Додаток
до наказу начальника обласної
військової адміністрації
від 08.09.2022 № 357/2022-н
Про виконання програми економічного та соціального розвитку
Хмельницької області на 2021 рік
№
з/п
1

Пріоритетні
завдання
2

1.1 Промисловий
комплекс та
інноваційний
розвиток

Зміст заходу

Стан виконання

3

4

1.Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки
створення належних умов для
Індекс промислової продукції за підсумками 2021 року у порівнянні з 2020 роком
нарощування підприємствами об- становив 106,1 відсотка. У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск
ласті обсягів виробництва проми- продукції проти 2020 року збільшився на 46,1 відсотка.
слової продукції, підвищення її
У переробній промисловості виробництво продукції збільшилось на 3,1%, у тому числі
конкурентоспроможності
у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устаткування, – на 10,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 8,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції – на 6%, машинобудуванні – на 2,2%, виробництві
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,3 відсотка.
Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної
продукції на 10,5%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності – на 10,1 відсотка.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва
продукції у порівнянні з 2020 роком становив 109,8 відсотка.
Торік підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
64,3 млрд грн, що на одну особу становить 51,5 тис. гривень. У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 58,4% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,8% –
на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 16,5% – на виробництво
ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування.
Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 38,7% від загального обсягу.
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модернізація виробничих потужПромисловими підприємствами продовжується інвестування у високотехнічне
ностей промислових підприємств, переоснащення та запровадження нових технологій у виробництві.
створення нових потенційно приУ м. Кам’янець-Подільський упроваджується проєкт з розширення потужностей
буткових, наукомістких та високо- виробництва підприємства ТОВ “Преттль-Кабель Україна” та створення 500 додаттехнологічних промислових вироб- кових робочих місць.
ництв
У місті Старокостянтинів завершується будівництво олійно-екстракційного заводу,
плановою річною потужністю 1 млн тонн продукції та забезпечить до 400 нових
робочих місць для жителів громади.
Розпочато підготовку з будівництва другої черги насіннєвого заводу “КВС – Україна” у
м. Кам’янець-Подільський, що дасть змогу вдвічі збільшити виробничі потужності та посилити
переваги для наявних та майбутніх партнерів у вирощуванні високоякісного насіння.
підвищення науково-технічного
Протягом останніх років спостерігається розвиток промислового комплексу: розпота виробничого потенціалу під- чинають діяльність нові підприємства, нарощують виробничі потужності та впроприємств області у рамках вико- ваджують інноваційні технології діючі виробництва.
нання державного оборонного
Активно здійснювали інноваційну діяльність підприємства машинобудування, з виробзамовлення та сприяння реалі- ництва іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійного виробництва та виробзації політики імпортозаміщення ництва готових металевих виробів. Меншою ніж у середньому по області, була частка
та внутрішньообласної коопера- інноваційно активних підприємств серед підприємств легкої промисловості, з виробництва
ції
та розподілення електроенергії, газу та води, з виробництва харчових продуктів, напоїв та
стимулювання розвитку інно- тютюнових виробів.
ваційної діяльності у промисТОВ “Проскурів-Агро” введено в експлуатацію вакуумпакувальну машину, що дало
ловості, сприяння розвитку ви- можливість підвищити безпечність продуктів на стадії їх зберігання та реалізації.
робництва
У місті Городок планується відкриття нового заводу з переробки олійних культур,
потужність якого становитиме 620 тис. тонн переробки соняшнику на рік і 264 тис. тонн сої.
На новому заводі буде застосовано інноваційну технологію переробки олійних культур.
З метою розширення співробітництва з підприємствами області у рамках виконання державного оборонного замовлення та з метою інтенсифікації робіт з імпортозаміщення та
розвитку кооперації з питань виробництва продукції оборонного призначення продовжується
робота щодо поширення інформації серед промислових підприємств області про продукцію,
що потребує імпортозаміщення або диверсифікації закупівель. Так, підприємства області мають
змогу ознайомитися з Номенклатурним каталогом продукції оборонного призначення, що
потребує імпортозаміщення або диверсифікації закупівель (№ 1, 2), розробленим та наданим
ДК “Укроборонпром”.
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сприяння участі промислових підприємств у міжнародних, національних, регіональних виставково-ярмаркових заходах, економічних та інвестиційних форумах з
метою розширення ринків збуту їх
продукції
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На офіційному сайті облдержадміністрації постійно оновлюється перелік заходів
виставково-ярмаркової діяльності в Україні та за кордоном. Систематично розсилаються запрошення щодо участі представників провідних підприємств, установ та
організацій у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в Україні та за її межами.
Каталоги із зразками продукції провідних підприємств-виробників області презентуються на зустрічах з іноземними делегаціями, надається організаційна та
методична допомога (інвестиційний супровід) при створенні нових підприємств.
У вересні 2021 року Хмельницькі виробники одягу під брендом “Купуй Хмельницьке” взяли участь у Міжнародному фестивалі моди KyivFashion 2021 та Міжнародній виставці дитячої моди Children’sFashionFair 2021.
У листопаді 2021 року виробники харчової продукції взяли участь у виставці
харчової промисловості “WorldFoodUkraine 2021” (м. Київ). Відшкодовано з бюджету
громади 50% вартості виставкових площ на суму 542,5 тис. гривень. Протягом року
проведено відшкодування 29 суб’єктам господарювання.
створення та розвиток індустНа території області утворено два індустріальних парки: “Хмельницький” та
ріальних парків
“Славута”, планова потужність яких передбачає утворення 1000 та 3000 робочих
місць, відповідно. Розбудова парків сприятиме активізації інвестиційної діяльності,
стимулюванню промислового виробництва, створенню нових робочих місць в області.
Індустріальний парк “Хмельницький”, площа 90,9 га, включено у Реєстр 07.02.2019
під № 39. Пріоритетними напрямами діяльності є текстильне виробництво, виробництво електричного устаткування та агропереробка. Процес функціонування парку
буде забезпечено за рахунок співфінансування з державного бюджету, місцевого
бюджету, програм технічної допомоги та керуючої компанії.
Наразі проведено інженерно-геодезичні та оглядові інженерно-геологічні дослідження, розроблено концептуальну пропозицію планування території, проєкт детального планування ділянки, інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проведено
стратегічну екологічну оцінку. Завершено роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію під’їзної дороги, будівництво зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації та на будівництво зовнішніх мереж газопостачання
індустріального парку. Також проведено низку заходів щодо промоції індустріального
парку.
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вихід продукції товаровиробників Хмельниччини на ринок
Європейського союзу

1.2 Розвиток аграр- створення сприятливих умов для
ного сектору
нарощення економічного потенціалу аграрного виробництва, у
тому числі за рахунок органічного виробництва та підвищення
продуктивності рослинництва і
тваринництва
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У жовтні 2021 року визначено керуючу компанію індустріального парку “Хмельницький” – ТОВ “Керуюча компанія “Міський індустріальний парк Хмельницького”.
Залучено до співпраці експерта служби німецької економіки з міжнародного співробітництва “SeniorExpertenServiceGmBH” Томаса Вінцера.
Індустріальний парк “Славута”, площа 50 га, включено у Реєстр 07.02.2014 під № 2.
Пріоритетними напрямами діяльності є галузі середнього та малого машинобудування, деревообробки та галузі фармацевтики. Керуюча компанія – КП “Славутський міський центр земельно-кадастрових робіт”.
На сьогодні проведено низку робіт з облаштування індустріального парку. Зокрема,
прокладено трубопровід діаметром 200 мм протяжністю 760 м із південної сторони
парку, розроблено план вертикального планування території індустріального парку,
здійснено топографо-геодезичні вишукування, виготовлено проєктно-кошторисну
документацію на будівництво каналізаційно-насосної станції та каналізаційних мереж,
продовжується робота над реконструкцією під’їзних шляхів.
З двома учасниками укладено договір про оренду земельної ділянки для розміщення
підприємства з виготовлення залізобетонних виробів.
З метою спрощення та прискорення процедури експорту товарів українського
походження на ринки країн Європейського Союзу митні органи України продовжують
надавати експортерам, які здійснюють відвантаження продукції, статус уповноваженого (схваленого) експортера. Статус уповноважено експортера присвоєно 3 підприємствам (ТОВ “Карат”, ТОВ “СіріусЕкстружен”, ТОВ “УкрВолнат”), які експортують товари преференційного походження до країн Європейського Союзу, на ринки
Білорусії, Північної Америки та Японії
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2021 рік становив 112%,
у тому числі тваринництва – 101,9%, рослинництва – 114,2 відсотка.
Валове виробництво зерна становило 5,5 млн тонн (+30% до 2020 року) при
середній урожайності 87,9 ц/га (1 місце в державі). Валовий збір кукурудзи на зерно
становив 3,5 млн тонн (+35% до 2020 року) при середній урожайності 118,5 ц з гектара
(1 місце в державі).
Валовий збір соняшника становив 555 тис тонн при урожайності 34,3 ц/га, сої
намолочено 450 тис тонн при урожайності 33,7 ц/га. Показники урожайності цих
культур також найвищі в Україні.
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упровадження інвестиційних проєктів у галузі рослинництва,
тваринництва, розвитку інфраструктури зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції

сприяння розвитку ринку екологічних та органічних продуктів, збільшення ефективності виробництва та переробки органічної продукції
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Цукрових буряків накопано 1,5 млн тонн, урожайність – 515 ц/га (+120 ц/га).
Працюючими цукровими заводами планується виробити близько 180 тис. тонн цукру
при щорічній потребі для внутрішнього споживання 90 тис. тонн.
Під урожай 2022 року посіяно 227,1 тис. га озимих культур (100% до плану), у тому
числі 210 тис. га озимої пшениці, 13,4 тис. га озимого ячменю та 3,4 тис. га озимого
жита. Посівна площа озимого ріпаку становила 72,2 тис. гектара.
Сільгосппідприємствами реалізовано у галузі тваринництва 6 проєктів. Зокрема,
ПФГ “Колос” та ТОВ “Ситний двір” уведено в дію приміщення пташника загальною
плановою потужністю 300 тис. голів. ФГ “Маїс”, ТОВ НВА “Перлина Поділля”, СФГ
“Світанок” уведено в експлуатацію корівники загальною плановою потужністю
1000 голів. ТОВ “Аксера” уведено в дію свинокомплекс плановою річною потужністю
30 тис голів.
У галузі рослинництва ТОВ “Поділля теплоінвест” здано в експлуатацію культиваційну споруду для вирощування сільськогосподарських культур.
У переробній галузі реалізовано два проєкти: ТОВ “Старокостянтинівський
олійноекстраційний завод” уведено в дію елеваторний комплекс, потужність одночасного зберігання якого становить 120 тис. тонн; ТОВ “Епіцентр К” побудовано та
здано в експлуатацію сучасний елеваторний комплекс “Антонінське ХПП”, об’єм
зберігання якого становить 100 тис. тонн зерна.
З метою популяризації розвитку органічного виробництва сільськогосподарської
продукції та її переробки 04 червня 2021 року у форматі онлайн проведено регіональний форум “Органічна Україна 2021. Хмельницький”. Учасники заходу (керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств) отримали інформацію щодо покрокових дій для проведення органічної сертифікації сільськогосподарської продукції та просування її на споживчий ринок.
Загалом зареєстровано 19 підприємств, які мають право виробляти органічну
продукцію. Близько 5 тис. га землі мають статус органічної. Основними напрямами
діяльності є вирощування плодово-ягідної продукції та горіхів, збір дикоросів,
виробництво зерна, меду, яєць. Ця продукція реалізується через мережі супермаркетів
“Сільпо”, “METRO”, “Novus”, а також експортується до країн ЄС.
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забезпечення зростання обсягів
валового виробництва продукції
тваринництва у сільгосппідприємствах та фермерських господарствах за рахунок покращення
селекції, умов утримання та годівлі

