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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про підсумки соціально-економічного розвитку Хмельницької області  

за перше півріччя 2020 року 
 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією діяльність місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом першого 
півріччя 2020 року в області спрямовувалася на мінімізацію поширення корона-
вірусної хвороби (COVID-19), забезпечення функціонування економіки регіону, 
належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно-політичної 
ситуації. 

Особлива увага приділялася виконанню завдань і заходів Програми со-
ціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2020 рік, Стратегії 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки та Плану 
заходів з її реалізації. 

Промисловість 

В області працює понад 1000 промислових підприємств, де зайнято 
чверть працюючих (близько 49 тис. працівників). 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2020 року 
становив 18,4 млрд грн, що на 2,7% менше ніж за відповідний період минулого 
року. В обсязі реалізації основну частку становила продукція підприємств з 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 37,1%, 
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28%, гумових 
і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 15,6%, 
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 4 відсотки. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 14,3 тис. 
грн (у січні-травні 2019 року – 14,7 тис. грн). Найвищий показник у м. Нетішин 
(84,1 тис. грн) та Кам’янець-Подільському (30,5 тис. грн), Славутському 
(27,0 тис. грн) районах, найнижчий – у Шепетівському та Городоцькому райо-
нах (відповідно, 679,7 та 1493,8 грн). 

Індекс промислової продукції становив 94,8% (у січні-травні 2019 року – 
87,5%).  

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг промислового 
виробництва зріс на 44,9 відсотка. 

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилося на 
12,2%, у тому числі у металургійному виробництві, виробництві готових мета-
левих виробів, крім машин і устаткування, – на 31,6%, виробництві хімічних 
речовин і хімічної продукції – на 31,5%, машинобудуванні – на 29,1%, 
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текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів – на 27,2%, ґумових і пластмасових виробів, іншої немета-
левої мінеральної продукції – на 8,2%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів – на 2,7 відсотка. 

Поряд із цим, збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з 
деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 35,8 відсотка. 
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс 
виробництва продукції становив 107,6 відсотка. Чверть обсягу виробленої 
промислової продукції області припадає на виробництво електроенергії 
ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”. 

Сільське господарство 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-червень 
2020 року по всіх категоріях господарств становив 97,7%, у тому числі тварин-
ництво – 99,1%, рослинництво – 52,3 відсотка. 

На зниження індексу виробництва валової продукції сільського госпо-
дарства значно вплинуло зменшення виробництва яєць птахофабрикою “Авіс” 
Кам’янець-Подільського району на 59 млн шт. або на 12,8% через закриття 
зовнішніх ринків.  

Враховуючи стан посівів зернових культур очікується валовий збір зерна 
в обсязі 4100 тис. тонн, що на 120 тис. тонн більше ніж у минулому році.  

Агроформуваннями розпочато комплекс збиральних робіт. На 21 липня 
ранні зернові і зернобобові культури зібрано на площі 13 тис. га, намолочено 
62,0 тис. тонн зерна при середній урожайності 48 ц з гектара. 

За шість місяців поточного року усіма категоріями господарств реалі-
зовано 42,2 тис. тонн м’яса, вироблено 317,8 тис. тонн молока та 489,3 млн шт. 
яєць. У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво молока 
залишилися майже на рівні 2019 року (+0,5%), а обсяги реалізації м’яса скоро-
тилися на 7,7%, виробництво яєць курячих – на 10,4 відсотка.  

Найбільше зменшення реалізації м’яса відбулося у господарствах Теофі-
польського (на 51,2%), Білогірського (на 35%) та Хмельницького (на 21,3%) 
районів, виробництва молока – у Кам’янець-Подільському (на 25,4%) та Ізяс-
лавському (на 4,3%) районах.  

З початку року в області офіційно зареєстровано 13 сімейних фермер-
ських господарств у молочному скотарстві у Білогірському, Полонському, Кра-
силівському, Ізяславському, Славутському та Дунаєвецькому районах.  

Енергозабезпечення та розвиток альтернативної енергетики 

За інформацією енерго- та газопостачальних підприємств області на 
01.06.2020 року рівень розрахунків за всіма категоріями споживачів за спожиту 
електричну енергію становив 99,8%, за спожитий природний газ (населення з 
урахуванням субсидії, бюджетні організації) – ТОВ “Хмельницькгаззбут” – 
128,2%, ДП “Шепетівкагаз” ПАТ “Шепетівкагаз” – 31,9 відсотка. 
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Борг за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, за всіма 
категоріями споживачів з початку року становив 170,1 млн грн (у тому числі 
населення – 133,3 млн грн). 

