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ІНФОРМАЦІЯ 
про підсумки соціально-економічного розвитку області  

за перше півріччя 2016 року 

Протягом першого півріччя 2016 року облдержадміністрацією разом з 
райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування вживалися за-
ходи щодо забезпечення комплексного розвитку регіону, належного життєвого 
рівня населення та стабільної суспільно-політичної ситуації. 

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону особлива 
увага приділялася організації виконання завдань і заходів Програми соціально-
економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік, визначених пріори-
тетів діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст 
обласного значення) рад. 

Найбільш актуальні для області питання аналізувалися на засіданнях ко-
легії облдержадміністрації та відповідних нарадах. Проведено 6 засідань ко-
легії, на яких розглянуто 25 питань. За підсумками розгляду прийнято 19 роз-
поряджень, 5 протокольних рішень та 3 доручення голови обласної державної 
адміністрації. 

Значна увага приділялася посиленню контролю за виконанням власних рі-
шень та виконавської дисципліни у цілому. З цією метою та на виконання 
завдань, визначених Президентом і Прем’єр-Міністром України, систематично 
розглядався стан виконавської дисципліни на засіданнях колегій місцевих 
державних адміністрацій.  

Протягом звітного періоду на контролі перебувало 5378 завдань, визна-
чених у 4615 документах. Аналіз їх виконання засвідчив позитивну динаміку 
рівня виконавської дисципліни. 

Здійснено організаційні заходи, спрямовані на поліпшення стану роз-
гляду звернень громадян, вирішення порушених у них питань. Протягом звіт-
ного періоду керівництвом облдержадміністрації проведено 22 особистих та 
24 виїзних прийоми громадян, за підсумками яких зареєстровано 601 звернення. 
Відбулося 3 засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 
громадян. 

Відповідно до затвердженого головою облдержадміністрації графіка 
здійснено 20 перевірок у райдержадміністраціях, 6 – структурних підрозділах 
облдержадміністрації з питань додержання законодавства про звернення 
громадян та удосконалення роботи з цих питань. Запроваджено дні контролю 
щодо виконання доручень, наданих Президентом України місцевим органам 
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виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян. Всього за 
звітний період здійснено 4 виїзних перевірки.  

Заслухано звіти трьох голів районних державних адміністрацій згідно із 
затвердженим головою облдержадміністрації графіком особистих доповідей 
голів райдержадміністрацій перед головою обласної державної адміністрації 
про роботу зі зверненнями громадян.  

Обласною державною адміністрацією у взаємодії з правоохоронними 
органами вживаються подальші заходи з мобілізації наявних сил і засобів для 
виконання завдань, визначених Президентом України та Урядом щодо зміц-
нення обороноздатності держави та поліпшення правоохоронної діяльності. 

Вживалися заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в 
області. 

Обсяги промислового виробництва за січень-травень 2016 року збільши-
лися у порівнянні з січнем-травнем минулого року на 1,7 відсотка. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги випуску про-
дукції збільшилися у 2,1 раза, переробній галузі – зменшилися на 3,8 відсотка.  

Скоротилися обсяги виробництва машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування – на 14,2% (пов’язано зі зменшенням обсягів 
виробництва електричного устаткування, інших транспортних засобів, а також 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції) хімічних речовин і хімічної 
продукції – на 9,0% (пов’язано зі скороченням обсягів виробництва на спир-
тових заводах області). 

Зменшення випуску продукції у виробництві м’яса, м’ясних та молочних 
продуктів, інших харчових продуктів, хліба, хлібобулочних і борошняних 
виробів, а також напоїв призвело до скорочення обсягів виробництва у галузі 
харчової переробної промисловості на 6,7 відсотка. Відтак, можна зробити 
висновки, що підприємства галузі недостатньо працюють над розширенням 
асортименту продукції та її якістю, внаслідок чого споживчий ринок області 
наповнюється товарами з інших регіонів країни. 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря обсяги виробництва збільшилися на 4,8 відсотка.  

У м. Старокостянтинів ТОВ “Мегатекс Індастріал” із залученням коштів 
британських інвесторів завершено будівництво першої черги заводу з вироб-
ництва гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних еле-
ментів) з плановою річною потужністю 2 млн. одиниць. У результаті впровад-
ження проекту на заводі на даний час функціонує 107 робочих місць. 

