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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про роботу обласної державної адміністрації по забезпеченню соціально-

економічного розвитку області у 2016 році та основні напрями роботи  
на 2017 рік 

 

Протягом 2016 року облдержадміністрацією разом з райдержадміністра-
ціями та органами місцевого самоврядування вживалися заходи щодо забез-
печення 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 
колегії облдержадміністрації та відповідних нарадах. Проведено 13 засідань 
колегії облдержадміністрації, на яких розглянуто 60 питань. За підсумками 
розгляду прийнято 45 розпоряджень, 9 доручень голови облдержадміністрації 
та 9 протокольних рішень. 

За підсумками співбесід з головами районних державних адміністрацій, 
міськими (міст обласного значення) головами та головами, обраними об’єд-
наними територіальними громадами, підготовлено 3 протокольних доручення. 
Оперативні щотижневі наради проводилися відповідно до Регламенту обл-
держадміністрації. 

Значна увага приділялася посиленню контролю за виконанням власних 
рішень та виконавської дисципліни у цілому. Протягом звітного періоду до 
облдержадміністрації надійшло 8575 документів, на контролі перебувало 
11019 завдань, визначених у 9560 документах.  

Здійснено організаційні заходи, спрямовані на поліпшення стану розгля-
ду звернень громадян, вирішення порушених у них питань. Керівництвом 
облдержадміністрації проведено 57 особистих та 59 виїзних особистих прийо-
мів громадян. Також відбулося 11 “гарячих” телефонних ліній “Запитай у 
влади”. Розглянуто 45 питань, найактуальніші з яких – транспортне сполу-
чення і пільгові перевезення пасажирів, розрахунки за житлово-комунальні 
послуги і надання субсидій, благоустрій населених пунктів. 

Питома вага позитивно вирішених звернень становить 81,7% від загаль-
ної кількості отриманих звернень. 
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Вживалися заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в 
області. 

Торік індекс промислового виробництва становив 104,5%, у 2015 році – 
95,6 відсотка. Реалізовано готової продукції на 33,0 млрд.грн., що майже на 
25% більше ніж у 2015 році.  

У промисловому секторі області на 01 січня 2017 року налічується понад 
1800 підприємств, де зайнято близько чверті усіх працюючих в області (понад 
51 тис. осіб).  

Стабільно нарощують обсяги виробництва такі потужні промислові під-
приємства, як ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Новатор”, 
ПАТ “Укрелектроапарат”, ПАТ “Подільський цемент”, ДП ПАТ “Оболонь”. 

Хмельниччина традиційно займає лідируючі позиції в аграрному секторі. 
У 2016 році намолочено понад 3 млн. тонн зерна при середній урожай-

ності 57,6 ц/гектара. Показник урожайності зернових культур є другим у 
державі. Валовий збір кукурудзи на зерно становить 1,2 млн. тонн.  

Зібрано 1,5 млн. тонн цукрових буряків. Цьогоріч працювали 5 цукрових 
заводів, вироблено понад 230 тис. тонн цукру.  

Намолочено 460 тис. тонн сої. Виробництво соняшника становить 
335 тис. тонн, що на 52% більше показника попереднього року. 

Під урожай 2017 року посіяно понад 231 тис. га озимих зернових куль-
тур та 74 тис. га озимого ріпаку (на 22 тис. га більше). Загальна посівна площа 
у поточному році по всіх категоріях господарств зросте на 3 тис. га і стано-
витиме майже 1,2 млн. гектарів. 

Варто відзначити позитивну тенденцію у галузі тваринництва, активне 
інвестування приватних коштів господарюючими суб’єктами у його розвиток. 
Торік здійснювалися будівельні роботи на 5 великих об’єктах, а саме: молочно-
товарній фермі ФГ “Бізон-1” с. Сахнівці, чотирьох свинокомплексах: ФГ “Ди-
настія” с. Йосипівка Старокостянтинівського, ПП “Аграрна компанія 2004” 
селах Свіршківці Чемеровецького та Бубнівка Городоцького, ТОВ “Камчатка” 
(четвертий модуль) с. Теліжинці Ізяславського районів.  