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва галузі тваринництва за 2021 рік
у порівнянні з попереднім роком становив 101,9%, у тому числі підприємства –
103,7%, господарства населення – 100,5 відсотка.
Обсяг виробництва м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у
живій масі) збільшився на 3,9 відсотка. Разом з цим, виробництво молока
зменшилося на 1,2%, яєць курячих – на 25,4 відсотка.
На 01 січня 2022 року в області по всіх категоріях господарств утримувалося
223 тис. голів великої рогатої худоби, з них 123 тис. корів, 358 тис. голів свиней,
41 тис. голів овець і кіз та 6,2 млн голів птиці. У порівняні з попереднім роком
поголів’я ВРХ збільшилося на 1,6%, свиней – на 10,3%, овець та кіз – на 23,8 відсотка. Водночас поголів’я корів зменшилося на 0,4%, птиці – на 6,6 відсотка.
Намітилася позитивна тенденція щодо розвитку галузі вівчарства. ТОВ “Шепорт
Поділля” продовжує реконструкцію тваринницького комплексу по вирощуванню
5000 голів овець у с. Михайлючка Шепетівського району.
Крім того, успішно працють ТОВ “Агро-модуль груп” у селах Коськів (тваринницький комплекс по вирощуванню 5000 голів овець); ФГ “Захід-агро” Судилків
(вівцеферма на 300 голів) Шепетівського району.
На підтримку агропромислового комплексу Хмельниччини у 2021 році з державного
бюджету надійшло 294,6 млн грн, зокрема, на: підтримку розвитку тваринництва та переробку сільськогосподарської продукції – 189,1 млн грн; сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь – 4,7 млн грн; заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів – 43,2 млн грн; розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства – 18,2 млн грн;
розвитку фермерських господарств – 5,0 млн грн; часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 32,3 млн грн;
додаткову фінансову підтримку сімейним фермерським господарствам через механізм
доплати на користь застрахованих осіб членів/голови СФГ єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 65,6 тис гривень. Державною підтримкою
скористалися 416 суб’єктів господарювання.
Для розвитку фермерських господарств, особистих селянських господарств з обласного
бюджету виділено 2,7 млн грн для часткового відшкодування вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор). Цією підтримкою
скористалися 250 фізичних осіб та 15 сімейних фермерських господарств.

реалізація в області заходів державної фінансової підтримки агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, підтримки галузі тваринництва
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сприяння розвитку садівництНа території області ягідництвом займається 21 підприємство на загальній площі
ва та ягідництва
386,47 гектара. Суб’єкти господарювання області, що здійснюють діяльність у галузях
садівництва, у 2021 році отримали державну підтримку у розмірі 18,2 млн гривень
розширення мережі сільськоЗа моніторинговими даними торік в області зареєструвалися та здійснювали свою діяльність
господарських обслуговуючих 25 сімейних фермерських господарств. Загалом на Хмельниччині працює 44 сімейних
кооперативів, створення сімей- фермерських господарства, з них 27 – молочного напряму.
них ферм, підвищення рівня
Крім того, у Шепетівському районі створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
зайнятості населення, яке про- “Чотирбоки” із розведення аквакультури та сільськогосподарський кооператив “Меркурій фарс” із
живає в сільській місцевості
розведення овець. Загалом, здійснюють діяльність 13 сільськогосподарських кооперативів.
організація проведення земельПротягом звітного періоду Головним управлінням Держгеокадастру в області організовано
них торгів у формі аукціону з проведення 56 земельних аукціонів з набуття права оренди на земельні ділянки
продажу права оренди земель- сільськогосподарського призначення державної власності, у результаті яких продано право
них ділянок сільськогосподар- оренди на 27 земельних ділянок площею 267,7 гектара. Завдяки проведенню земельних торгів
ського призначення
бюджети сільських та селищних рад щорічно наповнюватимуться коштами у розмірі 323,8 тис.
гривень. Найвища відсоткова ставка за результатами аукціонів становить 154,4% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки (Шепетівський район, Корчицька сільська
рада, площа земельної ділянки 26,7 га).
1.3 Енергозберереконструкція та модернізація
У житлово-комунальному господарстві області проведено модернізацію систем тепло та водоження та енерго- об’єктів теплового та водо- постачання підприємств житлово-комунального господарства (реконструкцію теплових мереж,
ефективність
провідно-каналізаційного гос- встановлення попередньо ізольованих труб з пінополіуретановим покриттям, перетворювачів
подарства, встановлення енерго- частоти на насосному обладнанні, реконструкція свердловин водопостачання, замінено зношене
зберігаючого обладнання на електрообладнання насосних станцій). Це дозволило ефективніше використовувати наявні потужоб’єктах бюджетної сфери
ності, зменшити втрати у теплових мережах, покращити якість теплопостачання, забезпечити
надійне водопостачання.
У грудні 2021 року затверджено “Програму підвищення енергоефективності Хмельницької
області на 2022-2026 роки”. Заходи Програми спрямовано на ефективне використання паливноенергетичних ресурсів, зменшення обсягу їх споживання і втрат у бюджетній сфері, житловому
фонді області, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції суб’єктами підприємницької діяльності шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень та створення економічно
привабливих умов для реалізації інвестиційних проєктів у сфері енергозбереження. Програмою
також передбачено впровадження механізмів стимулювання населення і суб’єктів малого й
середнього бізнесу області до підвищення рівня використання відновлюваних джерел енергії з
метою зменшення використання традиційних енергетичних ресурсів та викопних видів палива.
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У рамках реалізації програми підвищення енергоефективності розроблено механізм
стимулювання власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, фізичних осіб –
власників приватних будинків та ОСББ/ЖБК як юридичних осіб (далі – Позичальники) на
території області, крім міст обласного значення, до впровадження енергозберігаючих заходів
шляхом відшкодування з обласного бюджету частини отриманих кредитів. Для відшкодування частини тіла за кредитами, залученими Позичальниками на впровадження енергозберігаючих заходів Програми, з обласного бюджету було виділено 200,0 тис. гривень
(рішення обласної ради від 08.05.2020 № 15-32/2020).
Для встановлення ефективних робочих зв’язків з ДУ “Фонд енергоефективності”, забезпечення
дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері енергоефективності, облдержадміністрацією проводилася роз’яснювальна робота щодо укладення меморандуму про співпрацю з
Фондом енергоефективності та участь у програмі “Енергодім”, яка визначає умови та порядок
надання грантів для ОСББ на часткове відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням заходів з
енергоефективності. Наразі, у програмі Фонду енергоефективності “Енергодім” беруть участь
16 ОСББ у містах Хмельницький, Старокостянтинів, Кам’янець-Подільський та Дунаївці.
На базі Центру Енергоефективності у місті Хмельницький розташовано постійно-діючу
виставку енергоефективного обладнання. Надаються консультації з впровадження енергозберігаючих заходів у приватних та багатоквартирних житлових будинках. З метою пропагування серед мешканців впровадження заходів з термомодернізації надаються рекомендації
у засобах масової інформації.
реалізація заходів із забезпеОдним із напрямів раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів та
чення комерційного обліку зменшення витрат було облаштування бюджетних установ та організацій засобами
послуг тепло- та водопоста- обліку. У результаті проведеної роботи бюджетні установи забезпечено лічильниками
чання
природного газу на 100 відсотків. У житлових будинках, закладах бюджетної сфери та
інших установах та підприємствах встановлюються засоби обліку теплової енергії. На
01 січня 2022 року лічильниками обліку теплової енергії оснащено 94,7% багатоквартирних житлових та 84,5% нежитлових будинків. Рівень оснащеності вузлами
комерційного обліку гарячої води – 37,6% у житлових будинках та 93,8% – у нежитлових.
У містах Хмельницький, Старокостянтинів, Нетішин та Волочиськ засобами обліку
теплової енергії оснащено усі житлові будинки, які мають технічну можливість та
доцільність такого оснащення. Нежитлові будівлі повністю оснащено засобами обліку
теплової енергії у містах Дунаївці та Шепетівка, селищах Понінки та Теофіполь, засобами
обліку води – 21,4% житлових та 97,6% нежитлових будинків.
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диверсифікація джерел теплоНа Хмельниччині продовжується розвиток альтернативних джерел енергії, серед яких
вої енергії, перехід котелень на найдинамічнішим сектором є сонячна енергетика. У 2021 році в експлуатацію введено 6 СЕС
альтернативні джерела енергії загальною потужністю близько 43 МВт. Загалом в області діє 72 комерційних СЕС загаль(дрова, пелети, торф тощо)
ною потужністю більше 430 мегават (враховуючи потужність СЕС приватних домогосподарств).
реформування житлово-комуНа 01 січня 2022 року багатоквартирний житловий фонд області становить 5216 житлових
нального господарства шляхом будинків, у 994 житлових будинках створено 949 ОСББ. Загальна кількість багатоквартирних
формування ефективного влас- будинків, у яких для управління та обслуговування будинком співвласниками обрано упника житла через створення равителя, становить 1137, у яких управителя призначено органами місцевого самоврядування
управляючих компаній, об’єд- за результатами конкурсів – 1269 будинків. Управління 709 будинками здійснюється
нань співвласників багатоквар- співвласниками самостійно та 281 житловий будинок обслуговують 124 ЖБК. Мешканці
тирних будинків тощо
826 багатоквартирних житлових будинків досі не обрали сучасну форму управління власним
будинком.
реалізація проєктів будівництва
У рамках виконання заходів програми “Питна вода Хмельниччини” спрямовано 49,0 млн
сучасних каналізаційних очис- грн з обласного бюджету на будівництво та реконструкцію мереж та споруд з центраних споруд, водогонів та водо- лізованим водопостачання. За рахунок виділених коштів побудовано 120,9 км водопровідних
провідних мереж за кошти з мереж та проведено їх реконструкцію загальною протяжністю 20,1 кіорметра. Це дало
різних джерел фінансування
можливість покращити централізоване водопостачання у 32 населених пунктах області.
упровадження роздільного збоУ 2021 році за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів підприємств спрямовано
ру сміття та будівництво нових 5,0 млн грн на оновлення парку спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових
сучасних сміттєпереробних за- відходів. На суму 2,5 млн грн закуплено контейнери та влаштовано контейнерні майданчики.
водів
Зокрема, Хмельницьким КП “Спецкомунтранс” на майданчиках міста відповідно до
укладених угод про співробітництво з ФОП Матвєєв, ФОП Жовмір встановлено контейнери
для збору ПЕТ-пляшки, ПП Король – контейнери для збору відходів скла.
Розроблено техніко-економічне обґрунтування з поділом на черги проєкту “Реконструкція
полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою: м. Хмельницький, пр. Миру, 7”. Отримано позитивний
експертний висновок. Розроблено тендерну документацію щодо будівництва системи очищення фільтрату на полігоні та подано на розгляд Європейського банку реконструкції та
розвитку, після чого буде оголошено тендер на визначення виконавця цього виду робіт.
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ремонт та модернізація ліфтоВ області є необхідність проведення капітального ремонту та модернізації ліфтового
вого господарства
господарства. Виконано експертне обстеження 165 ліфтів, ремонтні роботи у 142.
У Шепетівській міській раді у минулому році співфінансуванням міського бюджету та
співвласників житлових будинків капітально відремонтовано 25 пасажирських ліфтів
1.5 Розвиток будів- здійснення контролю за будівЗдійснювався постійний контроль за реалізацією проєктів будівництва, реконструкції та
ництва та забез- ництвом (реконструкцією, капі- капітального ремонту об’єктів, фінансування яких здійснювалося за державні кошти.
печення насетальним ремонтом) об’єктів со- Мобільною групою облдержадміністрації щотижня здійснювалися виїзди на об’єкти з метою
лення житлом
ціально-культурного та житло- перевірки стану реалізації проєктів та ефективності освоєння державних коштів, проводилися
во-комунального призначення наради з керівниками та працівниками підрядних організацій
усіх форм власності
забезпечення доступності об’єкОблдержадміністрацією проводиться постійний моніторинг дотримання вимог закотів для маломобільних груп на- нодавства з питань упровадження нормативів з доступності при проєктуванні та реалізації
селення при розробці проєктної проєктів будівництва закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших
документації, будівництві (ре- об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту, реалізація яких фінансується за
конструкції) об’єктів соціаль- державні кошти, а також дотримання вимог зі створення безбар’єрного середовища.
ної сфери, адміністративних
На адресу територіальних громад та райдержадміністрацій, які є або можуть бути
будівель
замовниками проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт таких закладів, направлено інформаційний посібник “Новий освітній
простір” та ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель та споруд”. Рекомендовано при
замовленні проєктно-кошторисної документації звертати увагу проєктних організацій на
обов’язковість дотримання вимог нормативних документів та можливість використання
прикладів, наведених у посібнику.
До замовників будівництва доведено інформацію щодо можливості та важливості
використання “Довідника безбар’єрності” та надано посилання на платформу Google та
офіційний сайт Хмельницької облдержадміністрації, де можливо ознайомитись із довідником.
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залучення коштів державного
та місцевих бюджетів для надання підтримки на індивідуальне будівництво у сільській
місцевості, будівництво (придбання) доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям,
учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей,
внутрішньо переміщеним особам на будівництво (придбання) житла