У Старосинявському районі ТОВ “А.Т.К.” ведеться будівництво соєво-
екстрактного заводу. Введення заводу в експлуатацію планується у жовтні 
цього року за рахунок власних інвестицій на суму 60 млн. гривень. Реалізація 
проекту передбачає створення близько 200 нових робочих місць. 

Новоствореним підприємством ТОВ “Теофіпольська енергетична компа-
нія” у вересні планується розпочати будівництво біогазової установки по 
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виробництву електроенергії з біогазу. Першу чергу будівництва планується 
ввести в дію до кінця 2016 року, другу – до кінця 2017. На даний час розроб-
ляється проектно-кошторисна документація об’єкта. Внаслідок реалізації 
проекту передбачається створити 50 робочих місць. 

Промисловими підприємствами за цей період реалізовано промислової 
продукції (товарів, послуг) на 12,4 млрд.грн. (за січень-травень 2015 року – 
9,8 млрд.грн.).  

Виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях 
господарств скоротилося у порівнянні з минулим роком на 7,5%, у тому числі 
у сільськогосподарських підприємствах – на 19,1 відсотка. 

Основною причиною спаду обсягу виробництва продукції сільського 
господарства у сільськогосподарських підприємствах є зменшення виробництва 
продукції тваринництва, зокрема виробництва яєць, що зумовлено частковою 
заміною поголів’я курей-несучок на ПАТ “Авіс” Кам’янець-Подільського району.  

Ця проблема має тимчасовий характер, її вирішення планується найб-
лижчим часом. 

Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечено сіль-
ськогосподарськими підприємствами 13 районів, найбільше – Старокостянти-
нівським (142,9%), Городоцьким (117,5%), Ізяславським (115,4%), Чемеро-
вецьким (113,3%). Найнижчий індекс обсягу виробництва сільськогосподар-
ської продукції спостерігається у Віньковецькому (58,0%), Кам’янець-Поділь-
ському (58,4%), Старосинявському (75,8%) районах. 

Під урожай цього року посіяно 1149 тис. га сільськогосподарських культур, 
що на 21 тис. га більше минулорічних обсягів. Майже половину зайнятих 
посівами площ (47,0%) відведено під зернові та зернобобові культури – 
536 тис. га (на 3 тис. га більше ніж торік). На 74 тис. га або майже утричі 
збільшено посівні площі соняшника, цукрових буряків – на 11,8 тис. га або на 
40%, кормових культур – на 10 тис. гектарів. 

Цьогоріч передбачається отримати валовий збір зерна в обсязі 2850 тис. 
тонн (торік зібрано 2792,9 тис. тонн). У цілому, до збирання підлягає понад 
360 тис. га ранніх зернових культур і 154 тис. га кукурудзи.  

З початку липня в усіх районах розпочато комплекс збиральних робіт. У 
цьому році жнива розпочалися на тиждень раніше ніж торік. 

На 20 липня 2016 року вже обмолочено 125,3 тис. га або 35% площ 
ранніх зернових культур, намолочено понад 627 тис. тонн збіжжя при середній 
урожайності 50 ц/га (на 4 ц більше минулорічного).  

У господарствах усіх категорій обсяги виробництва м’яса (реалізації 
худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшилися на 2,8%, молока – на 1,8%, 
яєць – зменшилися на 35 відсотків. 

На покращення показників виробництва у галузі тваринництва вплинуло 
збільшення поголів’я великої рогатої худоби – на 2,6% та свиней – на 
0,6 відсотка.  
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Сільськогосподарські підприємства за власні кошти здійснюють буді-
вельні роботи на 7 великих об’єктах у тваринництві, а саме: на 3 молоч-
нотоварних фермах ФГ “Бізон-1” с. Сахнівці Старокостянтинівського, ВП АФ 
“Хлібороб” с. Жучківці і СТОВ “Шумовецьке” с. Шумівці Хмельницького 
районів; на 4 свинокомплексах: ПП “Аграрна компанія 2004” сіл Доброгорща 
Хмельницького, Бубнівка Городоцького районів, ТОВ “Подільський бекон” с. 
Воронківці Старокостянтинівського і ТОВ “Камчатка” с. Теліжинці Ізяслав-
ського районів, уведення в дію яких планується до кінця поточного року.  

Повністю завершено роботи з реконструкції молочнотоварної ферми у 
СТОВ ім. Шевченка Деражнянського району.  

Хмельниччина активно працює щодо альтернативних видів опалення. 

За перше півріччя 2016 року з відновлювальних джерел енергії вироб-
лено 9,13 млн. кВт/год. електроенергії, з яких 7,13 млн. кВт/год – малими 
гідроелектростанціями та 2 млн. кВт/год – сонячними електростанціями. 

