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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про стан розвитку сільських територій області 

 

На 01 січня 2016 року у 1433 сільських населених пунктах (у тому числі 
24 селищах) проживає понад 564 тис. осіб або 43,5% усього населення області. 
Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних 
громад” в області утворено 22 об’єднаних громади, до яких увійшли 569 насе-
лених пунктів, з них – 556 сільських з населенням понад 251 тис. осіб.  

За останні роки збільшилось валове виробництво сільськогосподарської 
продукції. Темп росту валової продукції за січень-листопад поточного року 
становить 104,3% до відповідного періоду минулого року, у тому числі по 
господарствах населення – 108,7 відсотка. 

Господарствами населення виробляється понад 13% до загального вало-
вого збору зерна, питома вага господарств населення у зібраному врожаї кар-
топлі становить 99%, овочів – 98%, плодів – 90 відсотків. Саме завдяки домо-
господарствам область на 155% забезпечено плодами та ягодами, на 130% 
овочами, майже утричі більше до потреби виробляється картоплі. Із загального 
обсягу виробленого молока 74% припадає на приватний сектор, 56% м’яса 
виробляється саме у домогосподарствах. 

Першочерговими заходами щодо забезпечення сталого економічного 
благополуччя сільського населення є зростання рівня заробітної плати та 
орендної плати за земельні паї.  

За статистичними даними у жовтні поточного року середньооблікова 
кількість штатних працівників у сільському господарстві становила 20,7 тис. 
осіб, нарахований фонд заробітної плати цих працівників за січень-жовтень 
поточного року становить 721,98 млн.грн., середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника – 3749,16 грн., що на 17% більше до відповідного 
періоду минулого року. 

У 2016 році за оренду земельних часток (паїв) по області нараховано 
понад 1,3 млрд.грн. орендної плати, що на 51% більше ніж торік. Розмір 
орендної сплати становить 5,6% до вартості землі. 

Важливою складовою підвищення економічного розвитку сільських 
територій є розширення сфери прикладання праці шляхом створення нових 
робочих місць. Протягом 2013-2016 років в економіку сільського господарства 
та переробної промисловості впроваджено 50 інвестиційних проектів, що дало 
змогу створити 452 нових робочих місця.  
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Особливої уваги заслуговує питання розвитку інфраструктури аграрного 
ринку, яку в області представлено сільськогосподарськими обслуговуючими 
кооперативами, фірмовими магазинами, мережею торгових закладів системи 
облспоживспілки, оптово-роздрібними ринками, мережею зерносховищ, кар-
топле-, овоче- та фруктосховищ. Зокрема, для надання послуг особистим 
селянським господарствам в області зареєстровано 20 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативи. З них по 2 – у Красилівському та Городоцькому 
районах за участі міжнародної технічної допомоги Проекту “Місцевий роз-
виток орієнтований на громаду”. Значну роль у цьому відіграє обласна служба 
зайнятості, якою протягом дев’яти місяців 2016 року для безробітних меш-
канців сільських населених пунктів проведено 140 семінарів для понад 2,2 тис. 
осіб.  

Подальше створення обслуговуючих кооперативів дасть змогу захистити 
інтереси дрібних сільськогосподарських товаровиробників та домогосподарств 
шляхом вирішення питань переробки і збуту сільськогосподарської продукції, 
постачання мінеральних добрив, насіння, сільгосптехніки, технічного обслу-
говування, а в цілому, сприятиме створенню організаційно-економічних умов 
для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, ста-
більного забезпечення населення якісною та безпечною місцевою сільсько-
господарською продукцією, а промисловість – сільськогосподарською сирови-
ною; нарощуванню обсягів виробництва та розширенню ринків збуту сільсько-
господарської продукції та продуктів переробки з високою доданою вартістю 
та економічною ефективністю. 

Водночас, існує низка чинників, які  посилюють міграційні процеси, що 
надалі погіршують демографічну ситуацію сільських територій, знижуючи 
наявну частку населення у працездатному віці, а саме – доступ до якісних 
освітніх послуг, своєчасне та якісне медичного обслуговування, наявність 
об’єктів соціально-культурного призначення та побутового обслуговування.  

Із 756 загальноосвітніх навчальних закладів, що функціонують в області, 
582 знаходиться у сільській місцевості, де навчається 43 587 учнів. У 2016 році 
рішенням органів місцевого самоврядування зупинено діяльність 27 шкіл, з 
них 21 закрито, у 6-ти призупинено навчальний процес у зв’язку із відсутністю 
учнівського контингенту. Проведено реорганізацію 46 шкіл, з них 26 з пони-
женням ступеню навчання. На сьогодні 13078 учнів у сільській місцевості підво-
зиться до базових та опорних шкіл. 

Значного покращення потребує і медичне обслуговування сільських 
жителів. Доступність лікарської допомоги до мешканців визначається показ-
ником забезпеченості лікарськими амбулаторіями загальної практики/сімейної 
медицини (ЗПСМ). У цілому по області цей показник становить 2,9 на 10 тис. 
сільського населення при нормативі 3,3. Критерієм організації амбулаторії у 
сільській місцевості є відстань до неї – до 7 кілометрів. У структурі сільських 
амбулаторій ЗПСМ функціонує 892 фельдшерсько-акушерських і фельдшер-
ських пункти (ФП) та 85 медичних пунктів тимчасового базування. За дер-
жавними вимогами ФП, які обслуговують менше 300 жителів, потрібно 
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реорганізувати у медичні пункти тимчасового базування. Таких ФП в області 
324 (36% від наявних), з них 141 обслуговує менше 200 жителів. Крім того, 
укомплектованість штатних посад лікарів ЗПСМ залишається на рівні 81 від-
сотка. 