4

Для реалізації державної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” сільським
забудовникам у 2021 році надано кредитів на суму 2010,0 тис. грн, у тому числі: 1850,0 тис.
грн – державного бюджету та 160,0 тис. грн – місцевих бюджетів.
За рахунок цих коштів покращили свої житлової умови 18 сімей, у тому числі
безвідсоткові кредити отримали 2 багатодітні сім’ї на суму 388,7 тис. гривень. Кошти
спрямовано на купівлю житла (11 кредитів на 1710,0 тис. грн) та на будівництво (7 кредитів
на 300,0 тис. грн).
У зв’язку з тим, що регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” завершилася у
2020 році, рішення про її продовження у 2021 році не прийнято, коштів з обласного бюджету
у 2021 році не виділялося.
На реалізацію регіональної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки торік
передбачено 927,7 тис. грн з державного бюджету. Кредит отримала 1 сім’я учасника АТО.
За рахунок коштів статутного фонду надано 1 кредит молодій сім’ї на суму 924,6 тис. гривень. За рахунок Хмельницького міського бюджету надано 1 кредит на суму 423,7 тис. гривень.
Для участі у державній житловій програмі “Доступне житло” у Хмельницькому
регіональному управлінні ДСФУ “Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву” на 01.01.2022 зареєстровано 475 осіб. Фондом за звітний рік повернуто
відповідно до наданих у 2012-2013 роках кредитів громадянам 1043,2 тис.грн відповідно до
Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
сприяння у завершенні будівДо Плану добудови проблемних об’єктів житлового будівництва у області на 2021 рік
ництва житлових об’єктів-дов- внесено 3 об’єкти – багатоповерхові житлові будинки, з них 2 – державної форми власності
гобудів, захист прав громадян- та 1 – приватної, у яких порушено термін введення в експлуатацію більше ніж на 9 місяців, та
інвесторів будівництва житла
інвесторами будівництва яких є громадяни.
Об’єкт житлового будівництва по вул. Лісогринівецька, 4/1 у м. Хмельницький (3 черга),
де замовником будівництва було КП “Хмельницькбудзамовник”, уведено в експлуатацію
23.12.2021 року.
У 2021 році відбулося два засідання робочої групи з питання визначення подальших
заходів для вирішення проблеми добудови житлових будинків, за результатами яких було
надано доручення членам робочої групи стосовно заходів, які необхідно виконати для
прискорення добудови об’єктів.
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1.6 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
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інформування суб’єктів господарювання у галузі будівництва щодо новітніх технологій у
сфері виробництва та використання будівельних матеріалів,
можливості використання місцевих ресурсів та будівельних
матеріалів, участі у навчальних
програмах, виставках, ярмарках
сприяння відновленню роботи
КП “Аеропорт-Хмельницький”

Здійснюється інформування суб’єктів господарювання будівельної галузі (будівельних
підприємств, проєктних організацій, підприємств з виробництва будівельних конструкцій та
матеріалів) щодо можливості підвищення кваліфікації працівників на різних семінарах із
спеціалізованих питань, розцінок на виконання проєктних та будівельних робіт, прийняття чи
внесення змін у законодавчі акти у сфері будівництва. Направлялася інформація про
проведення спеціалізованих виставок на теми обладнання, нові технології та матеріали для
будівництва
З метою відновлення роботи КП “Аеропорт Хмельницький” проведено оцінку впливу на
довкілля та складено звіт з ОВД до проєктно-кошторисної документації, проведено тендерну
процедуру, за результатами якої ТОВ “Українська міжрегіональна будівельна експертиза”
забезпечить проведення експертизи проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції
аеродромного комплексу КП “Аеропорт Хмельницький” з подовженням штучної злітнопосадкової смуги на 500 метрів.
Крім того, у 2021 році проведено поточний середній ремонт дороги загального користування державного значення М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварне на ділянці під’їзду до аеропорту “Хмельницький” (вартість виконаних робіт становить 20,5 млн грн).
Також підприємством завершено організаційні заходи щодо присвоєння кадастрових
номерів та проведено реєстрацію права на постійне користування 3 земельних ділянок КП
“Аеропорт Хмельницький” загальною площею 130,8 гектара.
З метою підготовки підприємства до сертифікації злітно-посадкового майданчика проведено поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів, забезпечено
видалення кореневих систем вільних зон та проведено розмітку злітно-посадкової смуги,
рубіжної доріжки, стоянки для літаків малої авіації. За кошти підприємства проведено
навчання 10 працівників персоналу з авіабезпеки та розроблено інструкцію виконання
польотів для ЗПМ “Хмельницький”.
Торік отримано сертифікат злітно-посадкового майданчика “Хмельницький” строком на
3 роки з використанням штучної злітно-посадкової смуги розміром 1200 м42 м.
Також проведено поточний ремонт приміщення пункту керування польотами малої авіації
КП “Аеропорт Хмельницький” (350,0 тис. грн обласного бюджету), розроблено інструкцію з
виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі аеродрому (190,0 тис.
грн обласного бюджету).
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сприяння у влаштування контрольно-вагових комплексів на
дорогах загального користування місцевого значення
реконструкція, капітальний та
поточний ремонт, експлуатаційне утримання доріг державного значення

реалізація заходів щодо розвитку та покращення якості
надання автотранспортних послуг населенню

4

На цей час створено робочу групу із залученням відповідних фахівців облдержадміністрації, обласної ради та Хмельницької міської ради, ДП “Держзовнішінформ” щодо
визначення шляхів та можливостей реконструкції аеропорту Хмельницький.
Громадська організація “Лісовогринівецький щит” за сприяння міжнародної організації
ЮНЕСКО допомогла у придбанні пожежного автомобіля орієнтовною вартістю 450,00 тис.
грн для КП “Аеропорт Хмельницький”.
Продовжувалося влаштування контрольно-вагових комплексів на дорогах загального
користування місцевого значення. У 2021 році влаштовано 3 системи зважування у русі WIM
на дорогах М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, Н-25 Городище-РівнеСтарокостянтинів, Н-03 Житомир-Чернівці
У 2021 році з державного бюджету на проведення будівельних та ремонтних робіт на
автомобільних дорогах загального користування державного значення області було передбачено 5634,7 млн гривень. Проводилися роботи з будівництва, капітального та поточного
середнього ремонту на запланованих 23 ділянках доріг.
Службою автомобільних доріг в області виконано дорожні роботи на 41 об’єкті (реконструкція 3 об’єктів; капітальний ремонт 10 об’єктів; поточний середній ремонту 28 об’єктів)
на суму 5622,4 млн грн, що становить 99,8% до планових показників.
З метою забезпечення безпеки руху замінено та встановлено 3051 дорожній знак, виконано
850 км розмітки проїзної частини доріг, поновлено 513 пішохідних переходів, встановлено
518 напрямних стовпчиків, встановлено 2,5 км та відремонтовано 6 км бар’єрного огородження, відремонтовано 1,75 км тротуарів, влаштовано 1,3 км штучного освітлення, вирубано
120 км порослі. На зазначені роботи використано 32,6 млн гривень.
Протягом звітного року проведено 4 конкурси з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.09.2021 № 722/2021-р “Про внесення
змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.04.2009 № 118/2009-р”
оновлено склад обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо
визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території області.
За результатами проведених конкурсів укладено 34 договори про організацію перевезень
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
території Хмельницької області.
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1.7 Розвиток туристичного (історико-культурного
та природнорекреаційного)
потенціалу

