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ІНФОРМАЦІЯ 
про підсумки соціально-економічного розвитку області  

за перше півріччя 2017 року 

Протягом першого півріччя 2017 року облдержадміністрацією разом з 
райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування вживалися 
заходи щодо забезпечення комплексного розвитку регіону, належного життє-
вого 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 2017 рік, визначеним пріори-
тетам діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст об-
ласного значення) рад та сільських, селищних, міських рад, обраних об’єд-
наними територіальними громадами. 

Найбільш актуальні для області питання аналізувалися на засіданнях 
колегії облдержадміністрації та відповідних нарадах. Проведено 7 засідань 
колегії, на яких розглянуто 28 питань. За підсумками розгляду прийнято 
16 розпоряджень, 7 доручень голови обласної державної адміністрації та 
4 протокольних рішення. 

Значна увага приділялася посиленню контролю за виконанням власних 
рішень 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 дер-
жавних адміністрацій.  

Протягом звітного періоду на контролі перебувало 5378 завдань, визна-
чених у 5358 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 23 особистих та 
22 виїзних прийоми громадян. Відбулося 6 засідань постійно діючої комісії з 
питань розгляду звернень громадян. 

Вживалися заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в 
області. У цілому досягнуто позитивної динаміки розвитку регіону. 

Обсяги промислового виробництва за січень-травень 2017 року збільши-
лися у порівнянні з січнем-травнем минулого року на 1,2 відсотка. 
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За січень-травень 2017 року індекс промислового виробництва становив 
101,2% (у відповідному періоді минулого року – 102,1%). 

Обсяги промислової продукції зросли у текстильному виробництві, ви-
робництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 40,1%, 
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 22,9%, харчових про-
дуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 13%, виготовленні виробів з деревини, 
виробництві паперу та поліграфічної діяльності – на 8,5%, металургійному 
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатку-
вання – на 3,4 відсотка.  

Разом з тим, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги 
випуску продукції зменшилися на 25,3 відсотка.  

Промисловими підприємствами за січень-травень 2017 року реалізовано 
промислової продукції (товарів, послуг) на 16,3 млрд.грн., що на 3,9 млрд.грн. 
більше ніж у січні-травні 2016 року.  

У Старосинявському районі ТОВ “А.Т.К.” ведеться будівництво соєво-
екстрактного заводу. Введення заводу в експлуатацію планується у грудні 
2017 року за рахунок власних інвестицій на суму 60,0 млн. гривень. Реалізація 
проекту передбачає створення близько 200 нових робочих місць. 

Підприємством ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” розпочато 
будівництво біогазової установки з виробництва електроенергії з біогазу. 
Першу чергу будівництва планується увести в дію у вересні 2017 року, другу – 
до кінця 2017 року. Унаслідок реалізації проекту передбачається створити 
50 робочих місць. 

Виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях госпо-
дарств зросло у порівнянні з минулим роком на 3,1 відсотка. 

Під урожай 2017 року посіяно сільськогосподарських культур 1168 тис. 
га, що на 19 тис. га більше показників минулого року. У поточному році ва-
лове виробництво зерна очікується близько 2,9 млн. тонн при середній 
урожайності не менше 55 ц з 1 гектара. 

В області розпочато комплекс збиральних робіт. На 10 липня поточного 
року намолочено 3,1 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур при 
середній урожайності 50 ц з 1 гектара. Крім того, озимого ріпаку намолочено 
2,3 тис. тонн при середній врожайності 28 ц з 1 гектара. Збиральні роботи 
розпочато в Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Красилівському та Ста-
росинявському районах. В інших районах проводяться обкоси полів та готу-
ються найближчими днями розпочати збиральну кампанію.  

У господарствах усіх категорій обсяги виробництва м’яса (реалізації 
худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшилися на 0,7%, молока – на 2,1%, 
яєць – зменшилися на 1,5 відсотка. 

Сільськогосподарськими підприємствами за власні кошти здійснювалися 
будівельні роботи та введено в дію такі об’єкти: механізований склад 
підлогового типу зберігання та реалізації зерна ємністю 6 тис. тонн у м. Ізяс-
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лав, завод з переробки гарбузового насіння у с. Михнів Ізяславського району, 
зернопереробний комплекс ТОВ НАВ “Перлина Поділля” у смт Білогір’я, 
механізований склад зернових та лінії для виробництва насіння у с. Ставниця 
Летичівського району. 

Хмельниччина активно працює над альтернативними видами опалення. 

За перше півріччя 2017 року теплогенеруючими потужностями вироб-
лено 8,2 млн. кВт/год електроенергії. 

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

Продовжується будівництво двох сонячних електростанцій на території 
Миньковецької та Дем’янковецької громад Дунаєвецького району. У с. Минь-
ківці планується встановлення панелей потужністю до 3 мегават.  