Обмеженість сільських територій, їх віддаленість від міст знижують 
комунікативні та інформаційні можливості в організації вільного часу дітей, 
підлітків та сільської молоді. 

Мережа клубних закладів системи Міністерства культури України у 
сільській місцевості становить 1029 установ, з них 72 потребують капітального 
ремонту, 3 – аварійні. 

Також у сільській місцевості функціонує 10 початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів, 765 публічних бібліотек. У селах з населен-
ням менше 300 осіб діє 183 бібліотечних пункти. Забезпечення населення 
бібліотеками у сільській місцевості становить 1 бібліотека на 744 мешканців. 
230 (30%) сільських бібліотек мають комп’ютерну техніку, 94 (12%) підклю-
чено до мережі Інтернет, 6 надають інформацію відділеним користувачам че-
рез власні бібліотечні сайти. Приміщення багатьох сільських бібліотек потре-
бують покращення та створення комфортних умов відвідувачам. Капітального 
ремонту потребує 15 закладів, поточного – 497, опалення відсутнє у 242 бі-
бліотеках.  

Недостатнім є рівень розвитку фізкультури та спорту у сільській місце-
вості, залучення дітей та учнівської молоді до початкових занять спортом у 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, у першу чергу через 
відсутність кваліфікованих кадрів та відповідних спортивних споруд. Усього 
близько 7% тренерів-викладачів працюють із сільською молоддю, 3,5% від 
загальної чисельності спеціалістів фізичного виховання – у дошкільних закла-
дах освіти і 0,7% педагогів фізкультурно-оздоровчої роботи працюють у 
сільській місцевості. 

Значну роль у розвитку масової фізичної культури і спорту в сільській 
місцевості відіграє обласна організацією ВФСТ “Колос”, якою у поточному 
році було проведено спортивні ігри серед сільських школярів та учнів ДЮСШ 
до Міжнародного дня захисту дітей, обласне фізкультурно-оздоровче та 
спортивне свято “Жнива”, обласний фестиваль “Богатирська слава Поділля”, 
спартакіади серед керівних працівників районних сільськогосподарських під-
приємств, організацій та депутатів усіх рівнів, обласні сільські спортивні ігри 
на краще спортивне село Хмельниччини. Участь у зазначених заходах взяли 
понад 4 тис. осіб.  

Варто врахувати екологічні вимоги у виробничих процесах, що відбу-
ваються на селі. На території області нараховується 842 сміттєзвалища та 
полігонів твердих побутових відходів, у тому числі 807 сільських сміттєзва-
лищ, 14 – селищні полігони. Із 14 селищних полігонів твердих побутових 
відходів паспортизовано 11, із загальної кількості сільських сміттєзвалищ – 
усього 314. 
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Вирішення питань природоохоронного характеру, функціонування мис-
тецьких, спортивних та культурних закладів, розвиток інфраструктури села в 
цілому потребує безпосередньої участі та фінансової підтримки органів міс-
цевого самоврядування.  

На 01 грудня 2016 року до загального фонду бюджетів місцевого само-
врядування надійшло податків і зборів на суму 1305,6 млн.грн., або 120,5% 
(+ 221,9 млн.грн.) до показників, затверджених на відповідний період поточ-
ного року з урахуванням змін.  

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
16 березня 2016 року № 200 “Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних тери-
торіальних громад” для 22 об’єднаних територіальних громад було виділено 
216,4 млн. гривень. 

Облдержадміністрацією розглянуто 197 проектних заявок на інфраструк-
турні проекти, які реалізуються за рахунок державної субвенції, з яких 
192 проекти спрямовано на розвиток сільської місцевості. 

Отримання такого потужного фінансового ресурсу від держави сприяло 
реалізації у сільських громадах низки важливих для її мешканців інфраструк-
турних проектів, серед яких проведення та реконструкція водогонів (22 про-
екти), освітлення вулиць та ремонт доріг (65), капітальні ремонти у закладах 
освіти (42), культури (9), придбання шкільних автобусів (6), закупівля техніки 
для комунальних підприємств (16), будівництво артезіанських свердловин, 
реконструкція каналізаційних очисних споруд, ремонт закладів охорони здо-
ров’я, адміністративних приміщень та інші.  

Враховуючи, що сільські території – це не тільки просторовий базис 
виробництва, а й природне середовище та місце життєдіяльності людей, 
фундаментом розвитку сільських територій є не лише виробництво сільсько-
господарської продукції. Саме від людини, її культурно-освітнього рівня, про-
фесійної підготовки, громадської активності, навичок, вмотивованості, бажан-
ня та вміння працювати і господарювати залежить ефективність використання 
території. А тому необхідно перемістити акцент аграрної політики з підтримки 
аграрного сектору економіки на підтримку сільського розвитку, в основі якого 
закладені  потреби територіальних громад, поліпшення якості життя та 
економічного благополуччя сільського  населення.  
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


