
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 39.07.2021 № 635/2021-р 

 
 

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

за перше півріччя 2021 року 
 

Аналіз статистичної інформації та відповідних звітних даних засвідчив, 
що у соціально-економічному становищі області намітилися позитивні тен-
денції. 

Завдяки спільним діям органів виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання проведено плідну роботу з вирішення низки економічних і соціальних 
питань, у тому числі спричинених пандемією коронавірусу. 

Особлива увага приділялася виконанню завдань і заходів Програми 
соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2021 рік, Стратегії 
розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, плану заходів з її реалізації 
та забезпеченню розвитку економічного потенціалу області. 

Промисловість 

За січень-червень 2021 року індекс промислового виробництва становив 
104,5% (січень-червень 2020 року – 97,9%).  

Позитивно вплинула на зростання загального підсумку роботи промисло-
вості діяльність добувних підприємств – на 65,4%, текстильного виробництва, 
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 28,1%, 
металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім 
машин і устаткування, – на 21,9%, машинобудування – на 15,9%, з виробництва 
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 
на 5,7%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 
на 4,2 відсотка. 

Спостерігалося зменшення випуску продукції на підприємствах з вироб-
ництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 25,6%, харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів – на 14,2%, виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 14,2 відсотка. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2021 року 
становив 21,3 млрд грн (+18,3% до січня-травня 2020 року), у тому числі 
Кам’янець-Подільський район – 3,4 млрд грн, Хмельницький – 12,1 млрд грн, 
Шепетівський – 5,8 млрд гривень.  

За січень-березень 2021 року обсяг освоєних капітальних інвестицій 
підприємствами промисловості області порівняно з відповідним періодом 
2020 року скоротився на 27,3% та становив 553,4 млн гривень.  
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Сільське господарство 

За січень-червень 2021 року індекс валової продукції сільського госпо-
дарства області становив 95,8%, у тому числі у сільськогосподарських підпри-
ємствах – 93% та господарствах населення – 98 відсотків. 

На зниження індексу виробництва валової продукції сільського госпо-
дарства продовжує впливати зменшення обсягу виробництва яєць, де основний 
показник формує Гуменецька птахофабрика. Підприємство є експортно-орієн-
тованим, а тому наслідки пандемії коронавірусу суттєво позначилися на його 
діяльності.  

Загальна посівна площа урожаю 2021 року становить 1200 тис. га (+3 тис. га 
до показника минулого року), у тому числі ярих культур – 875 тис. гектарів. 

У загальній структурі посівних площ зернові культури займають 49% 
(+217 тис. га до показника минулого року), технічні – 36% (+105 тис. га), 
кормові – 9% (+53 тис. га), картоплеовочева група – 6% (на рівні минулого 
року). 

У галузі тваринництва господарствами усіх категорій реалізовано на забій 
44,8 тис. тонн м’яса (+6,2% до січня-червня 2020 року), вироблено 321,5 тис. 
тонн молока (+1,2%) та 359,5 млн шт. яєць (-26,5%).  

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти 
січня-червня 2020 року на 5,5%, у тому числі овець та кіз – у 4,8 раза, птиці 
свійської – на 19,9 відсотка.  

За звітний період реалізовано 3 інвестиційних проєкти, зокрема прове-
дено реконструкцію приміщення з добудовою цеху для виробництва нових 
видів молочної продукції на ТОВ “Деражнянський молочний завод” та 
будівництво виробничо-складського приміщення і реконструкцію приміщення 
для зберігання готової продукції на ТОВ “Стімул Плюс”. 

На 01 липня зареєстровано та здійснюють господарську діяльність 
24 сімейних фермерських господарства, з них 5 – створено у поточному році.  

Будівництво та капітальні інвестиції 

За січень-травень 2021 року підприємствами області виконано будівель-
них робіт на суму 1447,8 млн гривень. Індекс будівельної продукції стано-
вив 120,1% (друге місце в державі). 

У січні-березні 2021 року уведено в експлуатацію 56 тис. кв. метрів 
житла, що становить 87,6% до січня-березня 2020 року (Кам’янець-Подільський 
район – 181,7%, Шепетівський – 99,9%, Хмельницький – 77,1%). 