На площі 9 га біля с. Дем’янківці встановлено панелі загальною потуж-
ністю 4,95 МВт, першу чергу цього об’єкта введено в дію 28 квітня цього року, 
у червні продовжено будівництво ще однієї електростанції такої ж потужності. 

У звітному періоді за кошти приватних інвесторів завершено будів-
ництво та введено в експлуатацію такі значні за вартістю інвестиційні проекти: 
Збручанська мікро ГЕС у с. Боднарівка Чемеровецького району, мікро ГЕС на 
р. Південний Буг у смт Меджибіж Летичівського району, дооснащено під-
станцію “Прибузька” у м. Хмельницький, введено в експлуатацію підстанцію 
на території Дем’янковецької сільської ради Дунаєвецького району потуж-
ністю 9,9 МВт, модернізовано котельні з установкою двох твердопаливних 
котлів у ТОВ “Старокостянтинівцукор” та м. Старокостянтинів. 

У січні-березні 2017 року підприємствами та організаціями області за 
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1787,1 млн.грн. капітальних інвес-
тицій, що у порівняних цінах на 34,5% більше обсягу капітальних інвестицій 
за відповідний період 2016 року. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,7% за-
гального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів 
банків та інших позик, становила 3,9 відсотка. За рахунок державного та 
місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) 
освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 52,7% усіх інвести-
цій; машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 45,2 відсотка. 
У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвес-
тицій.  

На капітальний ремонт активів спрямовано 118,1 млн. грн. капітальних 
інвестицій (6,6% від загального обсягу). 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іно-
земних інвестицій (акціонерного капіталу) на 01 квітня 2017 року становив 
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160,5 млн. доларів США, що на 1,5% більше обсягів інвестицій на початок 
року, у розрахунку на одну особу населення – 124,7 долара. 

Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 150,7 млн. 
дол., інших країн світу – 9,8 млн. доларів. 

Переважна частина (59,8%) загального обсягу прямих інвестицій нале-
жить інвесторам із Нідерландів – 95,9 млн. дол., ще 28% припадає на країни-
інвестори: Кіпр – 14,4 млн. дол., Польщу – 13,6 млн. дол., Німеччину – 11,3 млн. 
дол., Велику Британію – 5,7 млн. доларів.  

На підприємствах промисловості зосереджено 116,6 млн. дол. (72,6% за-
гального обсягу прямих інвестицій), у тому числі переробної промисловості – 
115,9 млн. доларів. На підприємствах з оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21,8 млн. дол. (13,6% 
загального обсягу прямих інвестицій), сільського, лісового та рибного госпо-
дарства – 9,6 млн. дол. (6%), в організаціях, що здійснюють операції з неру-
хомим майном, – майже 8,0 млн. дол. (5%). 

За січень-травень підприємствами області виконано будівельних робіт на 
суму 432,4 млн.грн., що на 6,5% менше у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року. На зниження показника суттєво вплинуло скорочення на 31% 
обсягів будівництва житла. Водночас збільшилося будівництво інженерних 
споруд та нежитлових приміщень на 18,7% та 17,4%, відповідно. 

У січні-березні 2017 року в області прийнято в експлуатацію 79,4 тис. м2 
загальної площі житла. Понад дві третини (67,4%) загального обсягу житла 
прийнято в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами, 28,7% – в 
одноквартирних будинках та 3,9% – у гуртожитках.  

У січні-травні 2017 року вантажооборот підприємств транспорту області 
становив 657,7 млн.ткм, що на 9,2% менше обсягу відповідного періоду мину-
лого року. Перевезено 3120,4 тис. тонн вантажів, що на 2,4% менше ніж торік. 
Автомобільним та тролейбусним транспортом  виконано пасажирооборот в 
обсязі 477,8 млн.пас.км, що на 5,2% більше обсягу відповідного періоду попе-
реднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 47,5 млн. 
пасажирів, що на 4,4% більше ніж торік.  

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

Ціни на споживчому ринку області у червні 2017 року у порівнянні з 
попереднім місяцем зросли на 1,6 відсотка. Ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої зросли на 3 відсотки. 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведе-
ного бюджету становили 3589,0 млн.грн., у тому числі до Державного бюдже-
ту України – 1533,1 млн. гривень. 

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів без 
урахування міжбюджетних трансфертів на суму 2179,8 млн.грн. або 112,6% до 
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плану. П’ять міст обласного значення (крім м. Кам’янець-Подільський), 19 ра-
йонів (крім Старосинявського району) та 24 об’єднаних територіальних 
громади (крім Берездівської та Війтовецької) забезпечили виконання доходів 
загального фонду до показників, затверджених місцевими радами на перше 
півріччя 2017 року. 