3

4

підвищення вимог до транспортних засобів при проведенні конкурсів, зокрема, зменшення кількості автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 років, та використання
перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів

При здійсненні підготовчої роботи до організації конкурсів та при визначенні перевізниківпереможців для виконання маршрутів, особлива увага звертається на технічні характеристики транспортних засобів, якими здійснюються перевезення пасажирів. Відповідно до
пункту 31 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, на маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам,
установленим для міського, приміського, міжміського та міжнародного транспорту, а
пасажиромісткість – пасажиропотоку з урахуванням забезпечення доступу до об’єктів
соціального, медичного та культурного призначення для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення. Вимоги до структури рухомого складу визначаються
організатором регулярних перевезень в умовах конкурсу
Проведено промотур спільно із турагенціями Кривого Рогу: “Меридіан”, “Море турів” і
“Фабрика подорожей” за маршрутами:Сутківці – Маліївці – Підлісний Мукарів – Зіньків –
Городок; Меджибіж – Старокостянтинів – Самчики.
Відновлено проведення у “живому” форматі фестивалів рок-музики “Rock&Buh” та
джазового фестивалю “JazzFestPodillia”.
Створено веб-ресурс http://khmel.travel/, інформаційний веб-ресурс керування контентом
мережі сенсорних інформаційних кіосків, мобільні додатки khmel.travel для операційних
систем Android та IOS.
У серпні 2021 року туристичний потенціал області представлено на фестивалі “Мандруй
Україною” у м. Київ. Зокрема, презентовано туристичний потенціал м. Кам’янець-Подільський на загальному стенді Хмельниччини.
У вересні минулого року взято участь у туристичному форумі “Розвиток туризму в
громадах: інвестиції, нові проєкти, інструменти промоції” у м. Ужгород.
Крім того, представники Хмельницької міської громади брали участь у заходах: міжнародному фестивалі міст “OldtownKaleici” (13-17 жовтня 2021 року, Туреччина), на якому
представили туристичний потенціал міста та області; інформаційній онлайн сесії “Вплив
сільського зеленого туризму на економічний розвиток територіальних громад”; Туристичному форумі VinTourism; Львівському міжнародному форумі індустрії туризму

промоцію туристичного потенціалу області, у тому числі організацію та проведення промотурів областю

представлення туристичного
потенціалу області на спеціалізованих всеукраїнських та міжнародних туристичних заходах,
виготовлення та поширення рекламно-інформаційної продукції, організація та проведення
обласних фестивалів, виставок,
форумів, пленерів
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розвиток туристичної інфраТогоріч проведено ремонт і облаштування рекреаційних зон “Місць відпочинку” у селищі
структури, зокрема, формуван- Сатанів по вул. Курортній та рекреаційні пункти вздовж траси Н-03 поблизу сіл Воробіївка
ня мережі кемпінгів (глемпін- та Абрикосівка.
гів), облаштування безкоштовЗ 24 вересня 2021 року розпочав роботу туристичний інформаційний центр (м. Хмельних зон відпочинку тощо
ницький, біля кінотеатру ім. Т. Шевченка), встановлено 13 сенсорних інформаційних кіосків.
У травні минулого року укладено Меморандум про співпрацю у сфері велосипедного туризму й
туристичної інфраструктури для створення спільної веломережі у північних громадах
Хмельниччини, через які пролягає міжнародний веломаршрут ЄвроВело-4. Здійснюється розробка
Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Славутської міської територіальної громади.
упровадження інноваційних меУ 2021 році прийнято Програму розвитку туризму на 2021-2025 роки, якою передбачено
тодів просування туристичного 1205,0 тис. грн на створення інноваційного продукту (туристичні кіоски, обладнання,
потенціалу області (сенсорні ту- створення туристичного 3D продукту тощо).
ристичні кіоски, розробка проСтворено концепцію пілотного проєкту “Живий музей” на базі КЗК “Хмельниький
грами “Живий музей” тощо)
обласний художній музей” та ДІКЗ “Самчики”.
Городоцькою міською радою введено в дію Городоцький краєзнавий музей із упровадженням інтерактивного віртуального простору.
Хмельницькою міською радою впроваджується проєкт по оцифруванню архітектурної
спадщини міста Хмельницький.
2.1 Податково-бюджетна політика

2. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання
вжиття комплексу заходів, спряЗ метою забезпечення виконання показників доходної частини місцевих бюджетів області
мованих на виконання затверд- та ефективного використання коштів вживалися заходи щодо детінізації фінансових потоків
жених місцевими радами показ- та легалізації ринку праці, скорочення податкового боргу та збільшення надходжень
ників по доходах місцевих бюд- місцевих податків та зборів.
жетів
Завдяки вжитим заходам забезпечено виконання планових призначень доходів загального
та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів та
власних надходжень бюджетних установ) – на 103%, у тому числі бюджетами районів –
на 126,5%, територіальних громад – 102,3 відсотка.
Не забезпечили виконання планових призначень 7 територіальних громад, зокрема:
Берездівська (96,3% або -0,9 млн грн), Сахновецька (98,0% або -0,7 млн грн), Ленковецька
(98,4% або -0,5 млн грн), Гуменецька (99,6% або -0,5 млн грн) сільські, Новоушицька (97,7%
або -2,2 млн грн) селищна, Старокостянтинівська (76% або -129,0 млн грн) та Славутська
(97,9% або -4,6 млн грн) міські ради.
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нарощування доходів місцевих
У цілому темп приросту доходів до попереднього року становив 19,3% (+1469,7 млн грн).
бюджетів відповідно до темпів Зменшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів допустили бюджети Шепетівського
зростання макроекономічних (13,6%), Хмельницького (19,9%), Кам’янець-Подільського (29,6%) районів та Михайлюцької
показників розвитку області
(64,9%) територіальної громади.
По бюджетах територіальних громад доходи загального та спеціального фондів (без
урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) зросли
на 18,6% (+1205,4 млн грн).
Найбільший ріст відмічається у територіальних громадах:
сільських: Розсошанській (+21,0 млн грн), Гуменецькій (+12,3 млн грн), СлобідськоКульчієвецькій (+7,3 млн грн), Судилківській (+6,6 млн грн), Лісовогринівецькій (+6,1 млн
грн);
селищних: Меджибізькій (+29,6 млн грн), Теофіпольській (+20,4 млн грн), Старосинявській (+16,2 млн грн), Летичівській (+15,5 млн грн), Білогірській (+13,9 млн грн), Ярмолинецькій (+11,6 млн грн);
міських: Хмельницькій (+386,0 млн грн), Кам’янець-Подільській (+96,8 млн грн), Шепетівській (+73,7 млн грн), Нетішинській (+67,3 млн грн), Старокостянтинівській (+41,8 млнг
рн), Славутській (+39,8 млн грн).
підвищення ефективності робоЗ метою вжиття заходів, спрямованих на детінізацію зайнятості населення у сфері торгівлі,
ти із платниками податків з тимчасового розміщення та організації харчування, будівництва, сільського господарства,
викриття схем ухилення від транспорту та кур’єрської діяльності, здійснювався контроль за дотриманням законодавства
сплати платежів до бюджету, про працю та зайнятість населення, проводилась роз’яснювальна робота серед суб’єктів
повної легалізації зайнятості та господарювання (юридичних та фізичних осіб), які провадять діяльність на території області,
детінізації виплати заробітної про недопустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.
плати суб’єктами підприємницьПротягом звітного періоду виявлено 375 громадян, які не були оформлені працедавцями
кої діяльності, з метою збіль- згідно з вимогами законодавства. Це дало змогу додатково мобілізувати до бюджету
шення надходжень до місцевих 2415,9 тис грн податку на доходи фізичних осіб, 201,3 тис грн військового збору та
бюджетів податку на доходи 2975,6 тис грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
фізичних осіб
До державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької діяльності, залучено 36 фізичних
осіб, якими додатково сплачено до бюджету 543,3 тис грн податків та зборів.
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активізація претензійної робоДля забезпечення погашення податкового боргу боржників податковими інспекціями на
ти з ліквідації заборгованості зі місцях вживається весь комплекс заходів, передбачених чинним законодавством. Зокрема,
сплати податків та зборів
надсилаються податкові вимоги, проводиться стягнення коштів з рахунків боржників,
вилучення готівкових коштів, опис майна у податкову заставу та його реалізація, готуються
позови до суду щодо отримання дозволів у судовому порядку на стягнення коштів та продаж
майна, здійснюються заходи по погашенню боргу підприємств-банкрутів тощо.
За рахунок вжиття заходів стягнення боргу до зведеного бюджету області надійшло
189,2 млн грн, у тому числі до державного бюджету – 56,5 млн грн, місцевих бюджетів –
132,7 млн гривень. Списано безнадійного податкового боргу – 38,5 млн грн, у тому числі по
15 підприємствах-банкрутах на суму 3,3 млн гривень.
За рахунок стягнення коштів з поточних рахунків боржників надійшло 87,1 млн
грн, реалізації заставного майна – 1,5 млн грн,вилучення готівки – 240,1 тис грн,
погашення боргу банкрутів – 290,1 тис гривень.
Сума описаного у податкову заставу майна боржників становить 110,7 млн гривень.
З початку року до Хмельницького окружного адміністративного суду направлено 1106 позовних заяв щодо отримання дозволів на погашення податкового боргу за рахунок стягнення
коштів та реалізації заставного майна боржників на загальну суму боргу 794,2 млн гривень.
За рахунок сплати розстрочених сум до бюджетів надійшло 9,4 млн гривень.
забезпечення скорочення податНа 01.01.2022 податковий борг становив 806,7 млн грн, у тому числі до місцевих бюджетів –
кового боргу до бюджетів усіх 360,5 млн гривень. У порівнянні з початком 2021 року цей показник збільшився на 55,7%
рівнів та упередження його (+288,5 млн грн.), до місцевих бюджетів – на 18,7% (+56,8 млн грн).
зростання
Проводилася систематична інформаційно-роз’яснювальна робота щодо висвітлення у ЗМІ переваг легальної трудової зайнятості, виявлення неоформлених найманих працівників, підвищення рівня заробітної плати та своєчасності її виплати, недопущення податкового боргу тощо.
Зокрема, на сайті ГУ ДПС у Хмельницькій області розміщено 184 інформаційних матеріали із вказаної тематики, у медіа-полі регіону вийшло 372 відповідних інформаційних
повідомлення, з них 35 – на телебаченні, 84 – на радіо та 253 – у мережі Інтернет.
Крім того, на інформаційних моніторах у центрах обслуговування платників податків при
податкових інспекціях області постійно транслюються відеоролики стосовно небезпеки
отримання “сірих” зарплат та комфортної діяльності бізнесу у легальному правовому полі.
Проблема легалізації “тіньової” трудової зайнятості стала центральною темою 207 зустрічей
керівництва органів ДПС регіону з представниками бізнесу краю. Зазначене питання також
розглядалося у ході 64 семінарів, проведених фахівцями органів ДПС у Хмельницькій області.
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бюджетів у межах наявного
фінансового ресурсу, економне
та раціональне використання
бюджетних коштів, недопущення заборгованості із соціальних виплат
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Торік місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування проведено роботу
та вжито низку заходів, спрямованих на економне та раціональне використання бюджетних
коштів на суму 74,3 млн грн. Зокрема:
удосконалено мережу бюджетних установ та штатної чисельності (оптимізовано 50 установ, скорочено 693,6 шт. од.) – 32,9 млн грн;
забезпечено жорсткий режим економного використання енергоносіїв (у тому числі і за
рахунок упровадження енергозберігаючих технологій) – 9,6 млн грн;
спрямовано трансферти з інших місцевих бюджетів на покриття дефіциту коштів на обов’язкові виплати заробітної плати працівникам та оплату енергоносіїв бюджетної сфери –
2,4 млн грн;
проведено інші заходи (утримання вакантних посад, тимчасове припинення встановлення
доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, спрямування власних
надходжень бюджетних установ на оплату праці та нарахування на неї, комунальні послуги
та енергоносії, скорочення непершочергових видатків тощо) – 29,4 млн гривень.
Крім того, з метою покриття дефіциту по заробітній платі та енергоносіях у бюджетній
сфері з місцевих бюджетів спрямовувався вільний залишок коштів, що утворився на 01 січня
2021 року.
Загалом план заходів щодо економного та раціонального використання коштів у цілому по
області виконано на 130,2 відсотка.
реалізація державної політики
Територіальними органами Державної казначейської служби України на території області
у сфері казначейського обслу- обслуговується державний бюджет і 64 місцевих бюджети, а також 1501 установа та
говування бюджетних коштів
організація, для яких відкрито понад 100 тис. рахунків, у тому числі по місцевих бюджетах
відкрито понад 86 тис. рахунків.
На 01.01.2022 територіальними органами області забезпечено обслуговування бюджетів
усіх рівнів та облік усіх податкових платежів і зборів, які було сплачено на території регіону
на загальну суму 16866,1 млн грн, з них до державного бюджету надійшло 7777,5 млн грн,
місцевих бюджетів – 9088,6 млн гривень.
Податку на додану вартість платниками області відшкодовано на суму 1495,6 млн гривень.
Торік базової, реверсної та додаткової дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надано на суму 871,9 млн
гривень. Профінансовано 28 видів субвенцій із загального та спеціального фондів державного бюджету місцевим бюджетам області на загальну суму 6128,8 млн гривень
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стимулювання залучення інвестицій у “точки економічного
зростання” регіону шляхом
вивчення наявних ресурсів та
потреб району/міста/територіальної громади в інвестиціях,
розроблення та поширення інвестиційних пропозицій проєктів стратегічного значення для
розвитку області