Борг за природний газ із урахуванням боргів минулих років (населення з 
урахуванням субсидії, бюджетні організації) становив: “Хмельницькгаззбут” – 
296,9 млн грн, ДП “Шепетівкагаз” ПАТ “Шепетівкагаз” – 114,7 млн гривень. 

На Хмельниччині продовжує розвиватися альтернативна енергетика. 

Протягом першого півріччя введено в експлуатацію 19 СЕС та 1 мікро 
ГЕС загальною потужністю близько 53 мегават. Загалом в області діє 33 малих 
ГЕС та 55 СЕС загальною потужністю близько 270 мегават.  

З відновлювальних джерел енергії за звітний період вироблено 247,2 млн 
кВт*год електроенергії (у відповідному періоді минулого року – 98,4 млн 
кВт*год). 

До найбільших проєктів, реалізованих на території області, можна від-
нести завершення будівництва та введення в експлуатацію у травні 2020 року 
ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” III черги біогазової установки по 
комплексному виробництву електроенергії з біогазу потужністю 10,5 мегават. 
Усього на цей час на біогазовій установці працює 47 чоловік. 

У Красилівському районі ТОВ “ІКОПОТЬ ЕНЕРДЖІ” розпочато будів-
ництво електростанції на нетрадиційних джерелах енергії (використання енергії 
сонця) за межами населених пунктів Кременчуківської сільської ради на площі 
35 га та потужністю 15 мегават. Проєкт передбачає створення 50 робочих 
місць. Завершити роботи планується у листопаді 2020 року. 

Будівництво та капітальні інвестиції 

За січень-травень 2020 року підприємствами області виконано будівель-
них робіт на суму 1018,8 млн гривень. Індекс будівельної продукції у порів-
нянні з відповідним періодом минулого року становив 96,8% (десяте місце в 
державі). 

У січні-березні 2020 року підприємствами та організаціями області за 
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1526,7 млн грн капітальних інвести-
цій, що у порівнянних цінах на 1% менше від обсягу капітальних інвестицій за 
відповідний період 2019 року. 

Найбільшу частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) 
освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транс-
портні засоби – 61,9% усіх інвестицій, будівлі та споруди – 35,1 відсотка. 
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні 
кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 54,9% загального 
обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та 
інших позик, становила 4 відсотки. За рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених 
на будівництво житла, – 8 відсотків. 
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Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільсько-
го, лісового та рибного господарств (25,1%), промисловості (47,5%). Капітальні 
інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з минулим роком зменшилися на 
48,5 відсотка. 

Будівництво та ремонт доріг 

У 2020 році з Державного бюджету України на проведення будівельних та 
ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування держав-
ного значення Хмельницької області передбачено 5127,5 млн грн, що у 6,2 раза 
більше ніж у 2019 році. Заплановано ремонт 49 ділянок автомобільних доріг, на 
32 об’єктах розпочато роботи з будівництва, капітального та поточного серед-
нього ремонту. 

За перше півріччя 2020 року Службою автомобільних доріг в області 
освоєно 1493,5 млн грн або 29,1% від суми, передбаченої на ремонт доріг 
державного значення. 

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах для Хмельницької області також збільшився до 
відповідного періоду минулого року у півтора раза і становив 853,9 млн гри-
вень.  

Заплановано ремонт 96 ділянок автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення та комунальної форми власності у населених 
пунктах. Розпочато роботи на 32 об’єктах, з них на 01.07.2020 завершено ро-
боти на 19. 

Іноземні інвестиції 

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку області на 01.04.2020 року становив 
98,3 млн дол. США (на 01.04.2019 – 148,8 дол. США).  

Загалом інвестиції надійшли з 34 країн світу. Із країн Європейського Союзу з 
початку інвестування внесено 78,3 млн дол. США. 

Значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах 
промисловості – 63,8% загального обсягу, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів та мотоциклів – 17,6%, поштової та кур’єрської діяль-
ності – 7 відсотків. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

У січні-травні 2020 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 
424,0 млн доларів США (-5% до січня-травня 2019 року). 

Експорт у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 4% 
та становив 247,2 млн доларів США, імпорт – на 15,3% та становив 176,8 млн 
доларів США. 
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Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 70,4 млн доларів США 
(у січні-травні 2019 року – 48,6 млн доларів США). Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту становив 1,4 (у січні-травні 2019 року – 1,23). 

