноді не відповідають умовам, які встановлюють банки. 
Збільшення доступності фінансів сприяє виникненню нових підприємств та 
існуючих МСП, спонукає їх розвиток.  
На стадії заснування, схеми мікрокредитування можуть отримувати підтримку від 
донорів або місцевих органів влади для створення первинного кредитного портфеля. 
Важливо підготувати детальний план розвитку та функціонування мікрокредитних 
установ, а саме: розробка процедур кредитування відповідно до вимог чинного 
законодавства, забезпечення первинного фінансування, процедур управління 
фінансовими засобами. Також важливо чітко визначити критерії відбору клієнтів з 
метою мінімізації ризиків, пов’язаних із невиконанням кредитних зобов’язань. 

Очікувані результати: 
Надійне фінансування та впровадження схем мікрокредитування МСП та малих 
підприємств області. 
Поліпшити доступ МСП до фінансування. 

Ключові заходи 
проекту: 

Розробка (удосконалення) схеми мікрокредитування МСП області та створення 
необхідного управлінського інструменту. 
Забезпечення джерел первинного фінансування (місцеві, обласні, донорські).  
Визначення процедур управління мікрокредитами, включаючи критерії відбору 
МСП-отримувачів мікрокредитів (бенефеціарів). 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  червень 2013               До (місяць/рік): грудень 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 

0 500 10000 10500 

Джерела 
фінансування: Донори, державний та обласний бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, обласна рада, Головне фінансове управління 
Хмельницької облдержадміністрації. 

Коментарі: Схема мікрокредитування повинна поєднуватися з іншими механізмами підтримки 
МСП, такими як інкубатори та фонд гарантування кредитів.   

 



 
 

 
 

103 

Таблиця 6.2.12. 

Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.12 Заснування Фонду гарантування кредитів (ФГК) для МСП. 

Цілі проекту:  

Збільшити доступність кредитів для МСП, особливо тих, які не можуть надати 
необхідні кредитні гарантії.   
Забезпечити МСП доступ до прийнятних за ціною фінансових ресурсів. 
Сприяти розвитку існуючих та надати підтримку створенню нових видів 
економічної діяльності. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Комерційні позики через високі відсотки є дорогими і недоступними для більшості 
МСП. Бізнесмени-початківці та новостворені МСП мають особливі труднощі при 
отриманні позик через суворі вимоги щодо забезпечення повернення позик. 
Очікується, що створення ФГК дозволить вирішити обидві проблеми: пом’якшити 
вимоги щодо кредитного забезпечення для нових МСП і бізнесменів-початківців та 
знизити високі відсоткові ставки.  
ФГК має бути створено або як незалежну структуру, або як підрозділ існуючої 
установи (наприклад, Агенції регіонального розвитку).  
Головні завдання регіонального ФГК полягатимуть в укладенні угод про гарантії 
при кредитуванні з комерційними банками, що працюють у регіоні, та виплаті 
компенсацій у разі неспроможності МСП виконати кредитні зобов’язання; наданні 
допомоги МСП у складанні бізнес-планів та кредитних заявок, наданні 
секретарських послуг правлінню ФКГ.  
Правління має складатися з працівників головних управлінь та управлінь 
облдержадміністрації та інших інституцій та/або донорів, які фінансово підтримали 
створення. Поточні витрати ФГК повинні покриватися за рахунок послуг, наданих 
клієнтам, бізнесменам-початківцям і новим МСП. 

Очікувані результати: 
Полегшення доступу бізнесменів-початківців і нових МСП до фінансів. 
Поліпшення бізнес-планування бізнесменів-початківців і нових МСП. 
Збільшено кількість малих підприємств, що працюють у регіоні. 
Підвищення рівня зайнятості населення. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка техніко-економічного обґрунтування регіонального ФГК. 
Налагодження контактів та проведення переговорів з банками. 
Підготовка документації, заснування та реєстрація ФГК. 
Підвищення рівня компетентності персоналу ФГК щодо розробки бізнес-планів і 
кредитних заявок.  
Збирання фінансових коштів для ФГК (оперативного портфелю) від вітчизняних 
установ і донорів. 
Укладення з банками угод про гарантії при кредитуванні. 
Просування ФГК та його діяльності в області. 
Налагодження контактів із потенційними одержувачами прибутку (бенефеціарами) 
ФГК (бізнесменами-початківцями й новими МСП). 
Надання відібраним бенефіціарам допомоги у підготовці бізнес-планів і кредитних 
заявок. 
Контроль за виконанням бізнес-планів щодо затверджених кредитів. 
Надання секретарських послуг правлінню ФГК. 

Період впровадження:  З (місяць/рік): червень 2013                  До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 

0 500 5000 5500 

Джерела 
фінансування: Державний та обласний бюджети, донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку спільно з керівним органом новоствореного ФГК, 
Головне фінансове управління Хмельницької облдержадміністрації, комерційні 
банки, кредитні спілки. 

Коментарі: Схема ФГК має поєднуватися з іншими механізмами підтримки МСП, зокрема, 
мікрофінансуванням та бізнес-інкубаторами.  
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Таблиця 6.2.13. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

1.1 Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектора. 
1.2 Зміцнення МСП та підприємництва. 

Назва проекту: 2.13 Технічна допомога при створенні кластера(ів) відповідно до потреб 
обласних підприємств. 

Цілі проекту:  
Створити умови для кращої співпраці та налагодження зв’язків між МСП. 
Підвищити конкурентоспроможність та ефективність МСП на внутрішньому та 
зовнішніх ринках. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Співпраця між підприємствами має важливе значення для оптимального 
використання регіональних ресурсів, а також для забезпечення 
конкурентоспроможності місцевих компаній на іноземних ринках. Враховуючи 
сильні сторони конкурентів, очевидно, що національні компанії можуть бути 
конкурентоспроможними лише за умови їх об’єднання у кластери.  
Проект передбачає аналіз секторів, які отримали б найбільшу користь від створення 
кластерів, і підготовку концепції (концепцій) кластерів, на підставі визначених 
потреб місцевого бізнесу. Проект також сприятиме поетапному підходу до 
створення кластерів, забезпечить комунікацію і створення атмосфери довіри, 
включаючи визначення схем організації, управління і фінансування кластерів.  
Наступними заходами стануть розробка стратегії кластерів та плану дій. Заходи з 
підвищення комунікації та розвитку спроможності має бути спрямовані на 
потенційних учасників з метою досягнення взаємної довіри, прагнення до співпраці 
та підготовки плану розбудови спроможності в основних сферах підприємницької 
діяльності. Буде також здійснено просування концепції кластерів серед цільової 
аудиторії МСП. 

Очікувані результати: 

Встановлено методологію та критерії визначення потенційних кластерів та їх 
створення.  
Збільшено обізнаність та розширено можливості для створення кластерів 
підприємств регіону.  
Визначено ряд перспективних кластерів та розроблено можливі спільні 
короткострокові та довгострокові плани дій (зі схемами розвитку можливостей). 
Розрекламовано концепцію кластерів та створено основу для розвитку і реалізації 
проектів створення кластерів. 

Ключові заходи 
проекту: 

Розробка методології та критеріїв визначення потенційних кластерів області. 
Збільшення обізнаності та інтересу компаній та досягнення домовленостей між 
зацікавленими підприємствами. 
Визначення схем організації, управління та постійного фінансування кластерів.  
Розроблення стратегії кластерів та планів дій (з детальними планами заходів з 
розбудови спроможності членів кластерів). 
Просування кластерів, метою якого є налагодження співпраці з місцевими та 
іноземними партнерами. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  жовтень 2013                До (місяць/рік): травень 2014  
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 300 200 500 

Джерела 
фінансування: 

Донори, обласний бюджет, приватний сектор та асоціації підприємців та 
підприємств.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, Головне управління економіки Хмельницької 
облдержадміністрації із можливим укладенням договорів субпідряду зі 
спеціалізованими консультантами/консалтинговими компаніями. 

Коментарі: Проект може досягти ефекту поєднання зусиль (синергії) з іншими ініціативами при 
співпраці з підприємствами області. 
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6.3 Програма 3: Розвиток сільської місцевості та територій довкола міст 
області   
Таблиця 6.3.1. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.1 Оцінка потреб у навчанні та послугах малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції та проведення тренінгів.  

Цілі проекту:  
Розбудувати спроможність малих та середніх виробників сільськогосподарської 
продукції. 
Поліпшити продуктивність та конкурентоспроможність сільськогосподарського 
сектора. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

На сучасному ринку конкурентоспроможність підприємців значною мірою залежить 
від їх знань та навичок. Саме тому успішні компанії приділяють значну увагу 
розвитку професіоналізму своїх працівників.  
Для того, щоб підвищити продуктивність та збільшити дохід, регіональні виробники 
сільськогосподарської продукції потребують спеціальних технічних навичок та 
навчання менеджменту, окрім інших послуг щодо агропромислового розвитку. 
Розбудова спроможності та технічна допомога за ринковими умовами є часто 
недоступною для малих та середніх товаровиробників через недостатність часу, 
технічні та фінансові перепони.  
Навчальний план має базуватися на виявлених потребах сектору та містити питання, 
актуальні для сільськогосподарських виробників. Залежно від виявлених потреб, 
тренінги можуть розкрити питання створення кооперативів у місцевостях, де існує 
потреба у них (Хмельницький, Шепетівка, Кам’янець-Подільський). Інші навчальні 
теми можуть стосуватися використання технологій сільськогосподарського 
виробництва.  
Окрім навчальних потреб, також має бути враховано вимоги щодо технічної 
допомоги. Отриману інформацію може бути використано для планування заходів 
підтримки малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції. Проект 
реалізовуватиметься у сільській місцевості області.  

Очікувані результати: 

Підготовлено аналіз потреб у навчанні/послугах малих та середніх 
товаровиробників.  
Розроблено навчальний план (концепція та зміст).  
Товаровиробників повідомлено про можливості навчання/надання послуг. 
Впроваджено навчальний план. 
Створено потужності для надання послуг.  

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка та здійснення аналізу потреб у навчанні/послугах малих та середніх 
товаровиробників (розробка методології, дослідження, аналіз, звіт). 
Розробка навчального плану. 
Проведення процедури вибору надавача(ів) послуг. 
Підготовка та проведення рекламних заходів, спрямованих на підвищення 
зацікавленості малих та середніх товаровиробників, участь у тренінгах.  
Організація тренінгів/надання послуг, оцінювання та підготовка звіту. 

Період впровадження:  З (місяць/рік): червень 2012             До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
400 500 300 1200 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри в сільській місцевості, фермерські кооперативи та асоціації із 
залученням спеціалізованих надавачів послуг.  

Коментарі: 
Цей проект може досягти ефекту поєднання зусиль (синергії)  з іншими ініціативами 
підтримки сільгоспвиробників, такими як фінансові схеми або створення 
сільськогосподарських асоціацій.  
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Таблиця 6.3.2. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.2 Надання технічної допомоги фермерам у збуті товарів та органічної 
сільськогосподарської  продукції. 

Цілі проекту:  
Збільшити спроможність фермерів у маркетингуванні товарів та органічної 
продукції. 
Покращити продуктивність та конкурентоспроможність сільськогосподарського 
сектора. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Не забруднена сільська місцевість, екологічно чисті сільськогосподарські угіддя 
Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Фермерам часто бракує технічних ресурсів для вирішення завдань у сфері 
маркетингу та фінансових ресурсів для технічної допомоги в окремих сферах, 
зокрема у виробництві органічної сільськогосподарської продукції.  
Маркетинг важливий для бізнесу, оскільки дозволяє розв’язати питання вигляду 
продукції, її ціни, збуту та просування на ринку. Успішне вирішення маркетингових 
завдань є запорукою прибутковості та розвитку. Технічна допомога у сфері 
маркетингу може допомогти фермерам збільшити обсяги продажу та прибутку, а 
також збільшити конкурентоспроможність та ринкову цінність їх продукції.  
З іншого боку, органічна продукція – перспективний сільськогосподарський 
напрямок, що робить  продукцію потенційно прибутковою. Деякі земельні ділянки 
Хмельницької області є придатними для органічного землеробства завдяки 
сприятливим екологічним умовам.  
Однак, для того, щоб органічне сільське господарство було прибутковим, воно 
потребує знань, умінь та технічної та іншої підтримки.  
Цей проект передбачає виявлення місцевих товаровиробників, включно з тими, які 
зацікавлені у виробництві органічних продуктів, та розробку схеми надання 
необхідної технічної допомоги для ведення органічного сільського господарства та 
маркетингового пакету для просування продукції на регіональному та зовнішньому 
ринках. Маркетингове дослідження має виявити потенціал та інтерес ринку в 
органічній продукції, а заходи з надання технічної допомоги буде спрямовано на 
подолання спільних труднощів фермерів у веденні органічного сільського 
господарства.   

Очікувані результати: 

Визначено місцевість та потенційних виробників органічної сільськогосподарської 
продукції. 
Підготовка маркетингового пакету для просування продукту на підставі проведеного 
маркетингового дослідження. 
Проведено оцінку потреб у технічній допомозі при виробництві органічної 
продукції. 
Надано технічну допомогу.  