Щорічно оновлюється інвестиційний паспорт області, у тому числі інвестиційні пропозиції суб’єктів господарювання, інформація про земельні ділянки та вільні виробничі
приміщення області, які можуть бути запропоновані для реалізації інвестиційних проєктів.
Зокрема, на офіційному вебсайті облдержадміністрації (за посиланням https://www.admkm.gov.ua/?page_id=20530) оприлюднено презентації про Хмельницьку область та інформацію про промислові майданчики, інші будівлі і споруди, земельні ділянки, що можуть
бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проєктів.
Продовжено реалізацію вагомих інвестиційних проєктів, які мають стратегічне значення
для економічного розвитку області. Зокрема, у місті Старокостянтинів завершується будівництво олійно-екстракційного заводу, плановою річною потужністю 1 млн тонн продукції.
На стадії завершення роботи з будівництва сучасного санаторно-курортного комплексу ТОВ
“Арден-Палац” на 1200 місць у курортному селищі Сатанів. Розпочато підготовку до
будівництва другої черги насіннєвого заводу “КВС – Україна” у місті Кам’янець-Подільський, що дасть змогу вдвічі збільшити виробничі потужності та посилити переваги для
наявних та майбутніх партнерів у вирощуванні високоякісного насіння.
В області також реалізується проєкт будівництва нових маршрутних елеваторів “ТОВ
ЕПІЦЕНТР-К” у селах Кременчуки (Антонінська ТГ) потужністю 100 тис. тонн, Чотирбоки
(Ленковецька ТГ) потужністю 60 тис. тонн та у місті Шепетівка потужністю 120 тис. тонн.
Постачальником обладнання для цих об’єктів виступає міжнародна компанія
ConvexInternational. Компанією також планується будівництво заводу по виробництву сухих
будівельних сумішей і газобетону у місті Шепетівка (46,0 млн дол. США) та фулфілментцентру “ТОВ ЕПІЦЕНТР К” у місті Хмельницький.
Упроваджується проєкт розширення потужностей виробництва підприємства ТОВ
“Преттль-Кабель Україна” (місто Кам’янець-Подільський) та створення 500 додаткових
робочих місць.
Продовжується реалізація проєкту з відновлення роботи Хмельницького аеропорту.
Завершується розробка проєктно-кошторисної документації з реконструкції злітно-посадкової смуги. У 2021 році з обласного бюджету виділено 1,1 млн грн на поточний ремонт
злітно-посадкової смуги, 1,2 млн грн на закупівлю спецобладнання (інтроскопу). З бюджету
міста Хмельницький виділено 340,0 тис. грн для проведення дослідження несучої здатності
штучних покриттів. Розпочато сертифікацію аеродрому під вантажні перевезення.
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вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, у тому числі через підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів про Хмельницьку область, рекламно-іміджевої продукції, інвестиційних паспортів
області та її адміністративнотериторіальних одиниць
участь та представлення інвестиційного потенціалу області (в
тому числі у форматі онлайн)
на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших
заходах міжнародного характеру, організацію та проведення ділових зустрічей, семінарів,
“круглих столів” за участю
представників ділових кіл зарубіжних країн та підприємців
області

4

Облдержадміністрацією розробляється проєкт створення агропромислового індустріального парку на території Старокостянтинівської територіальної громади. Розмір земельної
ділянки: 82,2 гектара. Функціональне призначення індустріального парку: агропереробка,
впровадження інноваційних технологій та професійна технічна діяльність у галузі сільського
господарства.
На території області утворено 2 індустріальних парки, у наявності близько 79 земельних
ділянок типу Greenfield та 28 земельних ділянок типу Brownfield для розміщення та розвитку
підприємств.
Джерелами інформації, з яких інвестори можуть дізнатися про інвестиційні можливості
Хмельниччини, є інвестиційні паспорти області, районів, територіальних громад. Тематична
інформація також оприлюднюється на вебсайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій і територіальних громад та направляється Міністерству економіки України,
Міністерству закордонних справ України, Міністерству розвитку громад та територій
України, Офісу із залучення та підтримки інвестицій, торговельно-економічним місіям при
дипломатичних представництвах України за кордоном для поширення серед потенційних
інвесторів.
На офіційному вебсайті Хмельницької облдержадміністрації, спеціалізованому інформаційному вебресурсі у соціальній мережі Facebook “Хмельниччина. Міжнародне співробітництво”, підписниками якої є 534 особи та дописувачі, постійно розміщується актуальна
інформація інвестиційного спрямування.
Питання залучення інвестицій в економіку регіону обговорювалися під час зустрічей з
іноземними делегаціями Узбекистану, Литви, Угорщини, Вірменії, Молдови, Польщі,
Швейцарії, Королівства Нідерландів, Туреччини. Інформацію щодо проведених заходів
оприлюднено на офіційному вебсайті Хмельницької облдержадміністрації
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організація та проведення економічних форумів, конференцій, семінарів, нарад, тренінгів
щодо підготовки та реалізації
інвестиційних проєктів на теренах області
інформаційна та практична допомога у залученні суб’єктами
господарювання фінансування
для реалізації інвестиційних
проєктів через їх участь у програмах міжнародної технічної
допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями

У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я України щодо прогнозу зростання кількості
випадків захворювання у жовтні-листопаді поточного року, ІV Міжнародний економічний
форум “Інвестиційні можливості Хмельниччини” не проводився. Прийнято рішення про
його перенесення з жовтня 2021 року на травень 2022 року.
Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області підготовлено та подано на грантові конкурси 14 проєктів регіонального та місцевого розвитку різної тематики та різного
масштабу. Чотири проєкти знаходяться на стадії розробки/або підготовки проєктної
пропозиції.
Агенцією регіонального розвитку надано консультативну підтримку фахівцям 22 територіальних громад, структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних комунальних
закладів (понад 70 консультацій) щодо підготовки проєктів регіонального та місцевого
розвитку.
Агенцією у партнерстві з Дунаєвецькою міською радою у рамках пілотного проєкту
“Посилене партнерство для сталого розвитку”, що впроваджується UNDP Ukraine/ПРООН в
Україні за фінансування Уряду Швеції, реалізований грантовий проєкт “Мобільний музейлабораторія для школярів: доступ до якісної освіти в умовах пандемії COVID-19”. Вартість
проєкту – 1,8 млн гривень.
У жовтні 2021 року стартувала реалізація грантового проєкту “Трансфер знань про
органічне землеробство та зміну клімату в сільському господарстві”. Проєкт реалізовується
громадською організацією Мультикультурна Україна у 2021-2022 роках у рамках акад.мічних та освітніх програм уряду США у сфері державної дипломатії. Підтримку надають
Плужненська територіальна громада та Агенція регіонального розвитку.
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забезпечення органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів влади сприятливих
умов для реалізації інвестиційних проєктів будівництва житлових об'єктів, нових чи реконструкції існуючих об'єктів промисловості, сільського господарства, інженерних мереж,
транспортної інфраструктури

З метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності іноземних та вітчизняних
інвесторів на території області, формування позитивного інвестиційного іміджу регіону серед
потенційних інвесторів, налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності
створено відповідний консультативно-дорадчий орган – Офіс супроводу інвесторів при Хмельницькій облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 19.03.2021 року
№ 311/2021-р “Про Офіс супроводу інвесторів при обласній державній адміністрації”).
До його складу входять представники територіальних підрозділів центральних органів влади та
установ, які забезпечують супроводження інвесторів у регіоні та оперативне вирішення проблем та
викликів, які перешкоджають інвестуванню в економіку регіону.
У 2021 році області було передбачено та профінансовано коштів ДФРР на суму 189,2 млн
грн, з яких освоєно 187,3 млн грн або 99% від обсягу профінансованих коштів.
В області реалізовано 9 проєктів, а саме: 3 проєкти освіти (дитячий садочок, корпус
навчально-виховного комплексу та центр позашкільної освіти), 1 проєкт охорони здоров’я
(технічне переоснащення кімнати для дистанційної променевої терапії онкологічного дис.пансеру), 2 виробничі економічні проєкти (очисні споруди), 2 проєкти спортивної інфраструктури (стадіон та басейн), 1 проєкт (гуртожиток НВК), який увійшов до розділу “Інші”.
Крім того, 3 проєкти є перехідними на 2022 рік, а саме: школа у с. Новолабунь, Палац
спорту у м. Хмельницький, дитяча обласна лікарня.
З метою поліпшення інвестиційного клімату в області вживаються заходи щодо вдосконалення системи інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підприємництва, у тому
числі забезпечується проведення освітніх компаній з питань успішного ведення бізнесу.
У 2021 році Агенцією регіонального розвитку забезпечено участь фахівців Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації, територіальних громад області, представників
МСП та інших цільових аудиторій в онлайн заходах, що проводилися польськими
експертами Польської Агенції з розвитку підприємництва, Польської Агенції інвестицій і
торгівлі у рамках проєкту “Підвищення конкурентоспроможності та розвиток польськоукраїнського економічного співробітництва”, зокрема проведено:
семінар з розвитку інвестиційної привабливості українських регіонів та стандартів
обслуговування іноземних інвесторів (20 жовтня 2021 року);
онлайн-тренінг “Симуляція візиту інвестора” (01-02 грудня 2021 року);

підвищення рівня кадрового
потенціалу органів місцевого самоврядування та державної служби, задіяного в
інвестиційних процесах
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2.3 Зовнішньоекономічна політика
та міжнародне
співробітництво
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активізація двостороннього та
міжрегіонального співробітництва, поглиблення співробітництва у торговельно-економічній
сфері, просування позитивного
іміджу області

промоція експортних можливостей регіону з використанням різних каналів поширення
інформації, у тому числі виготовлення каталогу експортного
потенціалу підприємств області
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усні та письмові консультації, де учасники мали змогу отримати оцінку та поради щодо
підготовленої презентації інвестиційної ділянки, способів промоції інвестиційних пропозицій, формування бази інвестиційних пропозицій тощо (10, 14 грудня 2021 року).
Питання двостороннього та міжрегіонального співробітництва, поглиблення співробітництва у торговельно-економічній сфері обговорювалися під час зустрічей з іноземними
делегаціями Узбекистану, Литви, Угорщини, Вірменії, Молдови, Польщі, Швейцарії,
Королівства Нідерландів, Туреччини. Інформацію щодо проведених заходів оприлюднено
на офіційному вебсайті Хмельницької облдержадміністрації.
Агенцією регіонального розвитку області встановлено партнерство з Центром науки
“AXXAА” (Естонія). У 2021 році проведено 2 онлайн зустрічі, де представники Центру
науки “AXXAА” (Естонія) представили подальші перспективи двосторонньої співпраці:
обмін інтерактивними виставками, навчальні візити, підготовка спільних проєктів.
Також Агенцією започатковано партнерство з Агенцією регіонального розвитку Північносхідного регіону Румунії. Основними економічними (SMART спеціалізація) секторами цієї
співпраці є агропромисловий комплекс та деревообробна галузь, енергетика, навколишнє
середовище, ІКТ, охорона здоров’я, текстильна галузь та туризм.
У звітному періоді проведено 4 онлайн зустрічі, під час яких сторони обговорили напрями
майбутнього співробітництва. У звітному періоді двома Агенціями підготовлено та подано
проєкт на грантовий конкурс “Know-how Exchange Programme” Центральної Європейської
Ініціативи (ЦЄІ).
Агенцією налагоджено зв’язки із сектором “Навколишнє середовище” Представництва ЄС
в Україні та досягнуто усної домовленості про підтримку співпраці у майбутніх конкурсах та
програмах у сфері екології та захисту клімату, передбачених Зеленою угодою ЄС.
У березні 2021 року поінформовано Посольство України в Китайській Народній Республіці щодо зацікавленості підприємств-експортерів області у формуванні єдиного пулу з
метою створення та відкриття постійно діючого українського Національного павільйону на
китайській онлайн-платформі “JD”.
У квітні 2021 року надіслано пропозицію керівництву провінції Анкара Турецької Республіки щодо укладення Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне
співробітництво.
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сприяння та надання інформаційної підтримки вітчизняним
виробникам – потенційним
експортерам шляхом розповсюдження інформації про їх
експортний потенціал, участі у
різноманітних виставках, ярмарках та інших заходах міжнародного характеру з метою
допомоги їм у виході на нові
ринки збуту
проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо умов
та вимог роботи на європейських та інших перспективних
ринках
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У квітні 2021 року Посольству України в Державі Ізраїль надіслано інформацію щодо
індустріальних парків, земельних ділянок типу Greenfield, земельних ділянок типу
Brownfield для розміщення підприємств; про актуальні інвестиційні проєкти; презентації та
відеоролики про Хмельницьку область та туристичний потенціал; щодо будівельних компаній області, які зацікавлені у співпраці з Державою Ізраїль; про зв’язки з цією країною,
єврейську спадщину та громади.
10 вересня 2021 року відбулася міжнародна конференція “UkraineInvestTalks: Vinnytsia”,
спрямована на популяризацію інвестиційного потенціалу в регіонах України. 02-03 грудня
2021 року за підтримки Міністерства економіки України та ТПП України у рамках
“Українських індустріальних днів” відбувся III Форум індустріальних парків. Участь у
заходах у якості спікера взяв перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації
Сергій Тюрін.
Крім того, у 2021 році обласна державна адміністрація зверталася до Посольств України в
Республіці Австрія, Кіпр з пропозицією активізації співпраці між різними сторонами (влада,
бізнес, асоціації, торгово-промислові палати), у тому числі шляхом організації онлайнзустрічей та відеоконференцій у сфері економічного розвитку
У жовтні 2021 року облдержадміністрацією організовано візит представників ПольськоУкраїнської господарської Палати (м. Жешув, Республіка Польща), інвесторів, підприємців,
міжнародних фінансових програм.
Метою візиту стало обговорення заходів, спрямованих на встановлення і посилення
економічного та торговельного співробітництва між польськими та українськими регіонами
та ознайомлення гостей з можливостями Хмельниччини та перспективами реалізації
спільних проєктів у сфері економіки та інфраструктури.
У жовтні 2021 року облдержадміністрація посприяла організації візиту та низки семінарів
провідних данських компаній у сфері свинарства у м. Хмельницький.
У березні 2021 року у м. Хмельницький КУ “Молодіжний центр”, Агенцією регіонального розвитку проведено воркшоп із заповнення грантових заявок для студентів з різних
закладів вищої та професійно-технічної освіти міста. Учасники заходу отримали практичні
навички з написання грантових заявок, розглянули реальні кейси ефективної реалізації
молодіжних ініціатив та розширили знання з проєктного менеджменту.
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сприяння розширенню співкобітництва з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями та підвищення його
ефективності
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У червні 2021 року Хмельницьким обласним центром зайнятості проведено вебінар на
тему: “Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес” для молоді до 35 років. Мета заходу:
інформування про можливості та перспективи підприємницької діяльності, основні етапи
започаткування та провадження власної справи.
У с. Головчинці Хмельницького району КУ “Молодіжний центр” організовано “Школу
сучасного лідера” для учнівської молоді Хмельницької територіальної громади. Учасники
заходу отримали практичні навички з побудови бізнес команди, тайм-менеджменту,
проєктного менеджменту та розвитку лідерських якостей.
У червні 2021 року у м. Хмельницький проводилося безкоштовне бізнес-навчання для
учнівської молоді в “SmartFinance – Школі фінансової грамотності і ділової англійської
мови”. Зазначений проєкт спрямовано на підтримку розвитку підприємницьких і кар’єрних
компетенцій молоді, підвищення рівня англійської мови. Учасники освітнього проєкту
навчалися основам фінансової грамотності, вмілому поводженню з фінансами і ділової
англійської мови, а також були на екскурсіях на діючих підприємствах міста.
У вересні 2021 року у м. Хмельницький уперше відбувся Всеукраїнський жіночий форум
“VinLadyFest”. У заході взяло участь більше ніж 200 учасниць у форматі онлайн та офлайн,
які познайомилися з успішними бізнес-кейсами та реальними технологіями, які покращать
бізнес в умовах коронакризи.
У грудні 2021 року відбувся інтенсив для підприємців “Стратегія інтернет-маркетингу для
бізнесу на 2022 рік”. Захід організовано Центром підтримки інновацій та підприємництва
ІHUB у партнерстві з АТ “Укрсиббанк”. Під час інтенсиву представників бізнесу ознайомили з основними аспектами ефективного просування бізнесу в інтернеті у 2022 році, а
також з такими напрямами як: аналіз конкурентів, підходи до оцінки ефективності,
медіапланування та просування в соціальних мережах.
На спеціалізованому інформаційному веб-ресурсі у соціальній мережі Facebook “Хмельниччина. Міжнародне співробітництво” та сторінці Агенції регіонального розвитку постійно
публікуються оголошення про грантові конкурси та можливості фінансування міжнародними
фінансовими та донорськими організаціями, іншими інструментами фінансової підтримки.
Загалом підготовлено та поширено 24 дайджести грантових конкурсів та можливостей.
Для представників територіальних громад Агенцією регіонального розвитку проведено
10 семінарів з підготовки проєктних заявок та залучення додаткових фінансових ресурсів
міжнародної технічної допомоги. Надано 82 відповідні консультації та роз’яснення щодо
грантових конкурсів.
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підвищення активності місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування щодо ініціювання проєктів і програм, для реалізації
яких є можливість залучити
міжнародну технічну допомогу
та ресурси міжнародних фінансових організацій