У лютому 2016 року запущено унікальну у країні трансформаторну 
підстанцію “Прибузька”, що дасть можливість подальшого розвитку електро-
мереж 10 кВ м. Хмельницький. Підстанцію обладнано автоматизованою систе-
мою управління технологічними процесами. Усе обладнання імпортне і 
вперше використовується в Україні.  

Розпочинається будівництво сонячної електростанції потужністю 5МВт 
у с. Миньківці Дунаєвецького району. 

У січні-травні 2016 року вантажооборот підприємств транспорту області 
становив 701,4 млн.ткм, що на 1,4% більше обсягу відповідного періоду 
минулого року. Перевезено 3198,4 тис. тонн вантажів, що на 13,2% більше ніж 
торік. Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 454,1 
млн.пас.км або 96,3% від обсягу відповідного періоду попереднього року. 
Послугами пасажирського транспорту скористалося 45,4 млн. пасажирів.  

Автобусна мережа області нараховує 963 маршрути, з яких 87 – 
міжобласних, 472 – приміських та 404 – міжміських внутрішньообласних. 
Кількість автомобільних перевізників – 284, з яких 253 – приватні особи-під-
приємці. 

На 01 липня 2016 року з перевізниками укладено 492 договори на пере-
везення пасажирів на маршрутах загального користування. 

За звітний період підприємствами області виконано будівельних робіт на 
суму 505,9 млн.грн., що на 8,0% менше у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року.   

Основними причинами зменшення індексу будівельної діяльності є 
завершення улаштування інженерних конструкцій для мобільного зв’язку, що 
у 2014-2015 роках давало значний обсяг виконаних робіт. Крім того, торік 
завершено реалізацію значних за обсягами інвестиційних проектів. 

Протягом півріччя введено в експлуатацію 189,0 тис.кв.метрів житла (на 
9,0% більше минулорічного показника). Уведено в експлуатацію 32 багато-
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поверхових житлових будинки загальною площею 131,1 тис. кв. метрів, з них 
26 – у м. Хмельницький.  

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому 
ринку області для своєчасного реагування на негативні тенденції його роз-
витку. 

Індекс споживчих цін за цей період становить 105,6% при 104,9% по 
Україні. 

На рівень індексу найбільше вплинуло зростання протягом січня-червня 
поточного року вартості комунальних послуг (житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива – на 27,8%). 

Рівень індексу споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні 
напої становить 100,3% при 100,5% по Україні. 

У січні-квітні 2016 року обсяги експорту та імпорту товарів становили, 
відповідно, 77,1 і 86,0 млн. доларів США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами становило 8,9 млн. доларів, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 
0,90 (минулоріч – 1,74). 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведе-
ного бюджету становили 2439,7 млн.грн., у тому числі до державного бюджету 
України – 934,1 млн. гривень. 

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів 
(обов’язкових платежів) без урахування міжбюджетних трансфертів на суму 
1539,9 млн.грн. або 137,1% до плану на перше півріччя. Забезпечено виконан-
ня доходів загального фонду усіма містами обласного значення, бюджетами 
районів та обласним бюджетом. 

Доходи загального фонду місцевих бюджетів області зросли на 50,5% 
або на 516,9 млн.грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

Приріст до показників минулого року досягнуто усіма бюджетами 
районів та міст обласного значення, крім Летичівського району. Значний 
внесок у казну області внесли міста Хмельницький (+132,1 млн.грн.), і 
Кам’янець-Подільський (+40,6 млн.грн.) та Красилівський (+17,1 млн.грн.), 
Ізяславський (+14,2 млн.грн.), Старокостянтинівський (+12,1 млн.грн.), 
Ярмолинецький  (+10,7 млн.грн.) райони. 

Місцеві бюджети отримали трансфертів з державного бюджету на суму 
3393,1 млн.грн. або 97,9% до плану на звітний період.  

Вживаються заходи з подальшого вдосконалення організації роботи 
центрів надання адміністративних послуг, через які протягом звітного періоду 
надано 179,3 тис. адміністративних послуг. 

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через 
центри при райдержадміністраціях, становить 99 послуг, при виконавчих 
комітетах міських (міст обласного значення) рад – 157 послуг. Роботу 
місцевих ЦНАПів забезпечують 132 адміністратори. 
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Стан розвитку підприємництва характеризується позитивною динамікою 
основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів малого та 
середнього підприємництва. 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби в області 
на 01 липня 2016 року кількість діючих малих та середніх підприємств 
становить 9935 одиниць та збільшилась з початку року на 112.  