Уведено в дію два свинокомплекси у ТОВ “Камчатка” (третій модуль) 
с. Теліжинці Ізяславського та ПП “Аграрна компанія 2004” с. Доброгорща 
Хмельницького районів.  

Повністю завершено роботи з реконструкції приміщень для утримання 
великої рогатої худоби у СТОВ ім. Шевченка с. Копачівка Деражнянського, 
ВП АФ “Хлібороб” с. Жучківці та СТОВ “Шумовецьке” с. Шумівці Хмель-
ницького районів.  

У цілому за 2016 рік у порівнянні з 2015 обсяги сільськогосподарського 
виробництва збільшилися на 7,5% (8 місце).  

Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечено сіль-
ськогосподарськими підприємствами 17 районів, з них найбільше – Деражнян-
ським (понад 56%), Новоушицьким (майже 31%), Старосинявський (понад 
30%). 
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Спад обсягів виробництва основних видів продукції сільського госпо-
дарства допущено сільськогосподарськими підприємствами у Славутському 
(95%) та Волочиському (98,5%) районах. 

Проблемною залишається ситуація у Кам’янець-Подільському районі 
(спад 29%), пов’язана із зменшенням виробництва яєць на 37,5% у зв’язку із 
частковою заміною поголів’я курей-несучок на ПАТ “Авіс”. На сьогодні 
потужності підприємства відновлюються. У цьому році планується збільшення 
виробництва яєць.  

Хмельниччина продовжує розвивати напрями альтернативних енерге-
тичних джерел та видів опалення. Минулоріч з відновлювальних джерел 
енергії вироблено 18,6 млн. кВт/год електроенергії (питома вага у загальному 
обсязі 0,12%), з яких 12,7 млн. кВт/год – малими гідроелектростанціями та 
5,9 млн. кВт/год – сонячними електростанціями.  

Активно упроваджується програма “Теплі кредити”. Протягом 2016 року 
банками області видано 2933 кредити на загальну суму понад 47,0 млн.грн. по 
Регіональній програмі підвищення енергоефективності Хмельницької області 
на 2011-2016 роки, на здешевлення яких з обласного бюджету відшкодовано 
490,0 тис. гривень.  

Опалювальний сезон проходить стабільно. На підприємствах, житлово-
комунального господарства області утворено 114 аварійних бригад, у яких 
задіяно 685 працівників та 335 одиниць техніки, оснащених необхідними 
інструментами, електро- та газозварювальними апаратами, насосами для відка-
чування води, засобами захисту тощо. На період ускладнення ситуації додат-
ково сформовано 89 аварійних бригад (461 особа) та залучено 241 одиницю 
спеціалізованої техніки. 

У рамках реалізації реформи децентралізації влади торік утворено 
5 об’єднаних територіальних громад. Перші вибори депутатів місцевих рад та 
селищних/сільських голів відбулися 18 грудня 2016 року у чотирьох об’єд-
наних територіальних громадах.  

На 01 січня 2017 року в області утворено 26 об’єднаних територіальних 
громад, площа яких становить понад 8 тис. кв. км (40% площі області). До 
складу новоутворених громад увійшло 249 базових рад, 570 населених пунктів 
з населенням 346,3 тис. осіб (26,9% від населення області). 

У рамках фінансової підтримки розвитку громад загальний обсяг суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфра-
структури об’єднаних територіальних громад для Хмельниччини становив 
216,4 млн. гривень. Обсяг освоєння коштів – 204,2 млн.грн. або 94,4% від 
загальної суми субвенції. До державного бюджету повернуто 12,3 млн. гри-
вень. Об’єднаними територіальними громадами впроваджено 195 проектів. 

