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Протягом 2017 року облдержадміністрацією разом з райдержадміністра-
ціями та органами місцевого самоврядування вживалися заходи щодо забезпе-
чення 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 2017 рік, визначених пріори-
тетів діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст об-
ласного значення) рад. 

Найбільш актуальні для області питання аналізувалися на засіданнях 
колегії облдержадміністрації та відповідних нарадах. Проведено 17 засідань 
колегії облдержадміністрації, на яких розглянуто 58 питань. За підсумками 
розгляду прийнято 39 розпоряджень, 15 доручень голови облдержадміністрації 
та 8 протокольних рішень. 

Проведено низку співбесід з головами районних державних адміністра-
цій, міськими (міст обласного значення) головами та головами, обраними 
об’єднаними територіальними громадами. Оперативні щотижневі наради прово-
дилися згідно з порядком, визначеним регламентом облдержадміністрації. 

Значна увага приділялася посиленню контролю за виконанням власних 
рішень та виконавської дисципліни у цілому. Протягом звітного періоду до 
облдержадміністрації надійшло 10256 документів. На контролі перебувало 11760 зав-
дань, визначених у 8067 документах.  

Торік проведено перевірки 7 структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації та 2 райдержадміністрацій, за підсумками яких підготовлено 
інформацію та направлено у вказані установи для вжиття відповідних заходів. 

Вживалися заходи, спрямовані на неухильне забезпечення права грома-
дян на звернення, поліпшення стану розгляду звернень громадян, вирішення 
порушених у них питань. Минулоріч до облдержадміністрації надійшло 
7014 звернень, позитивно вирішено 76,3% від їх загальної кількості. 

Керівництвом облдержадміністрації проведено 50 особистих та 36 виїзних 
особистих прийомів громадян за місцем їх проживання, а також 11 засідань 
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. 
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Забезпечено функціонування таких ефективних і традиційних форм ро-
боти як “гарячі” телефонні лінії “Запитай у влади”, а також телефону довіри, 
що дає змогу спілкуватися громадянам з обмеженими фізичними можливос-
тями. Торік проведено 11 “гарячих” телефонних ліній. Інформація про ці за-
ходи висвітлювалася в інформаційних випусках телекомпанії “33-й канал”, на 
продюсерському центрі “Ексклюзив”, у друкованих засобах масової інфор-
мації.  

На Обласний контактний центр зателефонувало 616 громадян, через 
Урядовий контактний центр надійшло 8890 звернень. 

Вживалися заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в 
області. 

У промисловому секторі сьогодні працює понад 1900 підприємств, де 
зайнято близько чверті всіх працюючих у регіоні.  

За 2017 рік індекс промислового виробництва становив 100,8% (2016 рік – 
104,7%). 

Стабільно працюють такі потужні промислові підприємства як ВП “Хмель-
ницька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Новатор”, ПАТ “Укрелектро-
апарат”, ПАТ “Подільський цемент”, ТОВ “Мегатекс Індастріал”, ДП ПАТ 
“Оболонь”. 

Промисловими підприємствами реалізовано промислової продукції (то-
варів, послуг) майже на 37,6 млрд.грн., що на 4,7 млрд.грн. більше ніж у 2016 році.  

Чверть обсягу виробленої промислової продукції припадає на ВП “Хмель-
ницька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”. З вересня 2017 року на підприємстві 
проводилися планово-попереджувальні ремонти енергоблоків. 

Саме з цим і пов’язано зменшення індексу промислового виробництва на 
підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого по-
вітря на 7,2% у порівнянні з 2016 роком. 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2017 рік у порів-
нянні з 2016 становив 109,7% (1 місце), у тому числі по галузях рослинництва – 
113,5%, тваринництва – 104,1 відсотка. 

Загальна посівна площа сільськогосподарських культур по всіх катего-
ріях господарств області зросла на 20 тис. га у порівнянні з попереднім роком і 
становила 1168 тис. гектарів.  

Обсяг валового виробництва зерна становив 3,4 млн. тонн, що на 0,3 млн. 
тонн більше показників попереднього року. Валовий збір озимої пшениці 
становить 1,2 млн. тонн, кукурудзи – 1,5 млн. тонн. Урожайність озимої 
пшениці, кукурудзи і в цілому зернових є найвищою в Україні. 