До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва надійшло 1191,0 млн. грн. податкових платежів, що на 242,3 млн. грн. 
або на 25,4% більше ніж за відповідний період 2015 року. 

Органами Пенсійного фонду України в області проведено значну роботу 
з наповнення бюджету фонду власними коштами, своєчасного призначення, 
перерахунків та фінансування у повному обсязі пенсійних виплат, зменшення 
заборгованості зі сплати страхових внесків. 

До бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в області, 
з урахуванням коштів, отриманих від розмежування єдиного соціального 
внеску, надійшло 1073,2 млн. гривень. 

На виплату пенсій направлено 3,9 млрд. грн., що на 266,9 млн.грн. 
більше (7,4%) ніж за відповідний період торік. 

Постійно проводиться робота щодо забезпечення своєчасної виплати 
заробітної плати, погашення заборгованості працівникам підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності. У результаті проведених заходів виплачено 
заборгованість із заробітної плати на 8 підприємствах області на суму 3,4 млн. 
гривень. 

Заробітна плата одного штатного працівника у травні 2016 року стано-
вила 3875,0 грн., що на 20,9% більше ніж за цей період торік. 

На 01 липня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати 
становила 4,1 млн.грн. і до початку року зменшилася на 1,6 млн. гривень. На 
економічно активних підприємствах у порівнянні з початком звітного року 
вона зменшилася на 0,3 млн.грн. і становить 2,1 млн. гривень. 

Приділялася увага розвитку галузі освіти. З метою покращення якості 
дошкільної освіти з початку року відкрито 2 та реконструйовано 1 дошкільний 
навчальних заклад, створюються додаткові групи у функціонуючих дитячих 
садках. Відповідно до плану розвитку мережі дошкільних навчальних закладів 
на 2016 рік вже створено 140 та планується створити ще 745 додаткових місць. 
Найбільше – у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин. 

Різними формами дошкільної освіти охоплено 96,0% дітей віком від 3 до 
6 (7) років. Наповнюваність дошкільних навчальних закладів у середньому 
становить 117 дітей на 100 місць, у містах обласного значення – 135.   

Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти на поточні 
та капітальні ремонти у першому півріччі з усіх бюджетів освоєно 
4853,1 тис.грн. та 1399,7 тис.грн. спонсорських коштів.  
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Відремонтовано 3340 кв. метрів дахів, замінено 966 вікон та 76 дверей. 
Проведено капітальний ремонт 3 навчальних приміщень та 1 їдальні. Замінено 
3 котли, 18 насосів та 78 колісників, в 1 школі – внутрішню систему опалення 
та у 9 – 177 м/п каналізаційних мереж. 

Надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період 
здійснюється у 201 дитячому закладі. На 01 липня 2016 року оздоровленням та 
відпочинком забезпечено 17742 дітей шкільного віку (12,9% від загальної 
чисельності усіх дітей). Зокрема, оздоровленням та відпочинком забезпечено 
12943 дітей пільгових категорій. 

В області на обліку перебуває 2017 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 1791 ди-
тину-сироту та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 
88,8% від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей. 

На 01 липня 2016 року функціонувало 23 дитячих будинки сімейного 
типу та 122 прийомних сім’ї, у яких виховується 380 дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.  

Здійснюються заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпри-
тульності та вчиненню дітьми правопорушень. 

У галузі охорони здоров’я проводилася робота щодо забезпечення 
найбільш вразливих верств населення життєво-необхідними препаратами.  

У лікувально-профілактичних закладах області проводиться робота щодо 
поліпшення стану будівель та приміщень. 

 Завершено будівництво та введено в дію у березні 2016 року палатний 
корпус з дитячим відділенням Дунаєвецької центральної районної лікарні.  

Проведено ремонт та реконструкцію терапевтичного відділення та даху  
пологового відділення Волочиської, поліклініки Ізяславської, операційного 
блоку Кам’янець-Подільської, хірургічного відділення Шепетівської централь-
них районних лікарень, ремонт системи холодного водопостачання, покрівлі 
операційного блоку онкодиспансеру та інше. 

Підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за перше пів-
річчя 2016 року свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо 
стабілізації соціально-економічної ситуації, а досягнуті позитивні результати 
дають можливість прогнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку 
провідних галузей виробничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню 
добробуту мешканців регіону. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В.Кальніченко 
 
 