У січні-березні 2021 року підприємствами та організаціями області за 
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1633,6 млн грн капітальних 
інвестицій, що на 6,9% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний 
період 2020 року. 

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються 
власні кошти підприємств і організацій, що становить 69,6% загального обсягу,  
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кредити банків та інші позики – 13,6%, кошти державного та місцевих бюд-
жетів – 8,7%, кошти населення на будівництво житла – 5 відсотків. 

Значну частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами проми-
словості (33,9%), сільського, лісового та рибного господарств (21,3%). 
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 107,7 млн грн або 6,6% 
від загального обсягу. 

Продовжується реалізація Національної програми “Велике будівництво”, 
у рамках якої передбачається будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт важливих соціальних об’єктів: шкіл, садочків, спортивних об’єктів, 
медичних закладів та доріг.  

Будівництво та ремонт доріг 

У 2021 році з Державного бюджету України на проведення будівельних 
та ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування дер-
жавного значення області передбачено 2242,7 млн гривень. Проводяться роботи 
з будівництва, капітального та поточного середнього ремонту на запланованих 
23 ділянках доріг. 

Службою автомобільних доріг в області виконано дорожніх робіт на суму 
2194,3 млн грн, що становить 98% до планових показників. 

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах для області становить 824,2 млн грн, за рахунок 
яких заплановано здійснити капітальний та поточний середній ремонт 57 об’єк-
тів. Розпочато роботи з ремонту на 36 об’єктах доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, 
завершено роботи на 6 об’єктах, прийнято в експлуатацію – 3 об’єкти.  

З передбачених коштів у поточному році профінансовано 341,6 млн грн 
та освоєно 287,7 млн гривень. 

Іноземні інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність 

За даними Національного банку України обсяг залучених із початку 
інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку 
області на 31.03.2021 року становив 279,7 млн дол. США (на 31.12.2020 – 
246,8 млн дол. США).  

У березні 2021 року утворено Офіс супроводу інвесторів при обласній 
державній адміністрації, який сприятиме вирішенню проблемних питань у 
сфері інвестиційної діяльності. 

У січні-травні 2021 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 
594,3 млн доларів США (+40,0% до січня-травня 2020 року).  

Експорт збільшився на 45,8% та становив 360,4 млн дол. США, імпорт – 
на 29,5% та становив 233,9 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі стано-
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вило 126,4 млн дол. США (у січні-травні 2020 року – 66,6 млн дол. США). 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,54 (у січні-травні 2020 року – 
1,37). 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився на 
39,5% та становив 166,2 млн дол. США або 46,1% від загального обсягу 
експорту. 

До трійки країн, яким область поставляла свої товари, увійшли Китай, 
Польща, Німеччина. Експорт із Китаєм зріс у 12,3 раза у порівнянні з відпо-
відним періодом 2020 року та становить 81,4 млн дол. США. До Польщі 
експортовано товарів більше в 1,6 раза (40,5 млн дол. США), Німеччини – на 
45,3% (29,7 млн дол. США). 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі експорту становили зернові 
культури (47,2%), обсяг продажів яких у порівнянні з відповідним періодом 
2020 року збільшився у півтора рази. 

Споживчий ринок та цінова ситуація 

Індекс споживчих цін на товари та послуги у червні 2021 року у 
порівнянні з попереднім місяцем становив 100,4% (по Україні – 100,2%); індекс 
цін на продукти харчування та безалкогольні напої – 100% (по Україні – 
99,9%). 

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

Оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2021 року становив 
14966,4 млн грн, що на 21,1% більше обсягу відповідного періоду попереднього 
року (по Україні – на 13,8%).  

Розвиток підприємництва та адміністративні послуги 

У звітному періоді Регіональним фондом підтримки підприємництва по 
Хмельницькій області для реалізації бізнес-проєктів у пріоритетних напрямах 
діяльності надано пільгові кредити 2 суб’єктам підприємництва на суму 1220,0 тис. 
гривень.  

Створено Робочу групу щодо вирішення проблемних питань діяльності 
фізичних осіб – підприємців у Хмельницький області.  