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення місцевості та фермерів, зацікавлених у органічному сільському 
господарстві.  
Підготовка і проведення маркетингового дослідження (методологія, дослідження, 
підготовка звіту, рекомендації). 
Підготовка маркетингового пакету для просування продукту на обласному та 
зовнішніх ринках. 
Підготовка та проведення аналізу потреб у технічній допомозі для виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції.  
Надання технічної допомоги обраним фермерам у виробництві органічної продукції. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  червень 2012             До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
300 300 300 900 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та фермерські асоціації за 
участю спеціалізованих надавачів послуг. 

Коментарі: 
Цей проект може бути реалізовано спільно з іншими ініціативами підтримки 
фермерства, такими як фінансові схеми та створення орієнтованих на експорт 
сільськогосподарських асоціацій. 
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Таблиця 6.3.3 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.3 Техніко-економічне обґрунтування: створення центру оптового збуту 
сільськогосподарської продукції. 

Цілі проекту: Підготувати засади для прийняття рішень стосовно створення центрів оптового 
збуту сільськогосподарської продукції.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Налагодження ефективного збуту є особливо важливим для сільськогосподарської 
продукції, зважаючи на вибагливі умови її зберігання та швидкість псування. Для 
багатьох малих товаровиробників важко забезпечити належне зберігання та 
своєчасне транспортування продукції до магазинів роздрібної торгівлі, оскільки 
регіональний ринок первинної сільськогосподарської продукції є недостатньо 
розвиненим.   
Вирішенням цієї проблеми може бути створення організованого та оснащеного 
центру оптового збуту сільськогосподарської продукції, завданням якого є 
співпраця виробників і споживачів (готелі, ресторани, лікарні, індивідуальні 
покупці, підприємства харчової промисловості тощо) в одному місці. Центр має 
бути розташовано у місті Хмельницький або на його прилеглих територіях.  
Різноманітні чинники можуть вплинути на ефективність цього проекту, тому 
здійснення техніко-економічного обґрунтування допоможе врахувати усі аспекти, 
пов’язані зі створенням та функціонуванням центру, такі як його розташування, 
організаційна структура, сталість. Підготовка обґрунтування включатиме: 
аналіз сільськогосподарської продукції (структура, доступність, якість), 
географічне розташування, транспортні шляхи, складські приміщення, логістична 
інфраструктура, мережа збуту, роздрібний бізнес, покупці (купівельна 
спроможність населення), готовність обласних органів влади підтримати ініціативу 
тощо;  
концепцію ринку оптової торгівлі, особливо очікуваний денний/річний товарообіг 
(включаючи потоки експорту-імпорту), архітектурну концепцію (кількість 
функціонуючих приміщень та їх розмір), основні організаційні та оперативні 
питання тощо;  
фінансовий аналіз (облік витрат та результатів) із визначенням зацікавленості 
товаровиробників брати участь у схемі, рівня інвестицій та прибутковості, ризиків, 
потенціалу до розширення та створення філіалів, зацікавленості інвесторів тощо. 

Очікувані результати: 

Залучено спеціалізовану установу (надавача послуг) для проведення техніко-
економічного обґрунтування. 
Дані зібрано, оброблено та проаналізовано. 
Підготовлено вичерпний звіт, що охоплює важливі техніко-економічні аспекти 
створення центру оптового збуту. 
Звіт опубліковано та передано потенційним інвесторам.  

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка технічного завдання, яке включатиме важливі аспекти створення центру 
оптового збуту та залучення спеціалізованого надавача послуг.  
Збір, обробка та аналіз даних відповідно до технічного завдання.   
Підготовка вичерпного звіту, що включає усі перераховані аспекти створення 
центру оптового збуту. 
Публікація звіту, надання звіту усім зацікавленим сторонам . 

Період впровадження:  З (місяць/рік):     березень 2012             До (місяць/рік): жовтень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
300 0 0 300 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний бюджет. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та фермерські асоціації за 
участю спеціалізованих надавачів послуг. 

Коментарі: 
Результати проведеного дослідження має бути передано потенційним інвесторам та 
зацікавленим учасникам, які зможуть використати їх у плануванні та прийнятті 
рішень. 
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Таблиця 6.3.4. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 
3.4 Техніко-економічне обґрунтування: створення ринків свіжої 
сільськогосподарської продукції у містах обласного значення та/або поблизу 
автомагістралей. 

Цілі проекту: 
Обґрунтувати можливі рішення щодо створення ринків свіжої 
сільськогосподарської продукції у містах обласного значення та/або поблизу 
автомагістралей. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Регіональний ринок сільськогосподарської продукції є недостатньо організованим, і 
значна кількість виробленої продукції не досягає кінцевих ринків збуту. 
Налагодження ефективного збуту має велике значення, особливо для 
сільськогосподарської продукції, яка вимагає особливих умов зберігання і швидко 
псується. З іншого боку, ціна свіжих сільськогосподарських продуктів є вищою, що 
дозволить виробникам отримати більший прибуток. Проте для цього необхідно 
запровадити механізм виходу товаровиробників на кінцевий ринок збуту.  
Ідея створення ринків свіжої сільськогосподарської продукції у містах обласного 
значення та/або поблизу автомагістралей, так як у цих місцях сконцентровано 
велику кількість потенційних покупців, потребує належного техніко-економічного 
обґрунтування.  
Ці ринки може бути використано для збуту свіжих овочів та фруктів, органічної та 
іншої сільськогосподарської продукції.  
В обґрунтуванні має бути відображено інформацію про виробників, продукцію, 
придатні місцезнаходження/відстані до міст обласного значення та автомагістралей, 
відповідну нормативно-правову базу, яка регулює збут сільськогосподарської 
продукції, перелік потенційних місць для розміщення торговельних потужностей, 
транспортування та складські потужності, фінансові аспекти створення та 
функціонування цих ринків, технічні умови та інформацію про місця збуту тощо. 

Очікувані результати: 

Підготовлено технічне завдання та залучено спеціалізованого надавача послуг для 
підготовки техніко-економічного обґрунтування.  
Дані зібрано, опрацьовано та проаналізовано. 
Підготовлено вичерпний звіт, що розкриває усі аспекти створення ринків свіжої 
сільськогосподарської продукції у містах обласного значення та /або біля 
автомагістралей. 
Звіт опубліковано. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка технічного завдання, що охоплює усі аспекти створення ринків свіжої 
сільськогосподарської продукції у містах обласного значення та /або біля 
автомагістралей; проведення тендерної процедури. 
Збір, обробка та аналіз даних відповідно до технічного завдання. 
Підготовка вичерпного звіту, що розкриває важливі аспекти економічної 
доцільності створення ринків свіжих сільськогосподарських продуктів. 
Публікація звіту та його розповсюдження серед зацікавлених виробників та 
інвесторів. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):     березень 2012             До (місяць/рік): жовтень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
300 0 0 300 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та асоціації фермерів, за участі 
надавачів спеціалізованих послуг. 

Коментарі: Висновки техніко-економічного обґрунтування мають бути надані потенційним 
виробникам / інвесторам для прийняття ними відповідних рішень. 
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Таблиця 6.3.5. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.5 Створення обласного аграрного кластера. 

Цілі проекту:  

Створити механізм співпраці у сфері виробництва, маркетингу та збуту 
сільськогосподарської продукції.  
Поліпшити зв’язки між сільськогосподарськими виробниками, переробними 
підприємствами, державним сектором та освітніми і науково-дослідними 
установами. 
Підвищити конкурентоспроможність сільськогосподарського сектора. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Хмельницька область має сприятливі природні умови для розвитку як тваринництва, 
так і рослинництва. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції потребує створення добре організованого, технологічно виробництва з 
налагодженою схемою збуту та просування продукції, що може представляти значні 
труднощі для індивідуальних виробників. Аграрний сектор потребує удосконалення 
схем організації та співробітництва виробників сільськогосподарської продукції, 
переробних компаній, науково-дослідних інститутів, університетів і органів 
місцевого самоврядування.   
Цей проект спрямовано на сприяння розвитку ефективних ділових стосунків між 
фермерами, переробними підприємствами та іншими учасниками виробничого 
ланцюга, зміцнення взаємної довіри та підтримку спільного планування й більш 
визначеної цінової політики. Проект зосереджено на забезпеченні процесу 
створення кластера: на розвитку діалогу, розбудові спроможності, допомозі у 
розробленні спільних планів і створенні системи управління кластером.  
Створення функціональної схеми кластера сприятиме співробітництву між 
виробниками сільськогосподарської продукції та іншими зацікавленими сторонами, 
значно підвищить конкурентоспроможність аграрного сектора області. Обласний 
аграрний кластер також має бути належним чином розрекламовано.  

Очікувані результати: 
Здійснено аналіз структури сільськогосподарської продукції та визначення профілю 
кластера. 
Створено обласний аграрний кластер. 
Забезпечено рекламу обласного аграрного кластера. 

Ключові заходи 
проекту: 

Аналіз структури сільгоспвиробників Хмельницької області та визначення профілю 
кластера. 
Розробка концепції функціональної / організаційної схеми кластера. 
Створення дорожньої карти для формування кластера. 
Проведення інформаційної кампанії та рекламування аграрного кластера з 
презентацією отриманих уроків і набутого досвіду.  
Підготовка інформації та навчальних матеріалів для потенційних членів кластера.  
Досягнення домовленостей між потенційними членами кластера щодо форм 
співробітництва.  
Налагодження співробітництва між кластером та іншими установами та 
організаціями, які надають підтримку аграрному сектору.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  вересень 2012              До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
300 1000 300 1600 

Джерела 
фінансування: Донори, районні бюджети, інвестори, внески членів кластера. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку (з 2013 року), обласні, районні та місцеві органи 
влади, дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та асоціації фермерів за 
участю індивідуальних фермерів, землевласників, підприємців, переробних 
підприємств, державних установ та організацій, освітніх, науково-дослідних 
закладів. 

Коментарі: 
Проект може об’єднати зусилля з іншими проектами, спрямованими на підвищення 
конкурентоспроможності регіональної економіки, технічну та фінансову підтримку 
вітчизняного виробництва та працевлаштування. 
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Таблиця 6.3.6. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.6 Підтримка створення сільськогосподарських кооперативів. 

Цілі проекту:  
Забезпечити доступ фермерам та виробникам сільськогосподарської продукції 
області до технічних консультацій, засобів сільськогосподарського виробництва та 
виробничих і маркетингових послуг. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Сільськогосподарські кооперативи надають можливість фермерським господарствам 
об’єднати та розділити наявні ресурси й виробити єдиний ринковий підхід, і таким 
чином сприяють підвищенню компетенції індивідуальних виробників у веденні 
переговорів з оптовими та роздрібними покупцями, переробними підприємствами, 
підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. 
Кооперативи також полегшують співробітництво з відповідними установами та 
організаціями у підготовці та впровадженні схем підтримки аграрного сектора з 
точки зору технічного та фінансового аспектів.  
Допомога у створенні додаткових сільськогосподарських кооперативів повинна 
включати наступне: підготовку аналізу потреб виробників сільськогосподарської 
продукції у технічній та фінансовій підтримці, підготовку стандартної схеми 
функціонування та необхідних реєстраційних документів (установча угода, 
організаційні та управлінські структури, умови вступу та обов’язки членів 
кооперативу, статут, свідоцтво про реєстрацію, бізнес-план), презентацію переваг 
участі у кооперативі фермерам та виробникам сільськогосподарської продукції.  
Аналіз також буде підставою для розбудови спроможності кооперативів, надання їм 
відповідних знань та умінь, необхідних для ефективного виробництва. Для 
популяризації кооперативів також має бути підготовлено та проведено рекламно-
інформаційну кампанію, мета якої – інформування про створення нової структури та 
переваги від участі в кооперативі.  
Також слід розглянути можливість створення мережі аграрних кооперативів області, 
яка сприятиме обміну досвідом та спільному використанню засобів виробництва. У 
такому випадку має бути підготовлено та укладено відповідну угоду між усіма 
членами мережі.  

Очікувані результати: 
Здійснено аналіз та підготовлено базу для створення та розвитку спроможностей 
сільськогосподарських кооперативів (як основи створення регіональної мережі 
кооперативів). 
Концепцію та членство у кооперативах розрекламовано серед фермерів. 

Ключові заходи 
проекту: 

Здійснено аналіз потреб сільськогосподарських товаровиробників у технічній та 
фінансовій підтримці. 
Підготовка схеми функціонування та реєстраційних документів (установча угода, 
організаційно-управлінська структура, права та обов’язки членів, статут, свідоцтво 
про реєстрацію та бізнес-план). 
Визначення ролей окремих учасників у створенні та управлінні кооперативами. 
Рекламування кооперативів шляхом презентації переваг від членства в них 
фермерам та сільськогосподарським товаровиробникам.   
Розбудова спроможності кооперативів. 
Просування ідеї кооперативів до потенційних учасників. 

Період впровадження:  З (місяць /рік):  вересень 2012            До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
100 500 500 1100 

Джерела 
фінансування: Обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, дорадчі центри у 
сільській місцевості, існуючі кооперативи та асоціації фермерів. 

Коментарі: 
Завдання кооперативів (і мережі кооперативів) повинні змінюватися залежно від 
труднощів, з якими стикаються сільськогосподарські товаровиробники при 
вирішенні виробничих, фінансових та маркетингових питань.  
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Таблиця 6.3.7. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.7 Закупівля основного обладнання і насіння/саджанців для 
сільськогосподарських кооперативів. 

Цілі проекту:  Допомогти сільськогосподарським кооперативам, які об‘єднують, у першу чергу, 
індивідуальні домогосподарства, у наданні реальної підтримки їх членам. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Менш розвинена сільська місцевість Хмельницької області (Новоушицький, 
Полонський, Віньковецький райони). 