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнера-
ми зі 117 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився у 
порівнянні з січнем-травнем 2019 року на 1,5% та становив 124,6 млн доларів 
або 50,4% від загального обсягу експорту (у січні-травні 2019 року – 125,1 млн 
доларів або 51,5%). 

Найбільші обсяги експортних поставок товарів здійснювалися до Польщі, 
Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Італії, Єгипту, Туреччини, Ізраїлю. 

Основу товарної структури експорту становили зернові культури; насін-
ня і плоди олійних рослин; електричні машини; текстильні матеріали та 
текстильні вироби; меблі; жири та олії тваринного або рослинного поход-
ження; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед, залишки і 
відходи харчової промисловості. 

Споживчий ринок та цінова ситуація 

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому 
ринку. 

Індекс споживчих цін на товари та послуги у червні 2020 року відносно 
грудня попереднього року становив 101,4% (по Україні – 102%); індекс цін на 
продукти харчування та безалкогольні напої – 103,3% (по Україні – 104,3%). 

Ціни на більшість основних соціально важливих продовольчих товарів в 
області за січень-червень 2020 року (18 позицій із 23) були нижчими ніж 
середні ціни по Україні. 

Оборот роздрібної торгівлі за січень-травень 2020 року становив 
9283,0 млн грн, що у порівняних цінах на 1,9% більше обсягу відповідного 
періоду попереднього року (по Україні – на 5,3%).  

Здійснювався аналіз державних закупівель розпорядниками бюджетних 
коштів області через систему електронних державних закупівель ProZorro. 
За оперативними даними на 01 липня 2020 року в області здійснено 39531 за-
купівлю, з них 2608 –  відкриті торги, 36923 – не конкурентні (оприлюднено 
звіти про закупівлю). Найбільше коштів витрачено організаторами закупівель 
за конкурентними процедурами, що становить 68,2% від загального обсягу. 

Оголошена вартість закупівель із застосуванням конкурентних процедур 
становить 5089,8 млн грн, фактична вартість закупівель – 4749,1 млн грн, 
підтверджена економія – 340,7 млн гривень. 

Розвиток підприємництва 

За даними Головного управління Державної податкової служби в області 
на 01.07.2020 кількість діючих малих та середніх підприємств з початку 
2020 року збільшилася на 140 одиниць і становила 14217 одиниць.  
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Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних 
осіб збільшилася з початку року на 582 особи та становила 54,8 тис. осіб.  

Протягом січня-червня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів 
малого та середнього підприємництва надійшло 3270,1 млн грн податкових 
платежів, що на 289,6 млн грн більше ніж за відповідний період торік. 

У звітному періоді Регіональним фондом підтримки підприємництва по 
Хмельницькій області для реалізації бізнес-проєктів у пріоритетних напрямах 
діяльності надано фінансову допомогу 4 суб’єктам підприємництва на суму 
1230,0 тис. гривень. 

Функціонують 36 ЦНАПів, у тому числі 15 – при райдержадміністраціях, 
5 – при виконкомах міських (міст обласного значення) рад та 16 – при органах 
місцевого самоврядування, утворених у результаті об’єднання територіальних 
громад. Протягом січня-червня 2020 року через ЦНАПи області надано 175,4 тис. 
адміністративних послуг. 

Виконання бюджетів 

За підсумками півріччя до зведеного бюджету України від платників 
області надійшло податків та платежів на суму 5612,4 млн грн, що на 8% або на 
414,4 млн грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків та зборів (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 3382,4 млн грн, що становить 
99,7% до планових призначень на 6 місяців 2020 року. 

Не забезпечили виконання планових призначень міста обласного зна-
чення Шепетівка, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Волочиський, Ярмо-
линецький райони та 13 об’єднаних територіальних громад.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального 
фонду бюджету області зросли на 7,6% або на 36,0 млн гривень. 

У розрахунку на одного жителя області обсяг доходів загального та 
спеціального фондів місцевих бюджетів у порівнянні з відповідним періодом 
2019 року зріс на 4,1% або і становив 2702,0 гривні. 

Заробітна плата 

За підсумками січня-травня 2020 року середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника в області зросла на 12,2% у порівнянні з відпо-
відним періодом минулого року та становила 9029,0 грн (по Україні –
10800,0 грн). 

Заборгованість із заробітної плати по області на 01 липня становила 
11,4 млн грн та у порівнянні до початку року зросла на 6,0 млн гривень. 
Збільшення заборгованості відбулося у зв’язку із утворенням боргів перед 
працівниками державних підприємств “Нігинський кар’єр” (борг становить 
4,9 млн грн), “Науково-технічний комплекс “Завод точної механіки” (944,5 тис. 
грн), а також на ПрАТ “Шепетівський гранкар’єр “Пронекс” (1,5 млн грн). 