За даними Головного управління Державної податкової служби в області 
на 01.07.2021 кількість діючих малих та середніх підприємств з початку 
2021 року збільшилася на 162 одиниці і становила 14768 одиниць.  

Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних 
осіб збільшилася з початку року на 1030 особи та становила 55664 особи.  

Протягом січня-червня 2021 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів 
малого та середнього підприємництва надійшло 3660,9 млн грн податкових 
платежів, що на 390,8 млн грн більше ніж за відповідний період 2020 року. 
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На 01 липня 2021 року в області функціонує 38 центрів надання адміні-
стративних послуг (далі – ЦНАП), якими з початку року надано 254,7 тис 
адміністративних послуг, що майже у півтора рази більше ніж за відповідний 
період минулого року. 

Відкрито ще 6 нових ЦНАПів у територіальних громадах, що сприятиме 
якості надання адміністративних послуг жителям області, зокрема в Антонін-
ській, Грицівській, Новодунаєвецькій, Смотрицькій, Староушицькій селищних 
та Крупецькій сільській радах. 

За результатами розгляду клопотань та матеріалів комісією Міністерства 
цифрової трансформації України відібрано 10 територіальних громад області: 
Волочиська, Дунаєвецька, Славутська, Старокостянтинівська міські, Летичів-
ська, Новоушицька, Старосинявська, Теофіпольська, Чемеровецька селищні та 
Орининська сільська, які отримають 16,4 млн грн субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП. 

Виконання бюджетів 

За підсумками півріччя до загального фонду державного бюджету від 
платників області надійшло 6,8 млрд грн податків та платежів, що на 1,3 млрд грн 
більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Індикативне 
завдання виконано на 103,7%, що дозволило забезпечити додаткові податкові 
надходження на суму 245,0 млн гривень.  

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків та зборів (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 4052,4 млн грн та забезпечено 
приріст доходів на 19,8% у порівнянні з відповідним періодом 2020 року. 

Забезпечено виконання планових показників обласним бюджетом, усіма 
районами та територіальними громадами, крім Сахновецької (98,6%), Берездів-
ської (96,4%) та Маківської (91,9%). 

Обсяг надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів у роз-
рахунку на одного жителя області зріс на 19,8% та становив 3258,1 гривень. 

Оплата праці та зайнятість населення 

За підсумками січня-травня 2021 року середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника в області зросла на 26,6% у порівнянні з попе-
реднім роком та становила 11429,0 грн (по Україні – 13110 грн). 

Протягом січня-червня 2021 року в області проведено 2574 заходи з 
питань легалізації заробітної плати, виявлено 162 суб’єкти господарювання без 
державної реєстрації та 308 роботодавців, які використовували найману працю 
без укладення (оформлення) трудового договору. За результатами вжитих 
заходів зареєстровано 1952 працівники та 1687 працівників, з якими укладено 
трудові договори. 

Заборгованість із заробітної плати на 01 липня 2021 року становила 
21,5 млн грн (на 01.01.2021 – 7,5 млн грн). Найбільшими підприємствами-
боржниками були ДП “Нігинський кар’єр”, КП “Славутська міська лікарня 
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ім. Ф.М. Михайлова” Славутської міської ради, Кам’янець-Подільське колек-
тивне швейне підприємство, КП Дунаєвецької міської ради “Благоустрій 
Дунаєвеччини”. 

У звітному періоді відбулося 17 засідань обласної, міських та районних 
тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Заслухано звіти 36 керів-
ників, попереджено про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату 
заробітної плати керівників 7 підприємств. За результатами вжитих заходів 
виплачено 5,1 млн грн заборгованої заробітної плати. 

Повністю ліквідовано борги на 17 підприємствах області на загальну 
суму 6,3 млн грн, найбільше по ДП Науково-технічний комплекс “Завод точної 
механіки” (2042,5 тис. грн), ТОВ НВФ “Адвісмаш” (1050,9 тис. грн) та ТОВ 
“Глобо-ЛТД” (635,2 тис. грн). 

Соціальний захист 

У першому півріччі 2021 року нараховано усіх видів державної соціальної  
допомоги на загальну суму 1033,4 млн грн для 110 тис. одержувачів. 