Стислий опис проекту: 

Сільськогосподарські кооперативи мають бути спроможними забезпечити реальну 
підтримку своїх членів. Це, у першу чергу, стосується тих товаровиробників, яким 
бракує знань, компетенції, технологій та засобів сільськогосподарського 
виробництва не лише у традиційному господарюванні, але й у нових секторах, таких 
як виробництво біодизельного палива, біогумусу, біологічного палива з 
мікроводоростей, біотехнічної та фармакологічної продукції.  
Необхідно підготувати детальний аналіз потреб (у засобах виробництва та допомозі) 
та потенційних можливостей. На підставі здійсненого аналізу буде підготовлено 
специфікації необхідного обладнання та насіння/ саджанців, здійснено їх закупівлю. 
Придбані засоби виробництв буде розподілено між товаровиробниками (через 
сільськогосподарські кооперативи), які буде випробувано у недостатньо розвинених  
районах (Новоушицький, Полонський, Віньковецький) нові сільськогосподарські 
культури, види сільськогосподарської діяльності (наприклад, бджільництво) та нові 
породи тварин. 
Має бути визначено критерії та процедуру розподілу придбаних засобів 
виробництва між сільськогосподарськими кооперативами, проведено їх розподіл за 
встановленою процедурою. Сільськогосподарський кооператив повинен отримати 
необхідну технічну допомогу/навчання у використанні придбаних засобів 
виробництва. 

Очікувані результати: 

Проведено оцінку потреб у засобах виробництва та технічній допомозі. 
Придбано та розподілено обладнання та насіння /саджанці/сільськогосподарські 
тварини. 
Впроваджено нові та вдосконалено існуючі види сільськогосподарського 
виробництва в домогосподарствах та фермерських господарствах. 

Ключові заходи 
проекту: 

Здійснено оцінку потреб у засобах виробництва та технічній допомозі, визначено 
недоліки поточного рівня розвитку спроможності та наявних засобів виробництва. 
Закуплено та передано обладнання та насіння/саджанців індивідуальним 
домогосподарствам та фермерам через сільськогосподарські кооперативи.  
Проведення навчання сільськогосподарських товаровиробників та індивідуальних 
фермерів. 

Період впровадження:  З (місяць /рік):  лютий 2013                До (місяць /рік):  грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 2000 4000 6000 

Джерела 
фінансування: Обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування сіл та селищ, 
дорадчі центри у сільській місцевості, існуючі кооперативи та асоціації фермерів. 

Коментарі: Надзвичайно важливо чітко визначити правила та критерії розподілу придбаних 
засобів виробництва.  
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Таблиця 6.3.8. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.8 Розробка схем мікрокредитування для сільськогосподарського сектора.  

Цілі проекту:  Поліпшити доступ до фінансування сільськогосподарських товаровиробників, 
особливо фермерів-початківців та малих фермерських господарств. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області.  

Стислий опис проекту: 

Схеми мікрокредитування збільшують доступність фінансових ресурсів для 
товаровиробників, яких не можуть задовольнити вимоги комерційних банків.  
Підвищення доступності до фінансування має сприяти виникненню нових 
підприємств у сільськогосподарському секторі, допомогти індивідуальним 
виробникам розвинути виробничі потужності та створити бізнес, орієнтований на 
ринок.  
На стадії заснування, організації з мікрокредитування повинні фінансуватися за 
рахунок донорів або місцевих органів влади, також не слід нехтувати можливостями 
використання приватних коштів. Важливо підготувати детальні плани створення та 
функціонування мікрокредитних установ, якими буде передбачено проведення 
установчих процедур відповідно до діючих регуляторних норм, підхід до 
забезпечення первісного фінансування, операційні процедури, включаючи критерії 
надання мікрокредитів.  
Схеми мікрокредитування можуть стати важливим механізмом підтримки 
сільськогосподарської та сільської місцевості при розміщенні підприємств з 
виробництва певної продукції. За умов ефективного управління мікрокредитні 
установи можуть досягти стійкості у порівняно стислі терміни. Схеми 
мікрокредитування повинні бути належним чином розрекламовано. 

Очікувані результати: 

Забезпечено початкове фінансування. 
Розроблено процедури управління мікрокредитами. 
Затверджено схеми мікрокредитування з керівною установою(ами). 
Забезпечено рекламу мікрокредитування. 

Ключові заходи 
проекту: 

Забезпечення початкового фінансування із доступних джерел. 
Визначення процедур управління мікрокредитами, включаючи критерії відбору 
бенефіціарів. 
Розвиток схеми мікрокредитування та створення управлінської структури.  
Підготовка стратегії економічного зростання, зокрема плану досягнення стійкості. 
Рекламування схеми мікрокредитування. 

Період впровадження:  З (місяць/рік): березень 2012                  До (місяць/рік): березень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 

500 10000 0 10500 

Джерела 
фінансування: Обласний та районні бюджети, донори, інші позабюджетні кошти. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконкоми 
міських, сільських/селищних рад, кредитні спілки, підприємства, установи, 
організації, приватні особи, Агенція регіонального розвитку (з 2013 року). 

Коментарі: Схеми мікрокредитування можуть використовуватися і в інших секторах економіки, 
наприклад, для підтримки МСП та підприємців-початківців. 
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Таблиця 6.3.9. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.9 Створення Фонду гарантування кредитів для виробників 
сільськогосподарської продукції. 

Цілі проекту:  Поліпшити доступ до фінансування сільськогосподарських товаровиробників, 
особливо фермерів-початківців та малих фермерських господарств. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області.  

Стислий опис проекту: 

Виробники сільськогосподарської продукції потребують додаткового фінансування 
для розширення виробництва й поліпшення виробничої бази шляхом впровадження 
нових технологій та інших нововведень, або для того, щоб покрити певні періоди 
року відповідно до виробничих циклів сільського господарства. Проте, у багатьох 
випадках кредити є недоступними для сільськогосподарських виробників через 
обмежені можливості у наданні, або надто дорогими через високі відсоткові ставки.  
Створення ФГК дозволить вирішити обидві проблеми. 
Шляхом поліпшення фізичної та фінансової доступності кредитів ФГК 
підтримуватиме розвиток підприємництва на селі, сприятиме зайнятості та 
зростанню доходів сільського населення. Це призведе до розвитку альтернативної, 
розширеної сфери зайнятості сільського населення, збільшення обсягів виробництва, 
підвищення економічної ефективності господарюючих суб’єктів; розширення 
доступу малих і середніх товаровиробників до ринків збуту сільськогосподарської 
продукції, сприятиме диверсифікації економічної діяльності у сільських районах. 
Для забезпечення ефективності ФГК необхідно розробити детальний план його 
створення і функціонування, який передбачатиме реєстрацію ФГК із дотриманням 
нормативно-правових вимог, підходи до забезпечення фінансування, процедури 
затвердження гарантій.  
Початкове фінансування може здійснюватися з місцевих бюджетів і за рахунок 
донорів. Необхідно також провести підготовку персоналу ФГК, відібрати банки-
партнери для операційної діяльності. Рекламну кампанію ФГК має бути направлено 
на виробників сільськогосподарської продукції як потенційних отримувачів 
прибутку та надавати інформацію про процедури, умови та переваги користування 
ФГК.  

Очікувані результати: 

ФГК створено і почав свою діяльність для сільськогосподарських виробників. 
Покращено фінансову та фізичну доступність кредитів для фермерів, підприємців, 
(сільськогосподарських) домогосподарств та інших господарюючих суб’єктів у 
сільській місцевості. 
Розвинуто існуючі та створено нові підприємства у сільських громадах. 

Ключові заходи 
проекту: 

Розробка статуту та методик роботи ФГК. 
Залучення коштів і офіційне створення ФГК. 
Створення управлінських та операційних структур ФГК . 
Розробка методики управління і функціонування ФГК. 
Організація навчального процесу фахівців для роботи у ФГК.  
Переговори та укладення угод із комерційними банками, які працюють в області. 
Початок діяльності ФГК. 

Період впровадження:  З (місяць/рік): серпень 2012                 До (місяць/рік): серпень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 

500 5000 0 5500 

Джерела 
фінансування: Обласний та районні бюджети, донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Хмельницька обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування, кредитні спілки, комерційні банки, Агенція 
регіонального розвитку (з 2013 року). 

Коментарі: 
Схему ФГК може бути застосовано в інших економічних секторах. Реалізація 
проекту стане важливим чинником покращення доступу суб’єктів господарювання 
на селі та жителів села до кредитних ресурсів.  
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Таблиця 6.3.10. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 

Назва проекту: 3.10 Пілотний проект: Високоврожайне виробництво кмину.  

Цілі проекту:  Започаткувати рентабельне виробництво нових сільськогосподарських культур 
(наприклад, кмину) та впровадити вдосконалені технології виробництва. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області.  

Стислий опис проекту: 

Незважаючи на сприятливі природні умови для вирощування сільськогосподарських 
культур, місцеві виробники сільськогосподарської продукції часто не мають 
необхідних знань та технологій, необхідних для виробництва продукції, 
орієнтованої на ринок. Цей проект має на меті впровадження передової технології 
вирощування кмину з використанням селекційних сортів. 
Проект сприяє створенню умов для поліпшення рослинництва. Він має довести 
можливість існування високорентабельних високоврожайних галузей сільського 
господарювання та заохочувати виробників випробувати нові культури та 
потенційні можливості.  
Установи, які спеціалізуються на рослинництві мають: 
досягти високого врожаю культур кмину (14-16 т/га з часткою ефірної олії від 4,0% 
до 4,2%), що зменшить витрати виробництва завдяки збереженню енергетичних та 
людських ресурсів; 
надати консультаційну підтримку виробникам у впровадженні селекційного насіння 
та виробничих технологій, 
ретельно вивчити усі аспекти виробництва і збуту, створивши основу для 
новостворених технологій в інших областях.  

Очікувані результати: 

Застосовано технологічне вирощування кмину із селекційних сортів. 
Надано технічну допомогу в апробації нового насіння і технологій. 
Підготовлено та опубліковано вичерпний звіт, який розкриває усі технічні, фінансові 
та управлінські аспекти вирощування нових культур кмину.  
Розрекламовано можливості прибуткового сільськогосподарського виробництва в 
області.  

Ключові заходи 
проекту: 

Виведення високоврожайних сортів кмину. 
Впровадження вдосконалених виробничих технологій. 
Надання виробникам технічної підтримки. 
Збір та обробка інформації про технічні, фінансові та управлінські аспекти 
виробництва. 
Підготовка та публікація вичерпного звіту по пілотному виробництву.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  березень 2012             До (місяць/рік): жовтень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
80 80 80 240 

Джерела 
фінансування: 

Міжнародні донори, державний та обласний бюджети, залучені виробники 
сільськогосподарської продукції. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Хмельницький інститут агропромислового виробництва, Національна академія 
аграрних наук України,  дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та 
асоціації фермерів. 

Коментарі: / 
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Таблиця 6.3.11 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.11 1.1 Створення Агенції розвитку села і навчального центру (при Агенції 
регіонального розвитку).  

Цілі проекту:  Створити регіональні потужності з метою координування та підтримки розвитку 
села, надання навчальних послуг та технічної підтримки. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Існує цілий ряд причин, з яких необхідно приділити значну увагу розвитку сільської 
місцевості Хмельницької області. Регіон належить до числа малоурбанізованих, а 
показник урбанізації Новоушицького, Чемеровецького,  Ярмолинецького, 
Летичівського, Старосинявського районів знаходиться на низькому рівні. Кількість 
мешканців села постійно зменшується, про що свідчать міграційні тенденції та 
старіння сільського населення. Спостерігаються значні відмінності у рівні 
регіонального економічного розвитку, проте основну економічну діяльність 
зосереджено у містах. Це означає, що сільська місцевість не є привабливою ні для 
проживання, ні для ведення підприємницької діяльності. Хоча область має значний 
аграрний та промисловий потенціал, аграрний сектор поступово перетворився на 
виключно зернове землеробство, з низьким рівнем працевлаштування та внеском до 
економічної ефективності області. 
Створення Агенції розвитку села з тренінговим центром дасть поштовх до 
відродження сільськогосподарського виробництва, залучення коштів із зовнішніх 
джерел (донори та інвестори), сприятиме відновленню та збереженню українських 
традицій та побуту (традиційна кухня, традиційні ремесла, фольклорна спадщина), 
підтримки сільського населення у розвитку інших видів діяльності (таких як туризм, 
ремісництво, підприємницька діяльність ) взагалі та у  несільськогосподарський 
сезон, зокрема, поліпшить загальну якість життя у селі.  
Агенція розвитку села співпрацюватиме з іншими суб’єктами, неурядовими 
організаціями та обласною державною адміністрацією у виконанні цих завдань. 
Ключовими партнерами Агенції розвитку села є обласні сільськогосподарські 
об’єднання та Агенція регіонального розвитку.  
Агенція розвитку села та навчальний центр можуть бути створені в рамках Агенції 
регіонального розвитку. Таким чином, стане можливим розподіл витрат та ресурсів, 
а також краща координація їх роботи.  

Очікувані результати: 

Досягнуто угоди щодо створення Агенції, її функціональних обов’язків та схеми 
постійного фінансування. 
Підготовлено статутні документи і зареєстровано Агенцію. 
Визначено організаційну структуру, завершено підбір та підготовка персоналу. 
Розроблено бізнес-план. 
Проведено рекламну кампанію серед потенційних учасників у сільській місцевості. 