На 01 січня 2018 року по всіх категоріях господарств утримується 230,7 тис. 
голів великої рогатої худоби (на 0,1% менше ніж у минулому році), у тому 
числі 133,6 тис. голів корів (на 1,7% менше); 331,1 тис. голів свиней (на 0,6% 
більше), 26,9 тис. голів овець і кіз (на 1,7% менше) та майже 7 млн. голів птиці 
(на 24,4% менше). 
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Хмельниччина активно працює над альтернативними видами опалення. 
В області діє 29 малих гідроелектростанцій та 7 сонячних електростанцій. 
Протягом 2017 року введено в експлуатацію сонячні електростанції у с. Минь-
ківці Дунаєвецького району потужністю 5,0 МВт, ТОВ “Сонячна Деражня” 
у м. Деражня потужністю 5,7 МВт, ТОВ “ЕКОТЕХНІК-Дунаївці” у м. Дунаївці 
потужністю 4,9 МВт та ТОВ “ЕКОТЕХНІК-Нова-Ушиця” у Новоушицькому 
районі потужністю 4,9 МВт. 

Протягом звітного періоду з відновлювальних джерел енергії вироблено 
34,1 млн. кВт/год. електроенергії, з яких 15,3 млн. кВт/год. вироблено малими 
гідроелектростанціями області та 18,8 млн. кВт/год. – сонячними електро-
станціями. 

У грудні 2017 року ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” приєд-
налася до мережі НАК “Укренерго”, а вже сьогодні 90% енергії, яка вироб-
ляється, спрямовується до НАК “Укренерго”. Цю станцію на сьогодні пов-
ністю забезпечено сировиною, вона працює постійно та безперебійно. Перед-
бачено 2 черги будівництва біогазової установки. Першу чергу введено в дію 
20 грудня 2017 року, другу – буде введено у першому кварталі 2018 року. Для 
виробництва біогазу використовуються відходи цукрового заводу та 
тваринницьких підприємств – буряковий жом, силос. Електроенергія, вироб-
лена з біогазу, використовуватиметься для потреб підприємства, а також про-
мислової галузі та населення району. 

Продовжувалася реалізація регіональної Програми підвищення енерго-
ефективності Хмельницької області. Проводилася теплова санація будівель та 
споруд. На виконання Державної цільової економічної програми енергоефек-
тивності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки торік АБ “Укргаз-
банк” та АТ “Ощадбанк” населенню області надано 2,5 тис. кредитів на суму 
55,0 млн. гривень.  

Торік виконано будівельних робіт на суму 2198,9 млн. гривень. Індекс 
будівельної продукції у порівнянні з 2016 роком становив 121,7%, що відпо-
відає 11 місцю в державі. 

У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального роз-
витку проводилося фінансування 53 об’єктів соціально-культурного та жит-
лово-комунального господарства загальною вартістю 138,2 млн. гривень. По 
39-ти об’єктах кошти використано у повному обсязі, 8 об’єктів введено в 
експлуатацію у 2017 році, по 13-ти – готуються документи на введення в 
експлуатацію. Цьогоріч за кошти фонду буде продовжено будівельні роботи на 
21-му об’єкті, завершення будівництва по 11-ти об’єктах планується за кошти 
місцевих бюджетів. 

Загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад для Хмель-
ниччини становив 167,03 млн. гривень. Освоєно 164,8 млн.грн. або 98,7% від 
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загальної суми субвенції. До державного бюджету повернуто 2,2 млн. гривень. 
Об’єднаними територіальними громадами упроваджено 228 проектів. 

Здійснювалася 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 минулий рік становив 
20369,0 млн.грн., що на 6% більше обсягу 2016 року.  

Індекс споживчих цін становить 113,8% (середній рівень по Україні  – 
113,7%).  

На 01 січня 2018 року ціни на більшість основних соціально важливих 
продовольчих товарів в області (18 позицій з 23) є нижчими ніж середні ціни 
по Україні. 

У січні-листопаді 2017 року обсяги експорту та імпорту товарів стано-
вили, відповідно, 423,9 і 378,3 млн.дол. США. У порівнянні з таким же 
періодом 2016 року експорт збільшився у півтора рази, імпорт – на 25,9 від-
сотка. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 45,6 млн.дол. 
США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,12 (у січні-
листопаді 2016 року – 0,97). 

До бюджетів усіх рівнів торік надійшло податків та платежів на суму 
8058,1 млн.грн., у тому числі до державного бюджету – 3458,7 млн.грн., 
місцевих бюджетів – 4599,4 млн. гривень. 