Крім цього, нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 
на суму 787,4 млн грн, пільг – на суму 263,3 млн гривень. В опалювальний 
сезон субсидію отримувало 120 тис. домогосподарств, пільгами користувалося 
62,3 тис. пільговиків.  

Органами Пенсійного фонду України в області забезпечувалися своєчасні 
та у повному обсязі виплати для 393,5 тис. пенсіонерів. На виплату пенсій 
спрямовано 7,5 млрд грн, що на 6,9% більше ніж за відповідний період 2020 року.  

Протягом першого півріччя 2021 року до бюджету Пенсійного фонду 
України області надійшло 3163,3 млн грн, що на 597,1 млн грн, або на 23,3% 
більше обсягів відповідного періоду 2020 року.  

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

На обліку служб у справах дітей області перебуває 1799 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання 
охоплено 1582 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 
Протягом звітного періоду усиновлено 11 дітей. 

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги 

У травні 2021 року мешканцями області сплачено за житлово-комунальні 
послуги 487,7 млн грн, що становило 144,1% до нарахованих за цей період сум 
(за рахунок погашення боргів попередніх періодів).  

На кінець травня 2021 року заборгованість населення зі сплати за поста-
чання та розподіл природного газу становила 489,9 млн грн (–282,3 млн грн до 
початку року), за постачання теплової енергії та гарячої води – 278,7 млн грн   
(–21,1 млн грн), за постачання та розподіл електричної енергії – 165,5 млн грн 
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(+45,0 млн грн), за управління багатоквартирним будинком – 92,1 млн грн (+7,9 млн 
грн), за централізоване водопостачання та водовідведення – 94,8 млн грн (+20,4 млн 
грн), за надання послуг з вивезення побутових відходів – 18,0 млн грн (+1,2 млн грн).  

У травні 2021 року з населенням було укладено 186 договорів щодо 
погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 1333,1 тис. 
гривень. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, 
становила 671,8 тис. гривень. 

Освіта 

Продовжувалася робота щодо створення умов для здобуття якісної 
дошкільної та середньої освіти.  

У звітному періоді відкрито дві додаткові групи на 50 місць у функціо-
нуючих закладах дошкільної освіти Славутської міської територіальної гро-
мади. Планується відкриття ще чотирьох додаткових груп у закладах дошкіль-
ної освіти Старокостянтинівської міської територіальної громади.  

На 70 одиниць зросла мережа закладів освіти з інклюзивним навчанням. 
Функціонує 283 заклади з інклюзивним навчанням та вихованням, якими охоп-
лено 1335 дітей з особливими освітніми потребами. 

Продовжується реалізація проєкту “Нова українська школа” у рамках 
якого передбачено відповідну субвенцію з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на загальну суму 52,9 млн грн (на 32,9% більше ніж торік). 

На оновлення матеріально-технічної бази, будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту закладів освіти, упровадження заходів з енергозбереження 
у першому півріччі 2021 року спрямовано з державного, обласного та місцевих 
бюджетів понад 23,0 млн гривень.  

Завершується друга черга будівництва загальноосвітньої школи на 200 учнів 
у с. Залужжя Білогірської селищної громади, продовжується будівництво 
навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32, у м. Хмельницький та 
спортивної зали з улаштуванням протирадіаційного укриття Цвітоського 
навчально-виховного об’єднання Улашанівської територіальної громади тощо.  

Контингент учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області становить понад 9 тис. осіб. У рамках пілотного проєкту з модернізації 
підготовки кваліфікованих робітників в області створено 7 навчально-практич-
них центри за галузевим спрямуванням. 

Охорона здоров’я 

У галузі охорони здоров’я продовжено реалізацію заходів, спрямованих 
на подолання пандемії COVID-19, реформування системи охорони здоров’я та 
забезпечення рівного доступу до якісної медичної допомоги. 

З початку упровадження Програми медичних гарантій заклади охорони 
здоров’я уклали договорів з Національною службою здоров’я України на 
загальну суму 2,0 млрд гривень. 
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У звітному періоді у лікувально-профілактичних закладах проведено 
ремонтних робіт на суму 17,0 млн гривень. 