Ключові заходи 
проекту: 

Досягнуто домовленостей стосовно усіх ключових аспектів функціонування та 
фінансування Агенції. 
Визначення основних функціональних обов’язків Агенції та розробка схеми її 
постійного фінансування. 
Підготовка статутних документів та реєстрація Агенції. 
Визначення організаційної структури, підбір та навчання персоналу.  
Підготовка бізнес-плану. 
Підготовка та проведення рекламної кампанії. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  вересень 2013                До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 200 800 1000 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети, кошти, отримані від надання послуг. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, обласна та районні державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування, дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та 
асоціації фермерів, сільські клуби та будинки культури, зацікавлені громадські 
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організації та їх асоціації. 

Коментарі: 
На початку діяльності фінансування Агенції розвитку села має бути забезпечено 
коштами державного/обласного бюджету та коштами, наданими донорами, тоді як 
фінансової стабільності має бути досягнуто за рахунок надання послуг.    
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Таблиця 6.3.12 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.12 Розбудова спроможності сільської молоді у визначенні можливостей 
започаткування несільськогосподарського бізнесу та створення МСП. 

Цілі проекту:  

Підтримати молодих підприємців у розвитку бізнес-ідей та створенні малого 
бізнесу. 
Підвищити самозайнятість молоді та потенційний дохід населення у сільській 
місцевості.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Деякі сектори економіки, зокрема, сільське господарство, традиційно мають велике 
значення для розвитку сільської економіки. Проте, для поліпшення економічної 
динаміки, зменшення залежності населення від сільськогосподарського виробництва 
та підвищення загальної якості життя населення у сільській місцевості необхідною є 
диверсифікація економічної діяльності. Звичайно, молодь є більш відкритою для 
нових ідей, проте їй бракує знань, умінь і досвіду, необхідних для успішного 
створення та розвитку суб’єктів малого і середнього бізнесу. 
Спочатку має бути визначено ринкові ніші із найвищим потенціалом для розвитку 
нового бізнесу у сільській місцевості. Після цього, вжито відповідних заходів, 
орієнтованих на молодих людей - потенційних підприємців, щоб підвищити їх 
спроможність в успішній підготовці бізнес-планів, започаткуванні бізнесу, веденні 
підприємницької діяльності. Слід також забезпечити просування навчальної 
програми аби заохотити потенційних молодих підприємців до участі у ній.  
Одночасно необхідно підготувати та провести факультативний курс «Ведення 
бізнесу у сільській місцевості» для учнів старших класів сільських шкіл. Цей курс 
повинен включати підготовку практично орієнтованих бізнес-планів для різних 
територій сільської місцевості області. Крім цього, слід організувати конкурс на 
найкращий бізнес-план, переможець якого отримає фінансову підтримку для його 
реалізації, можливо, у рамках нових фінансових інструментів – надання 
мікрокредиту/схеми гарантування позики.  
Коли буде започатковано новий бізнес молоді підприємці повинні пройти навчання 
на місцях та отримати технічні консультації, щоб була можливість подолати 
труднощі, які виникають на початку діяльності. Позитивні приклади започаткування 
бізнесу необхідно розрекламувати аби підвищити обізнаність населення сільської 
місцевості області про можливості підприємництва, окрім сільського 
господарювання.  

Очікувані результати: 

Визначено потенційні можливості для підприємництва на селі. 
Підготовлено, забезпечено рекламу та проведено навчання молоді відповідно до 
виявлених можливостей.  
Здійснено підготовку та викладання курсу «Ведення бізнесу у сільській місцевості» 
у сільських школах. 
Проведено конкурс на найкращий бізнес-план, надано підтримку найкращим ідеям.  
Проведено навчання на місцях та надано технічні консультації молодим 
підприємцям. 
Розповсюджено успішні приклади започаткування бізнесу. 

Ключові заходи 
проекту: 

Проведення дослідження та підготовка аналітичного висновку щодо нових 
потенційних можливостей ведення бізнесу на селі. 
Підготовка, просування та проведення тренінгів відповідно до виявлених бізнес-
можливостей (включаючи управлінські, маркетингові, фінансові та юридичні 
нюанси створення та управління МСП).  
Підготовка курсу «Ведення бізнесу у сільській місцевості» у сільських школах. 
Організація та проведення конкурсу на кращий бізнес-план, надання підтримки 
найкращим ідеям.  
Проведення навчання на місцях та надання технічних консультацій молодим 
підприємцям. 
Оприлюднення та розповсюдження досвіду успішних започаткованих молоддю 
бізнес-проектів.   
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Період впровадження:  З (місяць/рік):  вересень 2012             До (місяць/рік): жовтень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
200 700 700 1600 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку (з 2013 року), дорадчі центри у сільській місцевості, 
професійно-технічні навчальні заклади, обласний центр зайнятості, громадські 
організації та їх об’єднання. 

Коментарі: За умови успішності пілотної стадії, концепцію може бути відтворено в інших 
сферах.  
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Таблиця 6.3.13. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.13 Проведення майстер-класів з бджільництва та виведення продукту на 
ринок.   

Цілі проекту:  
Збільшити кількість пасічників та підвищити спроможність до бджільництва.  
Збільшити обсяги продажу продуктів бджільництва та підвищити рівень доходів 
сільського населення. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Сільська місцевість Хмельницької області із потенційними можливостями для 
бджільництва. 

Стислий опис проекту: 

Бджільництво може стати формою самозайнятості та джерелом додаткового доходу, 
особливо в екологічно незабрудненій сільській місцевості. Бджільництво потребує 
особливих знань та умінь. Проведення майстер-класів з бджільництва та виведення 
готової продукції на ринок має на меті пропагування бджільництва як можливого 
джерела прибутку та підвищення спроможності та компетентності пасічників.  
Для того, щоб підготувати та провести змістовні заняття, слід визначити інтереси та 
потреби у навчанні (потенційних) бджолярів, на підставі якого буде розроблено 
спеціальну навчальну програму інтерактивного характеру. Заняття мають включати 
не лише теми з технологічних аспектів бджільництва, а й маркетингу: дослідження 
ринку, політики ціноутворення, каналів збуту, рекламної діяльності. 
З метою підвищення зацікавленості цільової групи в участі у навчальному курсі 
його потрібно розрекламувати.  

Очікувані результати: 
Проведено аналіз навчальних потреб. 
Розроблено систему занять (визначено теми, розроблено змістовне наповнення). 
Навчальний курс розрекламовано та проведено.  

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка аналізу навчальних потреб. 
Розробка навчальних занять (теми, зміст) за участі спеціалізованого надавача 
тренінгових послуг.  
Рекламування навчального курсу – інформування потенційних учасників тренінгу.  
Вибір місць, де проводитимуться майстер-класи (у сільській місцевості), відповідно 
до зацікавленості потенційних учасників проекту та громад. 
Проведення навчальних занять спеціалізованим надавачем тренінгових послуг.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  квітень 2012                До (місяць/рік): серпень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
300 500 500 1300 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та асоціації фермерів, асоціації 
сільських бджолярів за участі професійного надавача тренінгових послуг.  

Коментарі: За умови успішної пілотної стадії проект може бути реалізовано в інших областях з 
потенційними можливостями для бджільництва.   
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Таблиця 6.3.14 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.14 Створення Інтернет-ринку для збуту продукції малих 
сільськогосподарських виробників.  

Цілі проекту:  Розвинути нові канали збуту та збільшити обсяги продажу продукції малих 
сільськогосподарських виробників. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області.  

Стислий опис проекту: 

Більша частина сільгоспвиробників у Хмельницькій області стикаються з 
труднощами при збуті своєї продукції. Своєчасний доступ до інформації про попит 
та пропозицію на ринку має важливе значення для прийняття рішень, особливо в 
сільському господарстві, для якого характерні нетривале зберігання та ефективна 
реалізація продукції у найкоротші строки. Тому очікується, що створення нового 
каналу збуту – Інтернет-ринку, на якому дрібні сільськогосподарські виробники 
області будуть мати можливість представити свою продукцію, сприятиме 
збільшенню обсягів продажу та зможе забезпечити потреби ринку області у 
сільськогосподарській продукції.  
Цей веб-ресурс має запропонувати обновлювану щоденно інформацію про 
сільськогосподарську продукцію із зазначенням її кількості, якості, 
місцезнаходження, строків зберігання, наявності, умов закупівлі, ціни тощо.  
Інформація повинна надаватися суб’єктами, які беруть участь у виробництві 
сільгосппродукції, через територіальні громади. Враховуючи досить низький рівень 
проникнення Інтернету, особливо у сільській місцевості, сільські громади мають 
створити пункти прийому оголошень, куди дрібні сільгоспвиробники зможуть 
подавати інформацію для Інтернет-ринку.  
Мають бути чітко визначені процедури оновлення інформації, включаючи схему 
постійного фінансування Інтернет-ринку після завершення реалізації проекту.  
Також важливо повідомити усіх потенційних учасників як продавців, так і покупців 
про створення нової потужності.  

Очікувані результати: 

Розроблено та протестовано новий веб-ресурс (включаючи вибір домену та сервера). 
Створено пункти прийому оголошень у місцевих сільських громадах. 
Визначено обов’язки щодо підтримки та технічного обслуговування Інтернет-ринку. 
Розрекламовано систему серед сільгоспвиробників та потенційних покупців 
сільськогосподарської продукції. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка технічного завдання для розробки Інтернет-ринку та залучення 
спеціалізованого надавача послуг (компанії веб-розробника). 
Підготовка відповідних веб-сторінок згідно з технічним завданням. 
Придбання домену та серверу для Інтернет-ринку.   
Запуск та тестування веб-системи. 
Створення пунктів прийому оголошень у сільських громадах для збору. інформації 
від місцевих сільгоспвиробників. 
Визначення процедур та обов’язків з оновлення та обслуговування системи. 
Просування системи – проведення рекламної кампанії з метою роз’яснення переваг 
від її використання та механізму функціонування. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  вересень 2012              До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
400 300 300 1000 

Джерела 
фінансування: Донори, обласні та місцеві бюджети.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та асоціації фермерів, місцеві 
сільські громади, із залученням провайдера спеціальних послуг. 

Коментарі: 

Учасники повинні визначити можливі шляхи забезпечення фінансової стійкості 
нового ресурсу, оскільки система має бути неприбутковою, жодна плата не буде 
стягуватися ані з продавців, ані з покупців, а операційні витрати будуть покриватися 
лише протягом часу реалізації проекту. 
Варто також розглянути можливість включення Інтернет-ринку до одного із вже 
існуючих Інтернет-порталів. 
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Таблиця 6.3.15 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.15 Організація профорієнтаційного консультування для сільської молоді. 

Цілі проекту:  
Поліпшити ефективність ринку праці. 
Поліпшити можливості працевлаштування та підвищити рівень зайнятості сільської 
молоді. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Невідповідність між попитом та пропозицією на кваліфіковану робочу силу 
призводить до високого рівня безробіття та зниження рентабельності й 
конкурентоспроможності МСП через труднощі у пошуку кваліфікованих 
працівників.  
Окрім отримання загальної освіти та кваліфікації, молоді люди повинні знати, як 
влаштуватися на роботу, як поводити себе на співбесіді, як підготувати резюме 
тощо. Це викликає особливі труднощі у молоді, яка живе у сільській місцевості, де 
можливості працевлаштування нижчі, порівняно з містами, як за кількістю, так і за 
різноманітністю.     
Профорієнтаційні консультативні послуги (за підтримки обласного центру 
зайнятості) допоможуть сільській молоді обрати відповідну кар’єру та ефективно 
шукати роботу.  
Спочатку необхідно здійснити аналіз розбіжностей між попитом та пропозицією на 
ринку праці, включаючи невідповідність між бажаною практичною компетенцією 
працівників та підготовкою, отриманою в навчальних закладах. На підставі 
отриманих результатів та передового досвіду має бути створено службу, що 
надаватиме сільській молоді консультації щодо вибору кар’єри, у тому числі і 
поради стосовно пошуків роботи, продовження навчання, вибору професії. Крім 
того, молодші мешканці сільських громад також повинні пройти навчання з пошуку 
роботи, підготовки до співбесід, написання резюме тощо.  
Молодь також повинна мати доступ до інформації про вільні вакансії, для чого має 
бути створено відповідну базу даних та забезпечено надходження інформації від 
зацікавлених сторін, наприклад, центрів зайнятості та роботодавців.  
Ці послуги має бути розрекламовано серед усіх потенційних учасників: молоді, 
роботодавців, освітніх установ та установ, які займаються питаннями 
працевлаштування. 