 7

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах 
становить 6,2 млн грн або 55,6% від загального боргу підприємств області, 
підприємствах-банкрутах – 4,3 млн грн або 39% та економічно неактивних 
підприємствах – 0,6 млн грн або 5,4 відсотка. 

Протягом січня-травня 2020 року проведено 146 засідань, нарад робочих 
груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на 
яких заслухано 627 суб’єктів господарювання. 

Соціальне та пенсійне забезпечення 

За звітний період виплачено усі види державної соціальної допомоги на 
загальну суму 1004,9 млн гривень. 

Крім цього, нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 
на суму 500,5 млн грн для 138 тис. домогосподарств.  

Створювалися умови для реалізації права кожної дитини-сироти та ди-
тини, позбавленої батьківського піклування, на виховання та проживання у 
сім’ї. 

На 30 червня на обліку перебуває 1806 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 1570 дітей 
цієї категорії. Протягом звітного періоду усиновлено 10 дітей.  

В області функціонує 22 дитячих будинки сімейного типу, в яких вихо-
вуються 155 дітей-вихованців та 103 прийомних сім’ї, в яких проживає 185 при-
йомних дітей. Усього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 
проживає 340 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа. Протягом першого півріччя 2020 року влаштовано 3 дітей до 
раніше створеної прийомної сім’ї (Хмельницький район) та дитячого будинку 
сімейного типу (Дунаєвецький район).  

На 01 липня нараховується 400,2 тис. пенсіонерів. Середній розмір пенсії, 
з урахуванням цільової грошової допомоги, зріс у порівнянні з початком 
2019 року на 9,1% та становить 2839,9 гривні. 

На виплату пенсій спрямовано 972,3 млн грн, що на 16% більше ніж за 
цей період торік. 

До бюджету Пенсійного фонду України області надійшло 2566,2 млн грн, 
що на 70,5 млн грн (2,8%) більше обсягів відповідного періоду минулого року. 
Забезпеченість власними коштами для фінансування пенсій становила 36,4 від-
сотка.  

Розвиток курортних зон і туристичного потенціалу 

У звітному періоді активізовано роботу щодо розвитку внутрішнього 
туризму, який є однією із найперспективніших галузей для національної еко-
номіки. 

Зокрема, розроблено концепцію розвитку туризму Хмельницької області, 
сформовано перелік “туристичних магнітів” регіону, розроблено туристичні 
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маршрути вихідного дня по визначних та цікавих місцях, розпочато розробку 
проєкту Програми розвитку туризму Хмельницької області на 2021-2025 роки.  

Проведено виїзні робочі наради зі сприяння розвитку курорту Сатанів, за 
результатами яких визначено низку завдань та заходів для покращення його 
інфраструктури. 

З метою створення комфортних умов і зручностей для подорожуючих та 
відпочиваючих триває робота над облаштуванням рекреаційних пунктів на 
землях лісогосподарського призначення державних лісогосподарських підпри-
ємств області (перший етап – зони відпочинку у лісах уздовж автомобільних 
доріг Н-03 (смт Маків, с. Воробіївка), М-12 (с. Головчинці), Р-50 (смт Сатанів)). 

Задля популяризації туристичного потенціалу область долучилась до 
реалізації проєктів “Дружні міста”, який започаткувала Львівська міська рада, 
та “Discover Destination UA”. У травні поточного року між Хмельницькою та 
Херсонською облдержадміністраціями укладено Меморандум про співпрацю у 
сфері туризму. 

За інформацією Головного управління ДПС в області платники податків 
Хмельниччини, які здійснюють діяльність у туристичній сфері, протягом пер-
шого півріччя 2020 року перерахували до місцевих бюджетів 640 тис. грн 
туристичного збору. Лідером у туристичній галузі традиційно залишається 
місто Кам‘янець-Подільський, також за рахунок туристів поповнюються міс-
цеві бюджети у місті Хмельницький, Городоцькому, Славутському та Ше-
петівському районах. 

Освіта 

На сьогодні в області функціонує 751 заклад дошкільної освіти. Показник 
охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти 
становив 98%, що на 2% більше ніж у відповідному періоді торік. 

Завершується будівництво двох дошкільних закладів: у м. Хмельницький 
на 120 місць (мікрорайон Лезневе) та с. Давидківці Хмельницького району на 
80 місць.  