За програмою “Велике будівництво” у 10 приймальних відділеннях опор-
них лікарень завершуються роботи з реконструкції та капітальних ремонтів, 
проводиться монтаж сучасного обладнання, яке закуплено за кошти державного 
бюджету, зокрема 7 апаратів комп’ютерної томографії ультразвукової діагнос-
тики та 6 апаратів цифрової рентгендіагностики.  

На сьогодні актуальною є вакцинація населення області проти 
коронавірусної інфекції. На 01 липня 2021 року в області працює 61 постійний 
пункт щеплень, 48 мобільних бригад працюють з організованими колективами 
та на тимчасових пунктах щеплень. Створено два центри вакцинації у містах 
Хмельницький та Кам’янець-Подільський. Проведено близько 100 тис. щеплень 
жителям області від COVID-19. 

Культура, спорт 

У рамках проєкту “Велика Реставрація” у поточному році планується 
реставрація пам’яток архітектури національного значення Державних історико-
культурних заповідників “Межибіж”, “Самчики” та Національного історико-
архітектурного заповідника “Кам’янець”. 

Продовжуються роботи на пам’ятках архітектури національного значення – 
Палац, Кругла вежа та Барбакан у смт Меджибіж Хмельницького району. 
На зазначені заходи  з обласного бюджету виділено 5,8 млн гривень.  

З метою збереження пам’ятки архітектури національного значення – 
Палацу Орловських, XVIII ст. та парку прийнято рішення щодо створення 
Комунального закладу культури “Малієвецький обласний історико-культурний 
музей” у с. Маліївці Новодунаєвецької територіальної громади. 

Протягом звітного періоду проведено 517 заходів спортивного напряму 
(у тому числі участь у заходах Всеукраїнського рівня). 

Продовжується будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій у 
м. Хмельницький. У поточному році на реалізацію проєкту використано 17,0 
млн гривень. Крім того, передбачено фінансування 70,0 млн грн за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної 
інфраструктури та 25,0 млн грн за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток 
об’єктів соціально-культурної сфери. Кошти субвенцій профінансовано на суму 
2,0 млн грн та 7,5 млн грн, відповідно.  

Охорона навколишнього природного середовища 

З метою виконання заходів Програми охорони навколишнього природ-
ного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки у 2021 році з облас-
ного фонду охорони навколишнього природного середовища на провадження 
природоохоронних заходів передбачено 10,8 млн гривень. 
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В області завершено розробку проєкту Регіонального плану управління 
відходами до 2030 року, що передбачає створення нових об’єктів інфраструк-
тури поводження з відходами; покращення системи збирання, сортування, 
вивезення, повторного використання та перероблення відходів; інші необхідні 
заходи щодо удосконалення системи поводження з відходами, підвищення 
обізнаності щодо ефективного поводження з відходами серед населення 
області. 

Енергозабезпечення та розвиток альтернативної енергетики 

На Хмельниччині продовжує розвиватися альтернативна енергетика. 

Протягом першого півріччя 2021 року введено в експлуатацію 6 СЕС 
загальною потужністю близько 43 МВт. На сьогодні в області діє 33 малих ГЕС 
та 72 СЕС загальною потужністю більше 430 мегават (враховуючи потужність 
СЕС приватних домогосподарств).  

З відновлювальних джерел енергії за звітний період вироблено 310,8 млн 
кВт год електроенергії (+25,7% до відповідного періоду минулого року), що 
становить 5,1% у загальному обсязі виробленої електроенергії. 

До найбільших проєктів, реалізованих на території області, можна від-
нести завершення будівництва та введення в експлуатацію ТОВ “ІКОПОТЬ 
ЕНЕРДЖІ” електростанції на нетрадиційних джерелах енергії (використання 
енергії сонця) за межами населених пунктів Кременчуківської сільської ради 
Хмельницького району на площі 35 га та потужністю 15 МВт. 

У рамках реалізації Програми підвищення енергоефективності Хмель-
ницької області на 2017–2021 на впровадження енергозберігаючих заходів шля-
хом відшкодування з обласного бюджету частини отриманих кредитів виділено 
200,0 тис. гривень.  
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 

 
 