Очікувані результати: 

Підготовлено аналіз розбіжностей між попитом та пропозицією на ринку праці. 
Молоді надано консультативні послуги щодо вибору професії та можливостей 
додаткової освіти. 
У молоді сформовано навички пошуку роботи. 
Створено базу даних вакансій та визначено канали надходження інформації. 
Забезпечено рекламу служби профорієнтаційного консультування. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка аналізу розбіжностей між попитом та пропозицією на ринку праці (збір і 
обробка даних, написання звіту). 
Надання послуг – консультування сільської молоді щодо вибору професії та 
можливостей додаткової освіти. 
Підготовка та проведення тренінгу з формування навичок пошуку роботи 
(підготовка до співбесіди, написання резюме тощо). 
Підготовка бази даних та визначення каналів надходження інформації про вакантні 
позиції. 
Підготовка та розповсюдження рекламних матеріалів служби профорієнтаційного 
консультування. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  січень 2013                До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
0 400 0 400 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Агенція регіонального розвитку, дорадчі центри у сільській місцевості, професійно-
технічні навчальні заклади, обласний центр зайнятості, громадські організації. 
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Коментарі: 

Проект може досягнути ефекту взаємодії (синергії) з іншими ініціативами, 
спрямованими на поліпшення якості життя у сільській місцевості, оскільки 
відсутність можливостей працевлаштування є головною причиною того, що молодь 
залишає села.   
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Таблиця 6.3.16. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.16 Оснащення складських приміщень для зберігання овочів і фруктів на 
території колишньої військової бази. 

Цілі проекту:  
Створити складські приміщення для сільськогосподарської продукції. 
Надати сільськогосподарським підприємствам якісні послуги щодо зберігання 
сільгосппродукції. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Деражнянський район. 

Стислий опис проекту: 

Хоча область має високий потенціал для розвитку сільськогосподарського 
виробництва та відносно розвинені сільськогосподарські потужності, у регіоні 
недостатньо складських приміщень із сучасним обладнанням. Цей недолік стає 
очевидним, якщо врахувати, що прогнозований врожай овочів та площі 6,7 га сягає 
112 т, врожай картоплі на 10,8 га – 108 т, а річний врожай яблук на 72,2 га землі 
перевищує 430 тонн. 
У рамках перспективного використання майнових комплексів військових частин 
Збройних Сил України, які мають бути доступними після їх звільнення у 2012 році, 
приміщення військових складів можуть бути використані як складські приміщення 
для зберігання овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції. Хоча 
військові об’єкти, зазвичай, мають розвинену інфраструктуру, слід врахувати, що 
військові склади не були призначені для зберігання сільгосппродукції. Тому 
потрібно оцінити сучасний стан будівель з точки зору потреб у зберіганні овочів та 
фруктів, які буде визначено на основі аналізу виробництва сільгосппродукції у 
прилеглих районах. На цій підставі має бути підготовлено детальні специфікації 
необхідних ремонтних робіт та нового обладнання. Має бути розроблено схеми 
управління та обслуговування нових складських потужностей, у яких будуть чітко 
прописано переваги та обов’язки зацікавлених сторін і які гарантуватимуть стійкість 
функціонування потужностей. Після завершення ремонтних робіт, обладнання 
приміщень та встановлення управлінської структури (персонал та процедури) слід 
провести рекламну кампанію нових потужностей та відкрити їх для місцевих 
сільгоспвиробників. 

Очікувані результати: 

Здійснено аналіз поточного стану наявних військових приміщень на предмет їх 
придатності для зберігання сільськогосподарської продукції. 
Здійснено оцінку виробничого потенціалу прилеглих районів. 
Підготовлено звіт за результатами аналізу про потребу у складських потужностях. 
Проведено ремонтні роботи, придбано та встановлено необхідне обладнання.  
Створено управлінські структури. 
Нові потужності розрекламовано та введено в експлуатацію. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка аналізу поточного стану військових приміщень. 
Підготовка аналізу виробничого потенціалу та потреб у складських потужностях. 
Проведення ремонтних робіт (може включати проведення тендерної процедури для 
вибору підрядника). 
Закупівля та встановлення необхідного обладнання (може включати тендерну 
процедуру для вибору постачальника). 
Створення управлінської структури та досягнення домовленості між зацікавленими 
сторонами щодо розподілу зобов’язань з управління, фінансування та 
обслуговування складу для забезпечення його постійного функціонування. 
Рекламування потужності – інформування сільгоспвиробників про новостворені 
потужності, умови та переваги від користування складом. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  березень 2012                До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
10000 7000 0 17000 

Джерела 
фінансування: Донори, обласні та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконкоми 
міських, сільських/селищних рад, дорадчі центри у сільській місцевості, 
кооперативи та асоціації фермерів. 

Коментарі: Важливо отримати необхідні дозволи на використання потужностей.   
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Таблиця 6.3.17. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.17 Публікація каталогу традиційних продуктів та народних традицій 
Хмельницької області.  

Цілі проекту: 
Просувати традиційну продукцію та народні традиції Хмельницької області. 
Підвищити привабливість сільської місцевості та створити передумови виникнення 
додаткової економічної діяльності у туристичному секторі області. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області.  

Стислий опис проекту: 

Традиційні продукти та народні традиції можуть стати важливою частиною 
туристичної пропозиції сільської місцевості. Традиційні продукти можуть стати 
тією ланкою, яка поєднає туристичну пропозицію з виробниками традиційних страв 
та ремісничих виробів, а народні традиції слугуватимуть основою розвитку 
туристично привабливих заходів (ярмарки, фестивалі тощо), які збагатять 
туристичну пропозицію області.  
Для досягнення поставленої мети необхідно зібрати інформацію про традиційну 
продукцію області та народні традиції, підготувати детальний опис найбільш 
цікавої продукції та традицій. Цю інформацію може бути використано в цілях 
розвитку туризму. Зібрану інформацію має бути опубліковано у вигляді професійно 
розроблених каталогів: "Традиційна продукція Хмельницької області" та "Народні 
традиції Хмельницької області" і перекладено кількома мовами. Підготовлені 
публікації можуть використовуватися, як матеріали для рекламних заходів і як 
сувенірні видання. 
Електронну версію каталогів має бути опубліковано на веб-порталах, присвячених 
туристичній діяльності та регіональному розвитку області.  

Очікувані результати: 

Зібрано та оброблено інформацію про традиційну продукцію та народні традиції 
Хмельницької області.  
Підготовлено матеріали для друку (описи, фото, переклад, дизайн). 
Каталоги "Традиційна продукція Хмельницької області" та "Народні традиції 
Хмельницької області" надруковано, розповсюджено та опубліковано в Інтернеті. 

Ключові заходи 
проекту: 

Збір та обробка інформації про традиційні продукти та народні традиції області. 
Підготовка матеріалів до друку. 
Розробка дизайну та друк каталогів. 
Розміщення каталогів он-лайн у співпраці з установами / організаціями, яким 
належать відповідні регіональні Інтернет-портали.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  січень 2013            До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 400 0 400 

Джерела 
фінансування: Міжнародні донори, обласний та місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, кооперативи та асоціації фермерів, 
оператори зеленого та сільського туризму, сільські клуби, недержавні організації та 
їх об’єднання. 

Коментарі: Під час збору даних важливо налагодити співпрацю із зацікавленими учасниками, 
наприклад, навчальними закладами, туристичними організаціями, музеями тощо.  
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Таблиця 6.3.18. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.18 Покращення систем опалення відібраних громадських закладів (опалення 
біопаливом). 

Цілі проекту:  Покращити енергоефективність публічного сектора шляхом переведення систем 
опалення будівель громадських закладів ряду населених пунктів на біопаливо. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Лісиста місцевість області (Шепетівський, Ізяславський, Славутський, Летичівський 
райони).  

Стислий опис проекту: 

Заміна енергоносія систем опалення громадських установ у поселеннях  
Шепетівського, Ізяславського, Славутського, Летичівського районів на біопаливо у 
рамках пілотного проекту сприятиме енергозбереженню цих установ. 
Опалення окремих будівель має бути пристосоване/замінене на таке, в якому 
використовується біопаливо, наприклад, енергетичні рослини, відходи 
деревообробної промисловості, органічні відходи сільськогосподарського сектора 
тощо.  
Виробництво біопалива може здійснюватися сільськогосподарською енергетичною 
мережею/асоціацією /кооперативом, що буде створено в рамках реалізації проекту. 
Для цього необхідно досягти домовленостей між засновниками, підготувати статутні 
документи та забезпечити управлінські та технологічні потужності згідно з 
підготовленим бізнес-планом, включаючи план забезпечення стійкості системи.  
Приклади ефективного використання біопалива в опалювальних системах 
громадських закладів мають бути розповсюджені в області. 

Очікувані результати: 

Обрано будівлі для участі у проекті. 
У цих будівлях опалювальне обладнання пристосовано до використання біопалива / 
встановлено нове обладнання.  
Створено потужності для виробництва біопалива та забезпечено постачання 
сировини. 
Забезпечено рекламу пілотних будівель як прикладу ефективного використання 
біопалива в опалювальних системах.  

Ключові заходи 
проекту: 

Відбір будівель для участі у проекті на підставі висловленої зацікавленості та оцінки 
потреб потенційних учасників.  
Підготовка технічної оцінки та проведення тендерної процедури для вибору 
постачальників обладнання.  
Пристосування існуючого / встановлення нового обладнання для опалення будівель 
біопаливом. 
Створення потужностей для виробництва біопалива. 
Рекламування пілотних будівель як прикладу ефективного використання біопалива – 
інформування потенційних учасників проекту про переваги використання біопалива.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  серпень 2012                  До (місяць/рік): вересень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 

500 3000 1000 4500 

Джерела 
фінансування: Обласний та місцеві бюджети, донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, підприємства та установи енергетики.  

Коментарі: Слід рекомендувати органам місцевого самоврядування у сільській місцевості 
впроваджувати подібні ініціативи.  
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Таблиця 6.3.19. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.19 Проведення майстер-класів народно-ужиткового мистецтва (з вишивки, 
різьбярства, художнього розпису). 

Цілі проекту:  
Підвищити спроможність у народно-ужитковому мистецтві (вишивці, різьбярстві, 
художньому розписі). 
Збільшити види діяльності супутні туризму. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області (передусім північний регіон). 

Стислий опис проекту: 

Народне мистецтво (вишивка, різьба по дереву та художній розпис) мають велике 
значення не лише для збереження народних традицій, а також можуть значно 
збагатити туристичні пропозиції області. Такі вироби можуть продаватися як 
сувеніри, забезпечуючи додатковий дохід місцевому населенню.  
Для того, щоб включити вироби народно-ужиткового мистецтва до туристичної 
пропозиції області, має бути створено потужності для їх виготовлення та 
встановлено зв’язки із надавачами туристичних послуг та зроблено промоцію нових 
продуктів. Проведення майстер-класів з народно-ужиткового мистецтва серед 
населення може допомогти підвищити здібності та сформувати необхідні навички 
виготовлення вишиваних, різьблених і розписних виробів.  
З метою підготовки та проведення якісних майстер-класів необхідно здійснити 
аналіз навчальних потреб потенційних виробників та розробити за його 
результатами навчальну програму. Майстер-класи мають носити інтерактивний 
характер. Заняття мають включати не лише теми, які розкривають художні та 
технологічні аспекти виготовлення виробів, а й теми з маркетингу: проведення 
маркетингового дослідження, політику ціноутворення, канали збуту та рекламні 
заходи.  
Майстер-класи має бути розрекламовано з метою збільшення зацікавленості 
населення щодо участі у них.  

Очікувані результати: 
Проведено аналіз навчальних потреб. 
Підготовлено технічне завдання для майстер-класів (теми, зміст). 
Залучено відповідних надавачів послуг. 
Майстер-класи розрекламовано і проведено. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка аналізу навчальних потреб стосовно виготовлення виробів. народного 
мистецтва і технічного завдання. 
Вибір досвідченого надавача послуг. 
Підготовка майстер-класів (теми, зміст). 
Рекламування майстер-класів – інформування потенційних учасників та збільшення 
їх інтересу. 
Проведення майстер-класів. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  квітень 2012                До (місяць/рік): вересень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
200 200 200 600 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Дорадчі центри у сільській місцевості, управління культури, туризму та курортів 
Хмельницької облдержадміністрації, обласна рада з туризму, провайдери 
туристичних послуг, професійно-технічні навчальні заклади, сільські клуби, 
громадські організації та їх асоціації. 

Коментарі: 
Бажано, щоб асоціації, чию діяльність пов’язано зі збереженням національної 
спадщини та народно-ужитковим мистецтвом, було залучено до участі у проекті. За 
умови успішності пілотної стадії, концепцію може бути реалізовано у кілька циклів 
в іншій сільській місцевості. 
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Таблиця 6.3.20. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.20 Підтримка створення центрів самоорганізації сільських громад.  

Цілі проекту:  Підтримати самоорганізацію та сприяти активізації діяльності сільських громад. 
Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області (20 відібраних сільських громад). 