Доходи загального фонду місцевих бюджетів області зросли на 41,6% 
або на 640,0 млн.грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

Приріст до показників минулого року досягнуто усіма бюджетами міст 
обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад та обласним 
бюджетом. Збільшили внесок у казну області міста обласного значення: 
Хмельницький (на 165,4 млн.грн.), Кам’янець-Подільський (на 35,5 млн.грн.), 
Шепетівка (на 27,1 млн.грн.), Нетішин (на 21,1 млн.грн.), Старокостянтинів (на 
14,9 млн.грн.), Славута (на 13,4 млн.грн.) та Красилівський (на 23,0 млн. грн.), 
Ізяславський (на 15,1 млн.грн.), Старокостянтинівський (на 12,4 млн. грн.), 
Ярмолинецький (на 12,4 млн.грн.), Городоцький (на 12,3 млн.грн.), Теофі-
польський (на 11,7 млн.грн.), Хмельницький (на 10,6 млн.грн.) райони. 

Місцеві бюджети отримали трансфертів з державного бюджету на суму 
5344,7 млн.грн. або 99,3% до плану на звітний період.  

Вживаються заходи з подальшого вдосконалення організації роботи 
центрів надання адміністративних послуг, через які протягом звітного періоду 
надано 166,6 тис. адміністративних послуг. 

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через 
центри при райдержадміністраціях, становить 135, при виконавчих комітетах 
міських (міст обласного значення) рад – 186. Роботу місцевих ЦНАПів 
забезпечують 139 адміністраторів. 

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 квітня 2017 року кількість діючих малих та середніх підприємств ста-
новить 10385 одиниць та збільшилася з початку року на 102.  

До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва надійшло 1053,2 млн. грн. податкових платежів, що на 421,8 млн. грн. 
або на 66,8% більше ніж за відповідний період 2016 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 
забезпечено надходження власних коштів на суму 1558,3 млн. гривень. 

На виплату пенсій направлено 4,2 млрд.грн., що на 350,2 млн.грн. більше 
(на 9%) ніж за відповідний період торік. 



 6

Постійно проводиться робота щодо забезпечення своєчасної виплати 
заробітної плати, погашення заборгованості працівникам підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності.  

За попередніми даними середньомісячна заробітна плата одного штат-
ного працівника у січні-травні 2017 року становила 5365,0 грн., що на 47,1% 
більше ніж за цей період торік. 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 01 червня 2017 року стано-
вить 6,0 млн. гривень. З початку року повністю ліквідовано борги із виплати 
заробітної плати на 8 підприємствах на суму 775,3 тис. гривень. 

Приділялася увага розвитку галузі освіти. З метою покращення якості 
дошкільної освіти з початку року створено 95 додаткових місць для до-
шкільнят. Різними формами дошкільної освіти охоплено 96% дітей віком від 
3 до 6  років. 

Для надання якісної освіти у сільській місцевості з 01 вересня 2016 року 
в області функціонують 4 опорні заклади з 11-ма філіями. 

Органами місцевого самоврядування продовжується робота зі створення 
опорних загальноосвітніх навчальних закладів. Вирішується питання щодо 
створення ще 12 опорних шкіл у 6 районах та 6 об’єднаних територіальних 
громадах. 

Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти з місцевих 
бюджетів освоєно 7,2 млн. гривень. Капітально відремонтовано 8 навчальних 
приміщень (з них 7 – у Красилівському районі), 4 їдальні у Красилівському та 
2 у Дунаєвецькому районах, 2 спортивні зали. 

Надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період здійсню-
ється у 254 дитячих закладах. На 07 липня 2017 року послугами оздоровлення 
та відпочинку охоплено 28410 дітей шкільного віку, з них 12943 дитини 
пільгових категорій. 

На обліку в області перебуває 1927 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 1735 таких 
дітей, що становить 90% від їх загальної кількості. 

На 30 червня 2017 року в області функціонує 21 дитячий будинок сімей-
ного типу та 119 прийомних сімей, у яких виховується 217 прийомних дітей та 
осіб з їх числа. 

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

В області, як і державі в цілому, продовжується реформування системи 
охорони здоров’я. Первинна медична допомога є пріоритетом у галузі охорони 
здоров’я. З січня 2017 року розпочали функціонування 2 центри первинної 
медико-санітарної допомоги у м. Хмельницький та селищі Сатанів Городоць-
кого району. На 01 липня 2017 року в області функціонують 26 самостійних 
центрів ПМСД. Єдина територія, де не створено такий заклад, – це місто Неті-
шин. 
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Для поліпшення якості надання медичної допомоги в області необхідно 
придбати сучасне обладнання та апаратуру, яких за звітний період для закладів 
первинної медико-санітарної допомоги закуплено на суму 1555,5 тис.грн. за 
рахунок бюджетних коштів та на суму 46,3 тис.грн. – за рахунок залучених 
коштів. 

Для Віньковецького, Волочиського, Городоцького, Деражнянського, Ду-
наєвецького, Новоушицького, Полонського, Славутського, Старосинявського, 
Теофіпольського, Шепетівського районних та Чорноострівського селищного 
центрів ПМСД кошти з місцевих бюджетів не виділялися. 

Підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за перше пів-
річчя 2017 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 – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