З метою підтримки ідей підприємництва та формування у молодих підприємців (віком від
18 до 40 років) знань, необхідних для успішного ведення власної справи, Хмельницькою
міською радою створено ініціативу “Школа молодого підприємця”, яка впроваджується з
2017 року. Торік “Школу молодого підприємця” реалізовано у рамках проєкту “Розвиток
МСП з допомогою Центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB”. Заходи
організовуються ГО “ІТ-кластер Хмельницького” у рамках проєкту “EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”, що спільно фінансується Європейським
Союзом та Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією
DeutscheGesellschaftf?rInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Відповідні заходи відбулися у м. Хмельницький 27-31.07.2021 року і 16-20.08.2021 року. Під час навчання молоді
підприємці презентували власні ідеї та під час конкурсу перспективних ідей бізнес-ініціатив
будуть боротися за грант від Хмельницької міської ради на реалізацію своєї мети.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.12.2020 № 984/2020-р “Про
створення робочої групи для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних
питань діяльності фізичних осіб-підприємців Хмельницької області” створено робочу
групу щодо вирішення проблемних питань діяльності суб’єктів малого підприємництва при
обласній державній адміністрації. За звітний період проведено 6 засідань робочої групи. За
результатами засідання, яке відбулося 17.09.2021, робочою групою опрацьовано законодавчі
ініціативи стосовно використання реєстраторів розрахункових операцій, які направлено до
Офісу Президента України.
16 липня 2021 року забезпечено проведення засідання секретаріату Регіональної ради підприємців із залученням зацікавлених сторін, на якому розглянуто актуальні питання провадження бізнесу, а також щодо проведення перевірок контролюючими органами у 2021 році.
Рішеннями обласної ради від 24.12.2020 № 10-2/2020 “Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік” та від 08.04.2021 № 61-4/2021 “Про внесення змін до обласного
бюджету Хмельницької області на 2021 рік” передбачено кошти на суму 3307,3 тис. грн для
пільгового кредитування суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у пріоритетних галузях економіки області, через Регіональний фонд підтримки підприємництва по
Хмельницькій області.
Торік надано фінансову допомогу 4 суб’єктам підприємництва на суму 3077,5 тис. грн,
бізнес-проєктами яких передбачено:
виробництво будівельних матеріалів (придбання віброформувальної лінії “ВФ-1” для
виготовлення бетонних виробів);

проведення засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих органах влади з метою
обговорення та вирішення нагальних проблем, що заважають здійсненню підприємницької діяльності в сфері застосування нормативно-правових актів економічної, фінансової,
митно-тарифної та регуляторної політики
сприяння реалізації інвестиційних проєктів суб’єктів малого і
середнього підприємництва у
пріоритетних напрямах діяльності, шляхом надання фінансово-кредитної підтримки
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переробка сільськогосподарської продукції (придбання системи вентиляції та вітрини
холодильної для виробництва еко та біопродуктів у “Гастропекарні “Крендель” на
“UrbanStreet”);
переробка сільськогосподарської продукції та виробництва продуктів харчування (придбання печі MIVE Roll-In Jumbo тарозстроєчної шафи);
виготовлення швейних виробiв (придбання та встановлення вентиляцiйної системи з
рекуперацією у швейному цеху).
Обласною службою зайнятості організовано навчання для безробітних за напрямом
“Підприємець-початківець”. Крім того, здійснювалося навчання за професіями та напрямами орієнтованими на підприємницьку діяльність, зокрема, “косметолог”, “кравець”,
“перукар”, створення тривимірної графіки “AUTODESK 3DS MAX”.
У 2021 році 10 осіб з числа зареєстрованих безробітних в обласному центрі зайнятості
пройшли навчання на базі Старокостянтинівського аграрно-промислового та Хмельницького професійних ліцеїв.
З метою інформування учнів закладів загальної середньої освіти щодо вибору професій,
умов та особливостей навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти торік проведено інтерактивні профорієнтаційні заходи “Подорож
у світ професій”, ярмарки професій, семінари-тренінги профорієнтаційного спрямування для
учнів закладів загальної середньої освіти, презентації професій, турніри знавців професій,
профорієнтаційні екскурсій на підприємства. Забезпечено виготовлення та розповсюдження
профорієнтаційних буклетів та проведення інформаційної кампанії у ЗМІ та соцмережах
серед учнівської молоді, батьків та дорослого населення

2.5 Розвиток системи надання адміністративних
послуг

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію підприємництва, підвищення поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо започаткування і ведення бізнесу
співпраця навчальних закладів
з службою зайнятості в частині
пропагування збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю, у тому числі серед молоді, студентства, учасників
АТО, соціально-вразливих верств
населення
підвищення якості надання
На 01.01.2022 в області працювало 36 ЦНАПів при органах місцевого самоврядування,
адміністративних послуг через якими протягом року надано 556,9 тис. адміністративних послуг, що на 28,5% більше ніж у
діючі ЦНАПи
2021 році.
Крім того, організація надання адміністративних послуг в окремих ЦНАПах здійснювалася у форматі: віддалені робочі місця адміністраторів – Антонінська, Берездівська, Городоцька, Грицівська, Красилівська, Крупецька, Сатанівська, Славутська, Старокостянтинівська, Хмельницька та Чемеровецька територіальні громади, “Мобільний ЦНАП” – у
містах Славута та Дунаївці, а також територіальний підрозділ ЦНАП Кам’янець-Подільської,
Нетішинської та Хмельницької міських рад.
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забезпечення своєчасної трансформації ЦНАП районних державних адміністрацій у ЦНАП
органів місцевого самоврядування
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Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 619-р “Про
розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
мережі центрів надання адміністративних послуг” торік 12 територіальних громад отримали
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання
адміністративних послуг на загальну суму 16061,4 тис. гривень.
За рахунок зазначених коштів Волочиською, Городоцькою, Дунаєвецькою, Нетішинською, Славутською, Старокостянтинівською міськими, Новоушицькою, Старосинявською,
Чемеровецькою селищними радами придбано комп’ютерне обладнання, зокрема з оформлення та видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів
для ЦНАПів.
Теофіпольською та Летичівською селищними та Орининською сільською радами виконано більшу частину будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції
приміщень ЦНАПів, відповідно.
Оформлення та видачу паспортних документів забезпечено ЦНАПами Кам’янець-Подільської, Нетішинської, Полонської, Славутської та Хмельницької міських рад. У зв’язку з
великим попитом на зазначені послуги у ЦНАПах Кам’янець-Подільської та Славутської
міських рад встановлено по другій робочій станції для оформлення та видачі паспортних
документів. Крім того, у зазначених ЦНАПах надається послуга ID-14 2в1: оформлення
паспорта громадянина України при досягненні особою 14-річного віку з одночасним
присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення
та ліквідацію районів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1635-р
“Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій” та розпорядження
голови облдержадміністрації від 31.12.2020 № 1045/2020-р “Про граничну чисельність
працівників районних державних адміністрацій”, у лютому минулого року припинили
роботу ЦНАПів Білогірської, Віньковецької, Волочиської, Деражнянської, Дунаєвецької,
Красилівської, Летичівської, Старокостянтинівської, Теофіпольської, Чемеровецької та
Ярмолинецької райдержадміністрацій.
Водночас протягом 2014-2021 років у всіх адміністративних центрах районів (на 01 січня
2020 року) органами місцевого самоврядування було створено та забезпечено роботу
ЦНАПів, які наразі надають відповідні послуги.
Крім того, розпочали роботу ЦНАПи Антонінської, Грицівської, Новодунаєвецької, Смотрицької, Староушицької селищних, Зіньківської та Крупецької сільських територіальних громад.
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розширення переліку адміністративних послуг, що надаються в ЦНАП (соціальних, пенсійних та ін.) та покращення
інформування громадян з питань надання таких послуг

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі
питання надання адміністративних послуг через центри наданя адміністративних послуг”(зі
змінами) до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які повинні надаватися виключно через ЦНАПи, включено зокрема і послуги соціального характеру.
Так, прийом документів для надання соціальних послуг забезпечують ЦНАПи Волочиської,
Городоцької, Деражнянської, Дунаєвецької, Ізяславської, Полонської, Славутської, Старокостянтинівської та Нетішинської міських, Білогірської, Війтовецької, Віньковецької, Грицівської, Летичівської, Меджибізької, Новоушицької, Сатанівської, Старосинявської, Староушицької, Теофіпольської, Чемеровецької та Ярмолинецької селищних, Берездівської,
Ганопільської, Гуменецької, Крупецької сільських рад.
Наразі всі ЦНАПи області забезпечено автоматизацією робочих процесів та підключено
до інформаційних системи, зокрема до програмних комплексів автоматизації ЦНАП
“Вулик”, “ЦНАП –SQS”, “Універсам послуг”, “АСКОД”, “Стратег документ”.
У ЦНАПах Волочиської, Городоцької, Дунаєвецької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської,
Красилівської, Нетішинської, Полонської, Славутської, Старокостянтинівської, Хмельницької та Шепетівської міських, Білогірської, Віньковецької, Новоушицької, Старосинявської,
Теофіпольської, Чемеровецької та Ярмолинецької селищних рад запроваджено надання
комплексної послуги “єМалятко” що надає можливість батькам новонародженої дитини
зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів
влади, потрібних при народженні дитини.
У ЦНАПах Волочиської, Городоцької, Деражнянської, Дунаєвецької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, Красилівської, Старокостянтинівської, Нетішинської, Полонської, Славутської міських, Антонінської, Білогірської, Віньковецької, Війтовецької, Грицівської, Зіньківської, Летичівської, Меджибізької, Новодунаєвецької, Новоушицької, Сатанівської, Смотрицької, Старосинявської, Староушицької, Теофіпольської, Чемеровецької, Ямпільської,
Ярмолинецької селищних, Берездівської, Ганопільської, Гуменецької, Крупецької сільських
рад надаються адміністративні послуги соціального характеру через програмний комплекс
“Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”.
Крім того, усі ЦНАПи області підключено до Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва.