Стислий опис проекту: 

Поліпшена caмоорганізація сільських громад може сприяти впровадженню ряду 
ініціатив у сферах економічного та соціального розвитку та охорони довкілля. 
Місцева громада є базовою структурою місцевого самоврядування, осередком, що 
формує солідарність сусідів та взаємодопомогу членів спільноти.  
Можливі сфери діяльності у місцевих громадах: обмін інформацією, соціальні 
заходи та спільне дозвілля, охорона здоров’я, робота з молоддю, освіта, ринок праці, 
консультативно-управлінська діяльність, взаємні послуги, правові питання, охорона 
порядку, екологія, фінанси (кредитна спілка), історична та культурна модернізація, 
проекти, аналітичні питання, житлово-комунальні питання. Сільські громади 
стикаються з різними труднощами, тому спільні скоординовані зусилля можуть 
полегшити їх подолання через заснування центрів самоорганізації.  
Спочатку слід підготувати підхід та критерії для відбору сільських громад для участі 
у проекті. Передбачається, що в кожному з 20 районів області буде обрано по одній 
громаді з кількістю населення 2-5 тисяч осіб. Відбір буде здійснюватися на підставі 
збору відповідної інформації та оцінки бажання громад долучитися до проекту. 
Концепція проекту може бути представлена на зустрічах місцевих громад. 
Наступним кроком стане реєстрація центрів самоорганізації сільських громад як 
неприбуткових громадських організацій, для чого має бути підготовлено статутні 
документи та організаційну схему, включаючи інформаційний центр, план 
фінансування та план заходів, на підставі вивчення територіальних умов та 
визначення потреб мешканців у кожній сфері життєдіяльності для різних груп. План 
має включити методи визначення проблем та пошуку шляхів їх вирішення, 
необхідні ресурси, взаємодію між основними зацікавленими сторонами, заходи та 
можливі критичні ситуації. Він має включати заходи в усіх 16 сферах 
життєдіяльності громади, сплановані відповідно до її потреб, які буде підготовлено 
програмними комітетами у кожній з пілотних місцевостей. У поєднанні ці заходи 
сформують Програми місцевих ініціатив.  
Для забезпечення ефективної реалізації плану, буде вжито заходів з розбудови 
спроможності, які включатимуть просування ініціатив самоорганізації громад (слід 
розглянути досвід Донецької Агенції регіонального розвитку - www.ard.dn.ua) та 
організацію тренінгів. Для цього буде залучено тренерів – координаторів проекту 
(кожний з них може консультувати по дві громади). Також має бути розроблено 
процедури моніторингу та оцінки.  
Досягнення розвитку громад може бути представлено на щорічних форумах, 
організованих для розповсюдження ефективної практики та обміну досвідом між 20 
громадами. 

Очікувані результати: 

Відібрано сільські громади на підставі визначеного підходу та критеріїв. 
Концепцію прийнято відібраними громадами. 
Створено центри самоорганізації сільських громад. 
Здійснено аналіз потреб, визначено сфери та можливості для співпраці, підготовлено 
план заходів.   
Впроваджено заходи з розвитку спроможності. 
Визначено процедури моніторингу та оцінки, забезпечено рекламу ініціативи. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка та проведення аналізу для вибору сільських громад. 
Налагодження співпраці з обраними громадами та заручення їх підтримкою. 
Створення центрів самоорганізації сільських громад. 
Підготовка та проведення заходів з розбудови спроможності. 
Визначення та погодження процедур моніторингу та оцінки. 
Підготовка концепції та організація щорічних форумів. 
 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  лютий 2012                До (місяць/рік): червень 2013 
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Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
600 300 0 900 

Джерела 
фінансування: Донори, місцеві бюджети, внески сільських громад (у натуральній формі). 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Органи місцевого самоврядування, місцеві громади, дорадчі центри у сільській 
місцевості, сільські клуби, будинки культури, недержавні організації та їх 
об’єднання. 

Коментарі: 
Важливо врахувати інтереси та потреби різних учасників сільських громад та знайти 
оптимальні рішення, прийнятні для більшості учасників. Реалізація проекту має 
відбуватися скоординовано з проектом 3.21. 
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Таблиця 6.3.21.   
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

3.1 Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектора. 
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського 
населення. 
3.3 Підвищення життєздатності сіл і малих міст. 

Назва проекту: 3.21 Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості. 

Цілі проекту:  
Заснувати змагання між любительськими спортивними секціями. 
Забезпечити сприятливі умови для спортивної активності місцевих мешканців.  
Поліпшити умови для розвитку молодіжного спорту та дозвілля у селах. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Кількість сільського населення Хмельницької області постійно знижується. 
Міграційні тенденції та старіння сільського населення свідчать про те, що сільська 
місцевість є непривабливим місцем проживання для молоді. Удосконалення 
інфраструктури та створення нових можливостей у спортивній сфері могли б 
сприяти поліпшенню умов та якості життя у сільській місцевості, підвищенню 
привабливості села, особливо для молоді.  
Створення спортивних клубів у сільській місцевості  передбачає організацію 
змагань між самоорганізованими любительськими спортивними секціями та спільне 
фінансування і постачання обладнання для сільського молодіжного спорту та  
дозвілля. Необхідно надати фінансову підтримку створеним спортивним клубам, 
проте вони також мають працювати над забезпеченням власної стабільності, 
наприклад, за рахунок сплати членських внесків (які не перевищуватимуть витрати 
на обслуговування обладнання, тобто, забезпечать функціонування клубів і секцій 
на неприбутковій основі), спонсорської допомоги та прибутків від різних видів 
діяльності, наприклад, реклами. Обладнання буде надане тим клубам, які звернуться 
по нього, обґрунтувавши свій запит відповідно до встановлених вимог. Вони мають 
довести інтерес громади (наприклад, додавши до заяви лист підтримки та список 
зацікавлених членів громади) та надати план роботи на найближчі три роки, 
включаючи опис приміщення, де буде розміщено обладнання (місцеві громади 
повинні надати клубам необхідне приміщення). На підставі визначених критеріїв 
принаймні одне селище з кожного району Хмельницької області, зацікавлене у 
створенні спортивної секції/спортзали, має отримати необхідний спортивний 
інвентар. Закупівля спортивного обладнання буде здійснюватися на підставі 
отриманих заяв і визначеної процедури. Ініціативна група повинна забезпечити 
ефективне довгострокове використання обладнання на доступних для населення 
умовах. Нові спортивні можливості повинні отримати належне рекламування. 

Очікувані результати: 

Започаткування змагань між непрофесійними спортивними секціями. 
Проведено тендери на постачання спортивного обладнання. 
Спортивне обладнання закуплено та встановлено. 
Створено та розрекламовано нові потужності.  

Ключові заходи 
проекту: 

Заснування змагань між любительськими спортивними секціями та клубами, 
включаючи підготовку статутних документів, організаційної схеми, робочого плану, 
плану постійного фінансування.  
Проведення тендера на постачання спортивного обладнання, включаючи визначення 
тендерних вимог, публікацію оголошення про тендер, збір та обробку заявок. 
Закупівля спортивного обладнання, відповідно з обраними заявками та 
встановленою процедурою, його розподіл, включаючи визначення правил 
користування обладнанням. 
Рекламування нових можливостей на рівні сільських громад, інформування про 
доступне обладнання і умови його використання. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  травень 2012                До (місяць/рік): листопад 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
500 500 0 1000 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконкоми 
міських, сільських/селищних рад, дорадчі центри у сільській місцевості, громадські 
організації та їх об’єднання. 
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Коментарі: 
Важливо чітко визначити ролі, завдання та обов’язки усіх зацікавлених сторін для 
того, щоб забезпечити стабільність функціонування спортивних клубів / спортивних 
залів. Реалізацію проекту має бути узгоджено з проектом 3.20. 
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6.4 Програма 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення 
наскрізних проблем) 
Таблиця 6.4.1. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1 Розвиток та єдність територіального простору. 
2.1. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу. 

Назва проекту: 4.1 Поліпшення дорожньої інфраструктури області відповідно до економічних 
потреб.  

Цілі проекту:  
Вдосконалити дорожню інфраструктуру області згідно з пріоритетами розвитку 
підприємництва та залучення інвестицій.  
Забезпечити інфраструктурні передумови для економічного розвитку.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Розвинена дорожня інфраструктура є важливою передумовою розвитку економіки та 
залучення інвестицій. Дорожня мережа повинна відповідати вимогам економіки, у 
плані доступності (доступу до місцевостей, які представляють інтерес з точки зору 
економічної діяльності) та якості (добре збудовані, відповідно до сучасних 
стандартів).  
За відсутності достатніх коштів важливо спрямувати наявні фінансові ресурси на 
будівництво, ремонт пріоритетних доріг, які матимуть найбільший вплив на 
розвиток регіональної економіки.  
Для прискореного розвитку туристичного потенціалу області, виходячи з того, що 
більшість туристів концентруються на відвіданні м.Кам‘янець-Подільський, 
необхідно створити зону доступності від м.Кам‘янець-Подільський до інших 
перспективних об‘єктів у рамках одного дня. 
Тому пріоритетним є утримання в доброму стані доріг від м.Кам‘янець-Подільський 
на селища Меджибіж та Летичів через м.Хмельницький (із заїздом у с.Сутківці); 
 на селище Хотин через с.Жванець; 
на селище Миньківці через м. Дунаївці; 
на селище Сатанів через селище Чемерівці; 
на с.Устя; 
на с.Велика Слобідка; 
на с.Теремці; 
на селище Стара Ушиця. 
  Ці ж об‘єкти є важливими для туристичних потоків з м. Хмельницький (особливо 
відпочинковий туризм) та з м. Київ (історичний туризм), з м.Хмільник (туризм 
одного дня). Тому варто звернути увагу на деякі дороги в центрі області, що 
забезпечують розгалуження туристичних потоків і їх залучення до об‘єктів у 
с.Самчики, м.Старокостянтинів, а також відрізки доріг  Ладиги-Самчики-Губин, 
Дунаївці – Сокілець. 
Після визначення та погодження пріоритетів, необхідно підготувати детальні плани 
розбудови доріг. Для цього, слід підготувати аналіз витрат та результатів з оцінкою 
впливу на розвиток підприємництва в області, детальні технічні описи, залучити 
будівельну компанію, розробити підхід до вирішення питань власності та 
підготувати детальний план фінансування проекту. Враховуючи, що реалізація 
таких проектів потребує великих коштів, слід розглянути різні можливості їх збору, 
включаючи державний, обласний та місцеві бюджети, кошти Європейського Союзу, 
а також можливості залучення приватних інвестицій. Вибір будівельної компанії має 
відбуватися на конкурсній основі, включаючи процедуру державної закупівлі. Слід 
забезпечити належний контроль за ходом виконання робіт для дотримання технічної 
якості, виконання бюджету та строків.  

Очікувані результати: 

Визначено пріоритети області щодо будівництва доріг. 
Розроблено детальні плани впровадження. 
Підготовлено аналіз витрат та результатів, технічну документацію і технічне 
завдання. 
Проведено тендерні процедури та залучено підрядника (підрядників)  
Виконано будівельні роботи. 

Ключові заходи Визначення пріоритетів для будівництва, відповідно до стратегічних пріоритетів. 
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проекту: Підготовка детальних планів впровадження, аналізу витрат та результатів з оцінкою 
впливу будівництва на регіональний розвиток, технічної документації, підходу до 
вирішення питань земельної власності та детального плану фінансування проекту. 
Проведення тендерної процедури та залучення підрядника (підрядників) 
Виконання будівельних робіт під відповідним наглядом. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  лютий 2012                До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
1000 буде визначено буде визначено буде визначено 

Джерела 
фінансування: Донори, державний, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконкоми 
міських, сільських/селищних рад, установи, відповідальні за будівництво доріг, 
підрядники.  

Коментарі: Проект може здійснити значний вплив на розвиток регіональної економіки. 
Детальний бюджет може бути підготовлено після виконання необхідних аналізів.  
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Таблиця 6.4.2 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1 Розвиток та єдність територіального простору. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.2 Біологічна очистка комунальних та побутових стічних вод виправних 
закладів. 

Цілі проекту:  

Створити ефективний досвід використання сучасних технологій для очистки 
стічних вод.  
Поліпшити охорону довкілля через запровадження біологічної очистки 
комунальних та побутових стічних вод. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив м. Хмельницький, м. Шепетівка та с. Райківці Хмельницького району.  

Стислий опис проекту: 

Охорона довкілля є актуальною проблемою і будь-які ініціативи у цій сфері 
сприяють досягненню стійкого розвитку. Існує багато джерел забруднення довкілля, 
комунальні та побутові стічні води – одне з них. Впровадження системи біологічної 
очистки стічних вод виправних закладів може не лише вирішити проблему обробки 
стічних вод цих установ, а й створити позитивний приклад очищення стічних вод із 
використанням сучасних біотехнологій. 
Метою цього проекту є впровадження біологічної очистки муніципального стоку 
виправних закладів (покращення технічного стану очисних споруд м. Шепетівка – 
виправна колонія № 78, будівництво нової каналізаційної мережі у м. Хмельницький 
– виправна колонія № 121 та професійно-технічний навчальний заклад 
пенітенціарної системи). Існуючі очисні споруди виправних колоній 
використовуються для біологічної очистки внутрішніх стічних вод. Очисні споруди 
колоній були в експлуатації тривалий час і потребують оновлення. Протягом 2002-
2004 років Фондом охорони навколишнього природного середовища виділено 600,0 
тис. грн. на фінансування ремонту очисних споруд Шепетівської виправної колонії 
№ 98. Кошти повністю освоєно, однак роботи завершено лише на 51 відсоток. У 
2005 році було здійснено реконструкцію першого порядку очисних споруд 
Райковецької виправної колонії №78 (Хмельницький район) на суму 282,0 
тис. гривень. Проте, після цього фінансування оновлення очисних споруд виправних 
закладів було припинено. 
На базі майнового комплексу військового містечка № 62 Міністерства оборони 
України у с. Давидківці (Хмельницький район), який було передано управлінню 
Державної пенітенціарної служби України в Хмельницькій області, було створено 
Хмельницьке професійно-технічний навчальний заклад кримінальної та 
пенітенціарної служби та виправна колонія № 121. ПТНЗ та колонія не можуть 
розпочати діяльність, оскільки їх каналізаційну систему не підключено до 
комунальних очисних споруд. Орієнтовна вартість каналізаційної системи становить 
близько 800,0 тис. грн., з них 60,0 тис. грн. – вартість проектно-кошторисної 
документації. Питання надійності функціонування очисних споруд залишається 
відкритим, оскільки витік стічних вод може створити реальну загрозу для 
навколишнього середовища і спричинити забруднення прилеглих водойм.  