За звітний період за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку проводилося фінансування 37 об’єктів соціально-культурного та 
житлово-комунального господарства загальною вартістю 113,8 млн. гривень. 
На 01 січня 2017 року освоєно 107,1 млн.грн. або 94,2%, до державного 
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бюджету повернуто 6,6 млн. гривень. По 21 об’єкту роботи завершено у 
повному обсязі, по 16 – будуть продовжуватися у цьому році за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів. 

Торік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій проводилося фінансування будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту 308 об’єктів та заходів загальним обсягом 118,8 млн.грн., з яких 
освоєно 103,5 млн.грн. або 87,1 відсотка. 

Протягом 2016 року будівельну діяльність в області здійснювали 246 під-
приємств, якими виконано будівельних робіт на суму 1567,0 млн.грн., індекс 
будівельної продукції у порівнянні з 2015 роком становив 107,4% (14 місце 
по Україні). Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу становить 
1210,3 гривень. 

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів 
(обов’язкових платежів) без урахування міжбюджетних трансфертів на суму 
3,6 млрд.грн. або 109,6% до плану. Забезпечено виконання доходів загального 
фонду усіма містами обласного значення, бюджетами районів та обласним 
бюджетом.  

Наявний фінансовий ресурс забезпечив загальну позитивну тенденцію у 
частині фінансування видатків бюджетів районів, міст обласного значення, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад та обласного бюджету і дозволив 
своєчасно виплатити заробітну плату у встановлених законодавством розмі-
рах, профінансувати енергоносії, спожиті бюджетними установами, інші ви-
датки, необхідні для виконання ними своїх функцій, та пріоритетні програми. 

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

За результатами проведених перевірок Головним управлінням ДФС в 
області виявлено 5544 особи, які не були оформлені роботодавцями згідно з 
вимогами законодавства, і додатково мобілізовано до бюджету 6,9 млн.грн. 
податку на доходи фізичних осіб, 8,4 млн.грн. єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування та 576,5 тис.грн. військового 
збору.  

За результатами контрольно-перевірочних заходів залучено 2513 фізич-
них осіб до державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, 
якими додатково сплачено до бюджету 416,5 тис.грн. податків. 

Щодо витрачання бюджетних коштів, то в області запроваджено систему 
електронних закупівель. На 01 січня 2017 року через систему ProZorro завер-
шено 2005 процедур, у тому числі органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування – 1067 процедур на суму 681,4 млн. гривень. Під-
тверджена економія становить майже 60,0 млн.грн., у тому числі близько 
27,0 млн.грн. по закупівлях розпорядниками районного рівня. Середня вартість 
однієї закупівлі становить майже 370,0 тис. гривень.  
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Райдержадміністраціями та підзвітними їм розпорядниками здійснено 
178 закупівель на суму 170,5 млн.грн., підтверджена економія становить 
1,6 млн. гривень. 

Найбільше закупівель здійснено Городоцькою, Красилівською та Хмель-
ницькою райдержадміністраціями, не проведено жодної – Летичівською, По-
лонською, Старокостянтинівською, Старосинявською та Теофіпольською 
райдержадміністраціями. 

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

Оборот роздрібної торгівлі у діючих цінах за 2016 рік становив 
29050 млн.грн., що на 13,1% більше обсягу 2015 року. За цим показником 
область посідає 7 місце серед регіонів України. 

Ціни на споживчому ринку області за звітний період зросли на 11,4% (по 
Україні – на 12,4%). 

Забезпечувалася своєчасна виплата заробітної плати, погашення заборго-
ваності працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності.  

Вживалися заходи з подальшого вдосконалення роботи центрів надання 
адміністративних послуг.  

Торік через місцеві ЦНАПи, роботу яких забезпечують 137 адміністра-
торів (з урахуванням керівників) надано 362,3 тис. адміністративних послуг.  