У галузі середньої освіти функціонує 29 опорних закладів освіти, до яких 
входять 26 філій. 

Продовжується реалізація проекту “Нова українська школа”, у рамках 
якого передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти на суму 
39,8 млн грн, а саме, на закупівлю: 

засобів навчання та обладнання, сучасних меблів та комп’ютерного 
обладнання для учнів початкових класів – 39,1 млн грн;   

обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів 
навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів 
з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти – 699 тис. 
гривень. 
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Крім цього на оновлення матеріально-технічної бази, здійснення капі-
тальних ремонтів та реконструкції закладів освіти, упровадження заходів з 
енергозбереження освоєно з державного та місцевих бюджетів понад 61,2 млн 
гривень. На завершальній стадії знаходиться будівництво загальноосвітніх шкіл 
у селах Залужжя Білогірського на 200 учнів та Корчик Шепетівського на 
196 учнів районів, добудова спортивної зали Малоправутинського навчально-
виховного комплексу Берездівської об’єднаної територіальної громади та будів-
ництво спортзали з улаштуванням протирадіаційного укриття Цвітоського 
навчально-виховного об’єднання Улашанівської об’єднаної територіальної гро-
мади у Славутському районі. 

Охорона здоров’я 

Галузь охорони здоров’я працювала у складних умовах у зв’язку з 
епідемією COVID-19. З метою безпосередньої організації і координації робіт з 
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного ха-
рактеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, створено 
обласний Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Базовим медичним закладом першої хвилі визначено Хмельницьку об-
ласну інфекційну лікарню та ще 7 лікувальних закладів визначено опорними 
для прийому пацієнтів хворих на коронавірусну хворобу. 

З обласного та місцевих бюджетів виділялися кошти на закупівлю засобів 
індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, лікарських препаратів та мед-
техніки.  

Завдяки вжитим заходам вдалося мінімізувати поширення коронавірусної 
хвороби COVID-19 на території області.  

Реалізовувалися заходи пілотного проекту МОЗ України та Світового 
банку щодо осучаснення приймальних відділень опорних лікарень. Зазначені 
заходи сприятимуть доступності та якості медичної допомоги та наближенню 
висикоспеціалізованої медичної допомоги населенню області. 

У звітному періоді відкрито амбулаторії загальної практики/сімейної ме-
дицини на станції Ярмолинці та по вулиці Трудовій у м. Хмельницький. 

Продовжено будівництво приміщень амбулаторій загальної практи-
ки/сімейної медицини. За 6 місяців 2020 року введено в експлуатацію 8 амбула-
торій (у селах Війтівці Волочиського, Зяньківці Деражнянського, Чернелівка 
Красилівського, Глібів Новоушицького, Велика Березна Полонського, Корчик 
та Судилків Шепетівського, Гвардійське Хмельницького районів). 

Охорона навколишнього природного середовища 

У цьому році з обласного фонду охорони навколишнього середовища 
виділено 11,7 млн грн на здійснення природоохоронних заходів, у тому числі 
на: 

реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмель-
ницького обласного госпіталю ветеранів війни (коригування) – 3223,8 тис. грн; 
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реконструкцію каналізаційної мережі від мікрорайону “Сільгосптехніка” 
по вул. Промислова до мікрорайону “Цукровиків” та КНС № 6 у м. Деражня – 
732,2 тис. грн; 

розроблення землевпорядної документації (проєктів землеустрою з орга-
нізації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встанов-
лення меж в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду регіонального ландшафтного парку “Мальованка” – 3535,3 тис. грн та 
розроблення проєкту організації території цього об’єкта – 677,1 тис. грн; 

проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, пере-
везення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоро-
нення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту 
рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць 
централізованого зберігання – 3122,3 тис. грн та інші. 

Триває робота із розроблення проєкту Регіонального плану управління 
відходами у Хмельницькій області до 2030 року. 

Проводяться роботи з реконструкції очисних споруд у ТОВ “Понінківська 
картонно-паперова фабрика – Україна”. У цьому році виділено 300,0 тис. грн на 
виготовлення проєктно-кошторисної документації на очищення річки Хомора. 
Виконання усіх запланованих природоохоронних заходів призведе до 
покращення екологічного стану поверхневих вод річок Хомора та Случ. 

Підсумки соціально-економічного розвитку Хмельниччини за перше 
півріччя 2020 року свідчать про необхідність продовження активної роботи 
щодо стабілізації соціально-економічної ситуації та досягнення позитивних 
результатів розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