Очікувані результати: 

Підготовлено аналіз поточного стану обробки комунальних і побутових стічних вод 
виправних установ та розроблено кошторисну документацію.  
Підготовлено план встановлення обладнання та технічну специфікацію обладнання. 
Завершено ремонт (спорудження) існуючої каналізаційних систем та очисних 
споруд. 
Забезпечено просування ефективних прикладів захисту навколишнього середовища. 
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Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка налізу поточного стану обробки комунальних і побутових стічних вод 
виправних закладів (включаючи інформацію про місцезнаходження установ, об’єми 
стічних вод, рівень забруднення та вплив на навколишнє середовище), враховуючи 
вже проведені роботи. 
Підготовка проектно-кошторисної документації. 
Підготовка плану встановлення обладнання та технічних специфікацій (з 
врахуванням існуючих будівель виправних установ та вимоги безпеки). 
Проведення тендерної процедури та ремонту (спорудження) існуючої каналізаційної 
мережі, включаючи роботи по пристосуванню будівель, встановленню і тестуванню 
обладнання. 
Просування ефективних прикладів захисту навколишнього середовища. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  травень 2012                До (місяць/рік): вересень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
800 1000 1000 2800 

Джерела 
фінансування: 

Донори, державний бюджет (Фонд охорони навколишнього природного 
середовища), обласний та місцеві бюджети.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області, 
Шепетівська та Хмельницька міські ради, місцеві органи виконавчої влади, де 
розташовано виправні установи, за участю підрядників. 

Коментарі: Під час реалізації проекту має бути враховано специфічні аспекти безпеки. 
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Таблиця 6.4.3 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1 Розвиток та єдність територіального простору. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.3 Визначення джерел забруднення басейну р. Дністер та надання рекомендацій 
щодо попередження забруднення. 

Цілі проекту:  
Поліпшити охорону природного середовища р.Дністер та її приток.  
Визначити джерела забруднення басейну р.Дністер та підготувати рекомендації 
щодо його попередження.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Дністровського басейну. 

Стислий опис проекту: 

Охорона навколишнього природного середовища має важливе значення для 
розвитку області, особливо, коли йдеться про прийняття рішень щодо доцільності 
встановлення нових промислових потужностей, які створюють нові робочі місця та 
прибуток, але шкодять довкіллю. 
Існують різні джерела забруднення, і першим кроком впровадження заходів, 
спрямованих на охорону довкілля, має бути їх виявлення. Спочатку необхідно 
визначити джерела забруднення, у рамках міжрегіонального співробітництва, рівень 
та характер забруднення навколишнього середовища у Хмельницькій та прилеглих 
областях. 
Важливо, щоб проект було реалізовано як міжрегіональну ініціативу, оскільки 
проблеми охорони довкілля потребують ширших дій і не можуть бути вирішені на 
місцевому рівні. Крім того заходи, вжиті на ширшому рівні, можуть принести кращі 
результати.  
Після того, як буде підготовлено перелік джерел забруднення, має бути зроблено 
аналіз технологій, які можуть знизити рівень забруднення. можливі технологічні 
рішення має бути представлено зацікавленим сторонам, які можуть сприяти 
вирішенню проблем. 
Результатом цієї ініціативи має бути публікація висновків дослідження з метою 
інформування широкої громадськості про існуючі проблеми, надання відповідних 
рекомендацій та здійснення тиску на компанії/установи/осіб, відповідальних за 
питання забруднення довкілля, вжити відповідних заходів, знизити рівень 
забруднення та ліквідувати його наслідки. 

Очікувані результати: 

Визначено джерела забруднення Дністровського басейну. 
Підготовлено аналіз технологій, які можуть бути використані для зниження рівня 
забруднення. 
Підготовлено і опубліковано вичерпний звіт з рекомендаціями.  

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення джерел забруднення Дністровського басейну у Хмельницькій та 
прилеглих областях. 
Підготовка аналізу сучасних технологій, які можуть бути використані для 
зменшення рівня забруднення, враховуючи джерела забруднення, їх особливості, 
оцінку витрат та результатів та інші важливі чинники. 
Підготовка та публікація вичерпного звіту з рекомендаціями.  

Період впровадження:  З (місяць/рік):  березень 2013                До (місяць/рік): грудень 2013 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
0 300 0 300 

Джерела 
фінансування: Донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, недержавні організації та їх об’єднання – організації та установи, 
що займаються охороною навколишнього середовища. 

Коментарі: 
Важливо підтримувати атмосферу співпраці та конструктивно мислити, наголосити 
на тому, що це спільна проблема, у вирішенні якої мають бути зацікавлені усі 
учасники.   
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Таблиця 6.4.4. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1. Розвиток та єдність територіального простору. 
4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки 
та невиробничого сектора. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.4 Організація та проведення освітньої кампанії щодо переробки твердих 
відходів. 

Цілі проекту:  
Провести освітню кампанію, спрямовану на формування культури споживання та 
культури переробки твердих відходів.  
Підвищити екологічну свідомість та спроможність у сфері охорони довкілля. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Процес подолання наслідків забруднення вимагає чимало часу та коштів, значно 
ефективнішим є вжиття заходів з попередження і уникнення можливого 
забруднення. Одним з превентивних заходів є проведення інформаційної кампанії, 
спрямованої на зміну ставлення громадськості та формування відповідальної 
поведінки.  
Бажано проводити просвітницьку діяльність та підвищувати обізнаність про способи 
переробки відходів серед молодших школярів. Освітню кампанію в рамках цього 
проекту орієнтовно на учнів та вчителів Хмельницької області.  
Для провадження освітньої кампанії спочатку необхідно визначити джерела 
забруднення довкілля, на які може вплинути поведінка людей, наприклад, 
відповідальне використання пластикових пакетів та пляшок, утилізація сміття 
органічного походження. Кампанія повинна включити роз’яснення негативного 
впливу забруднення (наслідків) на навколишнє середовище та можливі заходи, які 
допомагають уникнути або зменшити забруднення. По-перше, необхідно 
підготувати вчителів до участі у кампанії, організувавши навчальні тренінги з 
питань охорони довкілля, щоб вони могли донести необхідні знання до учнів. 
Інформацію може бути подано у формі шкільних уроків.  
Ця інформація має також дістатися ширшої аудиторії, для цього, бажано 
використовувати електронні засоби масової інформації (радіо, телебачення, 
Інтернет), уникаючи друкованих матеріалів, оскільки паперові носії також не є 
екологічними. Уроки з охорони навколишнього середовища має бути включено у 
поточні навчальні плани. Вплив кампанії може бути оцінено шляхом проведення 
спеціального дослідження по її закінченню, спрямованого на виявлення змін у 
ставленні цільових(ої) груп(и).  

Очікувані результати: 

Визначено джерела забруднення, які створює населення. 
Вчителі пройшли підготовку з питань охорони навколишнього середовища. 
Проведено уроки з учнями та надано інформацію населенню через електронні засоби 
інформації. 
Пропозиції щодо включення екологічних тем до існуючих навчальних програм 
надіслано до відповідних органів управління освітою. 
Визначено зміни у ставленні населення до проблеми через оцінку кампанії.  

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення основних джерел забруднення області, які залежать від людської 
діяльності. 
Підготовка та проведення начальних тренінгів для вчителів з питань охорони 
довкілля.  
Проведення уроків для учнів та розповсюдження інформації через електронні ЗМІ. 
Підготовка звернення до відповідних органів управління освітою щодо включення 
екологічних тем до існуючих навчальних планів і програм. 
Оцінка кампанії шляхом вивчення змін у ставленні цільових(ої) груп(и). 

Період впровадження:  З (місяць/рік): травень 2012                До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
100 100 100 300 

Джерела 
фінансування: Донори. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, загальноосвітні навчальні заклади, недержавні організації та їх 
об’єднання, організації та установи охорони навколишнього природного 
середовища. 

Коментарі: Проект може досягти ефекту взаємодії (синергії) з іншими природоохоронними 
кампаніями та ініціативами.    
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Таблиця 6.4.5. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1. Розвиток та єдність територіального простору. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.5 Техніко-економічне обґрунтування: створення та розміщення центрів 
переробки твердих побутових відходів. 

Цілі проекту:  Підготувати інформацію та аналітичну основу для прийняття рішень стосовно 
створення і розміщення центрів переробки побутових твердих відходів. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Переробка твердих відходів є важливим компонентом охорони навколишнього 
середовища. Ця проблема вимагає ретельного аналізу, розгляду можливих варіантів 
та значного фінансування для впровадження відповідних рішень. Сучасні підходи до 
вирішення проблеми твердих відходів часто передбачають створення центрів 
обробки твердих відходів. Для ефективного управління процесом створення центрів 
переробки твердих відходів необхідно врахувати усі важливі чинники та оцінити 
різні можливі варіанти. Системний підхід вимагає підготовки техніко-економічного 
обґрунтування. Воно повинно встановити обсяги/ морфологічну структуру твердих 
відходів, які утворюються в усіх районах Хмельницької області. Також необхідно 
провести аналіз технологій, які можуть бути використані для сортування та 
переробки / утилізації твердих відходів, зважаючи на позитивні та негативні 
моменти кожного варіанту. Далі необхідно здійснити оцінку різних варіантів з точки 
зору зручності географічного розташування для центру(ів) переробки/утилізації 
відходів, враховуючи їх вплив на навколишню територію та транспортні витрати. У 
результаті має бути визначено оптимальні місцевості для розташування центрів. 
Аналіз економічної ефективності має вказати на можливий довгостроковий вплив на 
попередження забруднення. Також слід взяти до розгляду аспекти, важливі для 
розвитку сільського господарства, туризму і залучення інвестицій. 
Підготовлене обґрунтування має бути надане усім зацікавленим сторонам, які 
можуть використати його для планування і прийняття відповідних рішень.  

Очікувані результати: 

Підготовлено технічне завдання з визначенням важливих аспектів, які має охопити 
техніко-економічне обґрунтування.  
На основі конкурсу обрано кваліфікованого надавача послуг.  
Зібрано дані, підготовлено їх аналіз та зроблено відповідні висновки.  
Техніко-економічне обґрунтування підготовлено та опубліковано. 

Ключові заходи 
проекту: 

Підготовка технічного завдання, з визначенням важливих аспектів, які має охопити 
техніко-економічне обґрунтування. 
Проведення тендеру для вибору кваліфікованого надавача послуг.  
Збір даних, їх аналіз та підготовка рекомендацій стовно вибору місця та технологій 
для створення і розміщення центрів обробки твердих відходів.  
Завершення і публікація / розповсюдження техніко-економічного обґрунтування. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  травень 2012                До (місяць/рік): грудень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
400 0 0 400 

Джерела 
фінансування: 

Донори, обласний та місцеві бюджети, державні компанії, що займаються 
переробкою відходів. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, установи, відповідальні за охорону навколишнього середовища, за 
участю надавача спеціалізованих послуг. 

Коментарі: Важливо зібрати усі необхідні дані та проконсультувати усіх зацікавлених сторін, 
що забезпечить надійність зроблених висновків та рекомендацій.    
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Таблиця 6.4.6. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки 
та невиробничого сектора. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.6 Створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого батьківства. 

Цілі проекту:  
Створити схему взаємодопомоги між батьками. 
Покращити умови для виховання дітей/батьківства. 
Сприяти збільшенню народжуваності/чисельності населення області. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Протягом останніх 20 років чисельність населення Хмельницької області постійно 
знижується. Це проблема, яка потребує негайного втручання. Один з аспектів цієї 
проблеми пов'язано із умовами, створеними для життя молодого подружжя та 
батьківства. Не менш впливовими чинниками, безумовно, є економічний та 
соціальний статус молодих людей, загальні умови життя в області, включаючи 
інфраструктуру, рівень зайнятості, освітні можливості, наявність житла, культурну, 
спортивну та соціальну інфраструктури.  
Проте, не менш важливо для молодих батьків отримати поради щодо батьківства. 
Необізнаність молодих пар, неготових до нової відповідальності, може вплинути на 
їх рішення щодо батьківства. Механізм надання консультативної допомоги та 
підтримки з питань батьківства має принаймні частково заохочувати молоді 
подружжя до народження дітей та сприяти подоланню проблеми зниження 
чисельності населення.  
Для цього, мають бути створені школи для батьків і школи підготовки до пологів. 
Також мають бути створені школи для сімей, які виховують дітей з особливими 
потребами спільно з пологовими будинками та пунктами невідкладної медичної 
допомоги області. Крім того, розробка та друк інформаційних матеріалів та 
створення веб-сайту для молодих сімей також сприятиме розширенню знань у сфері 
батьківства. Проект має сприяти обміну інформацією та досвідом між молодими 
сім’ями з метою створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого батьківства. 

Очікувані результати: 

Створено школу для батьків, школу підготовки до пологів та школу для батьків 
дітей з особливими потребами. 
Розроблено та опубліковано інформаційні матеріали з питань батьківства для 
молодих сімей. 
Створено веб-сайт для молодих сімей. 
Надано підтримку створенню груп взаємодопомоги у сфері свідомого батьківства. 