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через 
ЦНАПи при райдержадміністраціях, становить 130, при виконавчих комітетах 
міських (міст обласного значення) рад – 188. 

Стан розвитку підприємництва характеризується позитивною динамікою 
основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів малого та 
середнього підприємництва. 

На 01 січня за даними Головного управління ДФС в області кількість 
діючих малих та середніх підприємств становила 10283 одиниці та збіль-
шилася з початку року на 460 одиниць (на 4,7%). 

До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підпри-
ємництва надійшло 3030,3 млн.грн. податкових платежів, що на 807,1 млн. 
грн. або на 36,3% більше ніж за 2015 рік. 

Середньомісячна заробітна плата в області за 2016 рік становила 
4043,0 грн., що на 20% більше у порівнянні із 2015 роком. 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 01 січня 2017 року 
становила 1,9 млн.грн. і є однією з найменших у державі. Торік повністю 
ліквідовано борги із виплати заробітної плати на 15 підприємствах на суму 
5,4 млн. гривень. 

Органами Пенсійного фонду України в області вживалися заходи щодо 
наповнення бюджету фонду власними коштами, своєчасного призначення, пере-
рахунків та фінансування у повному обсязі пенсійних виплат, зменшення забор-
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гованості зі сплати страхових внесків. На виплату пенсій для 411,1 тис. пенсіонерів 
області спрямовано 7903,3 млн.грн., що більше на 6,8% ніж у 2015 році.  

Приділялася увага розвитку галузі освіти. Створено 920 додаткових місць 
для дітей дошкільного віку. Усього у 781 дошкільному навчальному закладі 
дошкільною освітою охоплено 47 тис. дітей.  

Для розвитку творчих здібностей обдарованих і талановитих дітей функ-
ціонує 24 ліцеї, 28 гімназій, 10 колегіумів та 16 спеціалізованих шкіл.  

Для покращення якості навчання дітей створено 4 опорні школи та 11 їх філій.  
Забезпечено відповідно до потреби підвезення учнів та педагогічних 

працівників, придбано 30 шкільних автобусів. На цей час парк шкільних авто-
бусів в області становить 402 одиниці. 

Покращено матеріально-технічну базу закладів освіти. Проведено рекон-
струкцію та капітальний ремонт 46 навчальних приміщень, 19 спортивних 
залів та 17 їдалень. Проведено реконструкцію 10 котелень щодо переведення з 
газового на тверде паливо, капітально відремонтовано 28 котелень, замінено 
69 котлів, 40 насосів та 140 колісників. Замінено на металопластикові 5733 вікна 
(20,4 тис. кв. м) та 632 дверей. У 87 школах відремонтовано 49,1 тис. кв. м дахів. 

У 2016 році завершено реконструкцію з добудовою існуючої будівлі під 
гуртожиток у Славутському обласному спеціалізованому ліцеї-інтернаті по-
глибленої підготовки учнів у галузі науки, продовжувалося будівництво шко-
ли на 274 учня у с. Новолобунь Полонського та на 196 місць у с. Корчик 
Шепетівського районів. 

З метою наближення до населення кваліфікованої лікарської допомоги 
проводилося розширення мережі відокремлених амбулаторій загальної прак-
тики/сімейної медицини – відкрито 10 нових амбулаторій, внаслідок чого 
планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів збільшилася у порівнянні 
з 2015 роком на 130 відвідувань за зміну. 

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

Завершено будівництво та введено в дію палатний корпус Дунаєвецької 
центральної районної лікарні. Продовжувалося будівництво лікувального кор-
пусу Городоцької та реконструкція поліклініки Ізяславської центральних 
районних лікарень. 

Підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за 2016 рік 
свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо стабілізації со-
ціально-економічної ситуації, а досягнуті позитивні результати дають можли-
вість прогнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку провідних 
галузей виробничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню добробуту 
жителів регіону. 
 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