Обсяги податкових надходжень зросли на 39,8% або на 2292,4 млн.грн., 
у тому числі зростання надходжень до державного бюджету забезпечено на 
52,9% або 1196,2 млн.грн., місцевих бюджетів – на 31,3% або 1096,2 млн. 
гривень. 

До загального фонду місцевих бюджетів області мобілізовано податків, 
зборів (обов’язкових платежів) без урахування міжбюджетних трансфертів на 
суму 4904,7 млн.грн. та забезпечено виконання доходів загального фонду 
зведеного бюджету області на 106% до річного плану.  

У порівнянні з 2016 роком доходи місцевих бюджетів зросли на 39,6% 
або на 1620,5 млн. гривень. 

Обсяг надходжень доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одного 
жителя області становив 4530,0 грн. та у порівнянні з 2016 роком зріс на 
40,6 відсотка.  

Вживаються заходи з подальшого вдосконалення роботи центрів надан-
ня адміністративних послуг.  

Торік через місцеві ЦНАПи, роботу яких забезпечують 140 адміністра-
торів, надано 347,4 тис. адміністративних послуг, у тому числі – 10,2 тис. до-
кументів дозвільного характеру. 

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через 
ЦНАПи при райдержадміністраціях, становить 135, при виконавчих комітетах 
міських (міст обласного значення) рад – 190 послуг. 
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Стан розвитку підприємництва характеризується позитивною динамікою 
основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів малого та 
середнього підприємництва. 

На 01 січня 2018 року за даними Головного управління Державної 
фіскальної служби в області кількість діючих малих та середніх підприємств 
становила 10675 одиниць та збільшилася з початку 2017 року на 392 одиниці 
(на 3,8%). 

До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підпри-
ємництва надійшло 3645,9 млн.грн. податкових платежів, що на 615,6 млн. 
грн. або на 20,3% більше ніж за 2016 рік. 

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. 

На виплату пенсій для 407,7 тис. пенсіонерів області направлено 
9,0 млрд.грн., що на 13,8% більше ніж у 2016 році.  

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

У результаті вжитих заходів виведено з “тіні” 17679 осіб. Загальна сума 
донарахованих доходів становить 943,5 тис. гривень. 

Середня заробітна плата штатних працівників у грудні 2017 року по 
області становила 7559,0 грн., що на 42,2% більше у порівнянні з відповідним 
періодом 2016 року.  

З метою ліквідації нелегальних трудових відносин, підвищення рівня 
обізнаності громадян з питань зайнятості та соціального страхування в області 
діють обласна, а також районні і міські робочі групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення. Торік проведено 4 засідання 
обласної робочої групи. 

Заборгованість із виплати заробітної плати по області на 01 січня 
2018 року становила 5,8 млн.грн., з неї 1,1 млн.грн. припадало на економічно 
активні підприємства.  

Основну частину боргу економічно активних підприємств утворено у 
Полонському районі (71,7%). 

Приділялася увага розвитку галузі освіти. Торік створено 348 додаткових 
місць для дітей дошкільного віку. 

Минулоріч в області функціонувало 15 опорних закладів освіти з 22-ма 
філіями, у тому числі 4 опорних школи з 11-ма  філіями, які працювали ще з 
минулого навчального року. 

В області забезпечено стовідсоткове підвезення учнів та педагогічних 
працівників. За звітний період придбано 13 шкільних автобусів за принципом 
співфінансування 7030% та 4 шкільних автобуси за власні кошти громад. 
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На покращення матеріально технічної бази та впровадження заходів з 
енергоефективності та енергозбереження закладів освіти освоєно кошти у сумі 
21,3 млн. гривень. 

Проводилася робота щодо вдосконалення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу у сільській місце-
вості. 

Завершено реконструкцію поліклініки Ізяславської, продовжувалося бу-
дівництво терапевтичного корпусу Городоцької та дитячого відділення Ше-
петівської центральних районних лікарень. 

Розпочато реконструкцію приміщення обласного кардіодиспансеру, на 
базі якого планується створення обласного центру кардіології та кардіо-
хірургії, у 2017 році використано 2609,3 тис.грн. обласного бюджету. 

Підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за 2017 рік 
свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо стабілізації 
соціально-економічної ситуації, а досягнуті результати дають можливість про-
гнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку провідних галузей ви-
робничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню добробуту меш-
канців регіону. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