Ключові заходи 
проекту: 

Створення школи для батьків у співпраці з відповідними установами. 
Створення школи підготовки до пологів у співпраці з медичними центрами та 
пологовими будинками (лікарнями). 
Створення школи для сімей, які виховують дітей з особливими потребами, спільно з 
пологовими будинками та пунктами невідкладної медичної допомоги, центрами 
соціальної допомоги та іншими установами / організаціями, які можуть надавати 
підтримку сім’ям. 
Підготовка і друк інформаційних матеріалів для молодих сімей. 
Створення веб-сайту для молодих сімей, де буде зібрано вичерпну інформацію для 
молодих батьків, підготовлену відповідними експертами. 
Сприяння обміну інформацією, отриманою від медичних та соціальних працівників, 
та досвідом між молодими сім’ями. 
Підтримка створення груп взаємної допомоги у сфері свідомого батьківства. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  червень 2012                До (місяць/рік): червень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
500 300 300 1100 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласна та районні 
лікарні, ФАПи та амбулаторії. 
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Коментарі: Цей проект невелика спроба поліпшити роботу, яку слід вжити для заохочення 
батьківства та збільшення рівня народжуваності й чисельності населення області. 
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Таблиця 6.4.7. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки 
та невиробничого сектора. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.7 Оцінка вимог щодо закупівлі технічного обладнання для шкіл для дітей з 
особливими потребами.   

Цілі проекту:  Підготувати основу для обладнання шкіл для дітей з особливими потребами.  
Обладнати належним чином школи для дітей з особливими потребами. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Територія Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Інтеграція осіб з особливими потребами у суспільство починається ще з дитинства, у 
дошкільному і молодшому шкільному віці. Школи для дітей з особливими 
потребами повинні мати не лише спеціально підготовлений педагогічний персонал, 
адаптовані навчальні програми і методи навчання, а й спеціальне обладнання, 
пристосоване до корекційно-навчального процесу. 
Враховуючи специфіку технічного обладнання шкіл для дітей з особливими 
потребами, необхідно здійснити оцінку його наявності та вимог для закупівлі для 
того, щоб витратити наявні ресурси з максимальною користю. Оцінка має бути 
підготовлена командою експертів і охоплювати важливі аспекти роботи з дітьми з 
особливими потребами, включаючи навчальний план і особливості навчального 
процесу.  
На цій підставі слід визначити, яке саме обладнання необхідне (детальний технічний 
опис, кількість), пріоритети у закупівлі обладнання і наявні альтернативні варіанти.  
Аналіз потреб у спеціальному обладнанні має бути передано установам, 
відповідальним за придбання обладнання для шкіл, щоб вони могли скористатися 
ним при фінансуванні та проведенні тендерів. 

Очікувані результати: 

Створено команду експертів для оцінки потреб у придбанні технічного обладнання 
для шкіл для дітей з особливими потребами. 
Підготовлено аналіз технічного обладнання, необхідного для навчального процесу. 
Підготовлено технічний опис необхідного обладнання, варіанти та рекомендації.  
Установи, відповідальні за придбання обладнання для шкіл, поінформовано про 
дослідження і його результати.  

Ключові заходи 
проекту: 

Створення групи експертів та визначення завдань щодо оцінки необхідного 
обладнання для шкіл для дітей з особливими потребами.  
Збір та обробка даних (потреби, попит/пропозиція, наявність...). 
Підготовка аналізу потреб у придбанні техніки, необхідної для навчального процесу 
шкіл для дітей з особливими потребами.  
Підготовка технічного опису необхідного обладнання. 
Передача результатів аналізу та технічного опису установам, відповідальним за 
придбання обладнання для шкіл. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  травень 2012                До (місяць/рік): листопад 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
300 0 0 300 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, загальноосвітні навчальні заклади. 

Коментарі: /    
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Таблиця 6.4.8. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки 
та невиробничого сектора. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.8 Організація волонтерської практики для студентів-медиків у сільських 
амбулаторіях та ФАПах. 

Цілі проекту:  
Надати студентам-медикам можливість отримання практичних знань під 
керівництвом і наглядом досвідчених лікарів.  
Поліпшити охорону здоров’я у селах через залучення додаткового медичного 
персоналу.  

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

У селах нерідко бракує якісних послуг у різних сферах, включаючи й медичні 
послуги. Для студентів-медиків практика у сільських медичних пунктах під 
керівництвом і наглядом досвідчених медичних працівників може виявитися 
корисною. 
У рамках реалізації проекту буде визначено села, у яких спостерігається нестача 
медичного персоналу, та визначено медичні факультети, студенти яких будуть 
зацікавлені надавати медичну допомогу на добровільних засадах заради підвищення 
своєї кваліфікації.  
Подібну ініціативу вже прийнято, вона впроваджується у співпраці між сільськими 
радами та університетами без зовнішнього фінансування, де медичні консультації 
надаються дистанційно через Інтернет.  
Практична робота студентів-медиків має проходити під компетентним керівництвом 
кваліфікованого персоналу, який працює у сільській місцевості. Участь і підтримка 
сільських рад та відповідних університетів має важливе значення для успішної 
реалізації проекту.  
Проект може принести подвійну користь. З одного боку, студенти-медики зможуть 
отримати практичний досвід під керівництвом досвідчених лікарів, а з іншого боку, 
він сприятиме покращенню якості медичного обслуговування у селах.   

Очікувані результати: 

Відібрано села та університети, які виявили бажання взяти участь у проекті. 
Отримано необхідні дозволи. 
Студентів-медиків залучено до роботи сільських пунктів швидкої допомоги. 
Покращено практичні навички студентів-медиків, що засвідчено відповідними 
сертифікатами. 
Забезпечено інформування громадськості про таку ініціативу. 

Ключові заходи 
проекту: 

Визначення сіл (сільських пунктів швидкої допомоги), де бракує медичного 
персоналу. 
Визначення медичних факультетів та студентів-медиків, які б виявили бажання 
взяти участь у проекті.  
Отримання необхідних дозволів від сільських рад, університетів та міністерств. 
Участь студентів у повсякденній роботі сільських пунктів швидкої допомоги на 
тимчасовій та добровільній основі. 
Видача відповідних сертифікатів про проходження практики студентам. 
Просування ініціативи в інші сільські місцевості як прикладу ефективного досвіду. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  квітень 2012                До (місяць/рік): грудень 2014 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2012 2013 2014 Разом 
буде визначено буде визначено буде визначено буде визначено 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Сільські ради, сільські амбулаторії та ФАПи, університети (медичні факультети), 
обласна та районні лікарні, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, недержавні організації. 

Коментарі: Ініціатива має бути успішною, оскільки якість медичного обслуговування є 
важливим аспектом якості життя у сільській місцевості. 
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Таблиця 6.4.9. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1. Розвиток та єдність територіального простору. 
4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб. економіки 
та невиробничого сектора. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.9 Закупівля обладнаних пересувних станцій для експрес-діагностики 
туберкульозу, онкологічних захворювань та діабету.  

Цілі проекту:  
Створити пересувні станції для експрес-діагностики хвороб. 
Поліпшити медичне обслуговування у селах та віддаленій сільській місцевості, яка 
знаходяться далеко від медичних закладів. 
Поліпшити стан здоров’я населення області. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Віддалена сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Вчасно і правильно поставлений діагноз має вирішальне значення для успішного 
лікування хвороби. Багато людей, які живуть у віддалені сільській місцевості, не 
мають доступу до діагностичних і медичних установ. Несвоєчасне звернення за 
належною медичною допомогою та пізня діагностика ускладнюють лікування, 
призводять до втрати часу та вимагають значних витрат.   
Ситуацію можна покращити шляхом обладнання мобільних медичних станцій усім 
необхідним для експрес-діагностики туберкульозу, онкологічних захворювань і 
діабету на місцях.  
Спочатку необхідно з’ясувати рівень потреб в обладнанні, виходячи з кількості 
населення у віддалених сільських місцевостях, які не мають доступу до медичного 
обслуговування, кількість пацієнтів, які страждають від однакових хвороб у цих 
місцевостях, ймовірність виникнення захворювань, можливості використання 
обладнання на місцях. Проведена оцінка забезпечить основу для визначення 
пріоритетних віддалених сільських місцевостей, які найбільше потребують подібних 
медичних послуг.  
Технічний опис необхідного обладнання має бути підготовлено та використано у 
конкурсній закупівлі обладнання, яка проводитиметься установою, відповідальною 
за закупівлю медичного обладнання. Обладнання має бути передане медичному 
персоналу, для якого буде проведено курси з його використання, після чого буде 
створено необхідні мобільні станції експрес-діагностики.  
Пацієнти та інші користувачі медичних послуг у віддалених сільських місцевостях 
мають бути поінформовані про доступність нових послуг.   

Очікувані результати: 

Здійснено оцінку потреб в обладнанні мобільних станцій експрес-діагностики. 
Визначено пріоритетні місцевості для створення мобільних станцій. 
Підготовлено технічний опис необхідного обладнання. 
Проведено тендер на постачання обладнання. 
Придбано необхідне обладнання, медичний персонал пройшов підготовку у його 
використанні. 
Потенційні користувачі медичних послуг повідомлені про нові медичні послуги.  

Ключові заходи 
проекту: 

Оцінювання потреб в обладнанні мобільних станцій експрес-діагностики.  
Визначення пріоритетних місцевостей для створення мобільних станцій на основі 
результатів проведеного аналізу.  
Підготовка технічного опису обладнання. 
Проведення тендеру згідно з вимогами чинного законодавства. 
Передача обладнання, проведення курсів для персоналу та створення мобільних 
станцій експрес-діагностики. 
Інформування потенційних користувачів про існування нових станцій експрес-
діагностики. 

Період впровадження:  З (місяць/рік):  квітень 2012             До (місяць/рік): грудень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
3000 0 0 3000 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласна та районні лікарні, ФАПи та 
амбулаторії. 

Коментарі: Інформацію про станції експрес-діагностики має бути розповсюджено через місцеві 
засоби інформації (радіо та телебачення). 
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Таблиця 6.4.10. 
Внесок проекту у 
досягнення 
операційних цілей 
Стратегії: 

4.1. Розвиток та єдність територіального простору. 
4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки 
та невиробничого сектора. 
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини. 

Назва проекту: 4.10 Закупівля фізіотерапевтичного обладнання для превентивного лікування та 
основних процедур для сільських амбулаторій та ФАПів.  

Цілі проекту:  
Забезпечити певним набором фізіотерапевтичного обладнання сільські амбулаторії 
та ФАПи. 
Поліпшити медичне обслуговування населення у селах. 
Поліпшити стан здоров’я населення області. 

Територія, на яку 
проект матиме вплив Сільська місцевість Хмельницької області. 

Стислий опис проекту: 

Базове медичне обслуговування має бути доступним усім громадянам, незалежно від 
місця їх проживання. Превентивні заходи можуть сприяти поліпшенню стану 
здоров’я населення, а у випадку деяких хвороб, вони мають важливе значення для 
успішного лікування. Сільські амбулаторії та ФАПи повинні мати можливість 
здійснювати превентивні обстеження та основні фізіотерапевтичні процедури, для 
яких необхідне спеціальне обладнання.  
Спершу необхідно з’ясувати рівень потреб у фізіотерапевтичному обладнанні, 
виходячи з кількості населення у сільській місцевості, яка не має доступу до 
належних медичних послуг, кількості пацієнтів, які потребують фізіотерапевтичних 
послуг, ймовірності виникнення хвороб, та можливостей відповідного використання 
обладнання. На основі аналізу потреб буде визначено пріоритетну місцевість, яка 
найбільше потребують вказаних медичних послуг.  
Технічний опис необхідного обладнання має бути підготовлено та використано у 
конкурсній закупівлі обладнання, яка проводитиметься установою, відповідальною 
за закупівлю медичного обладнання. Обладнання має бути передано медичному 
персоналу, для якого буде проведено курси з його використання для попередження 
хвороб та здійснення основних лікувальних процедур. Відповідні послуги мають 
бути надані амбулаторіям та ФАПам обраних сіл.  

Очікувані результати: 

Оцінено потреби у фізіотерапевтичному обладнанні. 
Визначено пріоритетні села для надання відповідних послуг.  
Підготовлено технічний опис спеціального обладнання. 
Проведено тендер. 
Обладнання доставлено та проведено навчання. 
Потенційні користувачі медичних послуг проінформовані про нові можливості. 

Ключові заходи 
проекту: 

Оцінювання потреб сільських  амбулаторій та ФАПів  у фізіотерапевтичному 
обладнанні. 
Визначення пріоритетних місцевостей, які потребують фізіотерапевтичного 
обладнання, на основі аналізу.  
Підготовка технічного опису обладнання. 
Проведення тендеру. 
Передача обладнання, проведення навчання персоналу. 
Створення потужностей для надання основних і превентивних фізіотерапевтичних 
послуг сільськими амбулаторіями та ФАПами станціями швидкої допомоги. 
Інформування потенційних користувачів про створені медичні послуги через 
плакати і буклети.  

Період впровадження:  З (місяць/рік): квітень 2012             До (місяць/рік): грудень 2012 
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн. 

2012 2013 2014 Разом 
1600 0 0 1600 

Джерела 
фінансування: Донори, обласний та місцеві бюджети.  

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту: 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласна та районні лікарні, сільські 
амбулаторії і ФАПи. 

Коментарі: Відповідну інформацію має бути розповсюджено через місцеві засоби інформації 
(радіо та телебачення). 

 
 
 

 