активізація процесу інтеграції
до інформаційних систем органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування та
впровадження надання населенню та бізнесу адміністративних послуг в електронній
формі
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проведення моніторингу робоОблдержадміністрацією забезпечується подання узагальненої інформації з функціонування
ти ЦНАП
центрів надання адміністративних послуг області через “Статистичний моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом
забезпечення сталого розвитку
Забезпечено позитивну динаміку показників внутрішньої торгівлі. Зокрема, оборот
споживчого ринку, у тому чис- роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб та фізичних осіблі за рахунок сприяння роз- підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у 2021 році
витку сучасних об’єктів торгів- становив 33477,9 млн грн, що у порівнянних цінах на 11,6% більше від обсягу 2020 року (в
лі, ресторанного господарства, середньому по Україні 10,7%).
побутового обслуговування наОбсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у 2021 році становив
селення, детінізації здійснення 19440,0 млн грн, що у порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу 2020 року.
підприємницької діяльності та
Забезпечено ефективну координацію роботи по боротьбі із нелегальним обігом і розліквідації місць стихійної тор- дрібною торгівлею пальним у рамках діяльності відповідної міжвідомчої робочої групи.
гівлі
Протягом звітного періоду проведено 57 засідань робочої групи, на яких розглянуто стан
справ та визначено пріоритетні напрями боротьби з нелегальним обігом і роздрібною
торгівлею пальним в області, а також скоординовано роботу правоохоронних та контролюючих органів області для забезпечення ефективної взаємодії з виявлення та припинення
діяльності нелегальних АЗС.
Перевірено 274 об’єкта, які здійснюють діяльність з реалізації пального на території
області, припинено діяльність 14 нелегальних АЗС. Розпочато 179 адміністративних проваджень. Вилучено 196,6 тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 4065,77 тис. грн та
обладнання на суму 1451,0 тис. гривень.
проведення постійного монітоЗ метою контролю цінової ситуації в області забезпечено постійний щоденний моніторинг
рингу цінової ситуації на ринку цін на основні соціально значущі товари, у тому числі на продукти харчування, лікарські
основних продовольчих това- засоби, вироби медичного призначення, нафтопродукти та щотижневий моніторинг цін на
рів, лікарських засобів, виробів засоби індивідуального захисту.
медичного призначення та засобів індивідуального захисту
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сприяння ефективному і прозорому здійсненню публічних
закупівель, розвитку добросовісної конкуренції та запобіганню проявам корупції у цій
сфері

За звітний період через систему електронних публічних закупівель здійснено 213,9 тис.
закупівель, що на45,8% більше ніж за 2020 рік (146,7 тис.), з них 11,6 тис. – конкурентні
закупівлі (у тому числі: 3,8 тис. – відкриті торги, 1,5 тис. – допорогові закупівлі, 6,3 тис. –
спрощені закупівлі), 2,6 тис. – закупівлі із застосуванням переговорної процедури, 569 –
закупівлі, здійснені через електронний каталог, а також 199,2 тис. – процедури звітування
про укладений договір в електронній системі закупівель.
Оголошена вартість конкурентних закупівель становить 29,7 млрд грн, фактична вартість
закупівель – 27,9 млрд грн, підтверджена економія – 1,8 млрд гривень.
Закупівлі здійснювали 1125 розпорядників бюджетних коштів області, з яких 730 проводили конкурентні закупівлі товарів, робіт та послуг у системі. Участь у конкурентних
закупівлях взяли 6156 суб’єктів підприємницької діяльності.
Торік облдержадміністрацією спільно з Хмельницьким регіональним центром підвищення
кваліфікації проведено 4 семінари у сфері публічних закупівель для розпорядників бюджетних коштів області за спеціальною короткостроковою програмою “Правові та практичні
аспекти публічних закупівель в Україні”, участь у яких взяли 160 слухачів, серед яких
представники органів державної влади області, територіальних громад та структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Забезпечено організацію діяльності ринків, у тому числі в умовах протиепідемічних
обмежень. На 01.01.2022 в області функціонує 87 ринків на 35563 торгових місць, у тому
числі: 8 – продовольчих, 37 – непродовольчих та 42 – змішаних.
Забезпечено приведення у відповідність до норм чинного законодавства тарифікацію
платних медичних послуг, що надають лікувально-профілактичні комунальні заклади охорони здоров’я області (протягом 2021 року прийнято 11 розпоряджень голови облдержадміністрації (з них 7 – регуляторні акти) у частині встановлення економічно обґрунтованих
тарифів на платні медичні послуги, що надають лікувально-профілактичні комунальні
заклади охорони здоров’я).

організація проведення тематичних семінарів з питань публічних закупівель для розпорядників бюджетних коштів
вдосконалення організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків
здійснення державного регулювання ціноутворення шляхом
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні
послуги, що надають лікувально-профілактичні комунальні
заклади охорони здоров’я
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забезпечення підтримки місцеЗ метою підтримки місцевих товаровиробників, підвищення їх конкурентоспроможності
вих товаровиробників та спри- та збільшення впізнаваності місцевих торгових марок спільно з Хмельницькою міською
яння просуванню їх продукції радою реалізується проєкт “Купуй Хмельницьке!”. Проєкт реалізується шляхом маркування
на споживчому ринку області
у торговельній мережі області продукції місцевих товаровиробників особливими брендованими цінниками та воблерами з метою привернення уваги споживачів до цієї продукції.
У проєкті беруть участь близько 70 закладів мережевої торгівлі області, у тому числі 30 у
м. Хмельницький, а також 37 товаровиробників. У 283 магазинах організовано відділи
(секції, куточки) для представлення продуктів харчування місцевих товаровиробників за
доступними цінами.
Крім того, діє 482 фірмові магазини, у тому числі з реалізації м’ясопродуктів – 201,
хлібобулочних виробів – 131, молокопродуктів – 87, кондитерських виробів – 23, рибної
продукції – 18 об’єктів.
сприяння забезпеченню захисУ 2021 році відділом захисту прав споживачів Головного управління Держпродту прав споживачів
споживслужби в області здійснено 151 перевірку суб’єктів господарювання, з них: 38 планових та 113 позапланових. Під час проведення перевірок у 34 суб’єктів господарювання
виявлено порушення вимог законодавства про захист прав споживачів.
Протягом звітного періоду під час здійснення державного нагляду (контролю) перевірено
якість та безпеку продукції (робіт, послуг) на загальну суму 267,1 тис. грн, з них – на
108,8 тис. грн знято з реалізації через відсутність документів, що засвідчують якість та
безпеку товарів (робіт, послуг), а також через відсутність необхідної, доступної, достовірної
та своєчасної інформації про товар та через вичерпаний термін придатності.
До 19 суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські стягнення на
загальну суму 61,1 тис. грн, притягнуто до адміністративної відповідальності 34 особи.
Видано 34 приписи про усунення порушень прав споживачів відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 26
Закону України “Про захист прав споживачів” та у 142 випадках було припинено реалізацію
продукції.
Опрацьовано 1085 звернень громадян, у результаті повернуто коштів на суму 188,7 тис.
грн, а також проведено обміни товару та гарантійні ремонти складної електропобутової
техніки.

33
1

2

3.1 Розвиток освіти

3

4

3. Підвищення якості життя та збереження довкілля
задоволення потреб населення
В області функціонує 703 заклади дошкільної освіти, у яких перебуває 40,2 тис. дітей.
у дошкільній освіті шляхом Соціально-педагогічним патронатом охоплено 124 дитини, у закладах освіти інтернатного
розвитку мережі дошкільних типу та короткотривалих групах виховується 331 дитина дошкільного віку.
закладів освіти та груп
Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти
становить 97 відсотків. У черзі на влаштування дітей до закладів дошкільної освіти перебуває
634 дитини.
Протягом звітного періоду створено 127 додаткових місць для дошкільників у закладах
освіти: відкрито 1 дитячий садок у пристосованому приміщенні та 6 додаткових груп у
діючих закладах. Завдяки реалізації Програми Президента України “Велике будівництво”
проведено реконструкцію (з облаштуванням ігрового майданчика) ясла-садка “Дзвіночок” у
селищі Чемерівці.
упорядкування мережі закладів
Мережу закладів загальної середньої освіти формують 578 діючих шкіл усіх типів та форм
загальної середньої та профе- власності, у яких навчається 138,8 тис. учнів. У 19 територіальних громадах проведено
сійної (професійно-технічної) оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів: закрито 17 шкіл; призупинено
освіти
навчальний процес у 10 закладах; 15 стали структурними підрозділами ліцеїв та філіями
опорних закладів; у Шепетівській виправній колонії № 98 закрито вечірню школу.
Реорганізовано 27 навчальних закладів, у тому числі 21 із пониженням ступеня.
Відкрито новий приватний заклад “Хмельницька початкова школа “Казковий світ”,
з ліцензованим обсягом 20 осіб.
У рамках Програми Президента України “Велике будівництво” завершено будівництво
загальноосвітньої школи у с. Залужжя Білогірської селищної громади, навчально-виховного
комплексу у м. Хмельницький, спортивної зали з улаштуванням протирадіаційного укриття
Цвітоського НВО, а також реконструкцію будівлі під комунальний заклад “Центр
позашкільної освіти” Солобковецької загальноосвітньої школи та капітальний ремонт
будівлі гуртожитку Новоушицького НВК.
продовження роботи по ствоРівний доступ усіх дітей до якісної освіти в області забезпечують опорні заклади загальної
ренню опорних закладів освіти середньої освіти (особливо у сільській місцевості), що сприяє раціональному й ефективному
шляхом об’єднання шкіл з використанню ресурсів для засновників цих закладів. Для надання якісних освітніх послуг у
малою наповнюваністю, зміни сільській місцевості функціонує 32 опорних заклади загальної середньої освіти та 29 філій у
їх типу та/або ступеня, реорга- яких навчається близько 13 тис. учнів.
нізації
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реформування системи шкільного харчування шляхом підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів та ресурсного забезпечення шкіл

У рамках реалізації програми “Спроможна школа для кращих результатів” на покращення
матеріальної бази харчоблоків закладів освіти виділено 3753,9 тис. грн субвенції з державного бюджету (освоєно 3333,2 тис. грн); 554,9 тис. грн – співфінансування з місцевих
бюджетів (495,8 тис. грн).
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р на
залишки коштів за напрямом ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти для закладів освіти обласного підпорядкування закуплено обладнання на суму 338,2 тис. грн коштів освітньої субвенції та
144,9 тис. грн обласного бюджету.
За рахунок місцевих бюджетів проведено ремонтні роботи у 29 харчоблоках та придбано
обладнання для 21 харчоблоку.
Інспекторами Держпродспоживслужби в області здійснено 4 планових та 278 позапланових заходів державного контролю закладів загальної середньої освіти області, за
результатами яких складено 93 приписи. Проведено 200 заходів державного контролю за
діяльністю постачальників харчових продуктів стосовно дотримання ними вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, за результатами вказаних інспектувань складено 80 приписів та встановлено терміни для усунення
виявлених порушень.
Одним із пріоритетних напрямів створення рівного доступу до якісної освіти дітей з
особливими освітніми потребами є постійне вдосконалення функціонування сфери інклюзивної освіти.
Організовано роботу 240 закладів з інклюзивним навчанням, якими охоплено 1154 дитини
з особливими освітніми потребами. Для супроводу дітей введено 718 ставок асистента
вчителя.
Крім того, навчання дітей з особливими освітніми потребами організовано у 7 спеціальних
школах, 3 навчально-реабілітаційних центрах, 3 спеціальних класах для дітей з інтелектуальними порушеннями.
Функціонує 25 медіатек та 60 ресурсних кімнат, які здійснюють психолого-педагогічний
супровід дітей з особливими освітніми потребами.

забезпечення створення рівного
доступу до якісної освіти дітей
з особливими освітніми потребами безпосередньо за місцем
проживання дітей
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забезпечення поверхневої досПродовжується робота із забезпечення поверхневої доступності в закладах освіти. З метупності закладів освіти
тою створення безперешкодного доступу до будівель та приміщень навчальних закладів
встановлено 3 ліфти, 6 кнопок виклику персоналу, 7 підйомників, 7 пандусів; а також
встановлено 15 вхідних дверей; 13 пандусів облаштовано відповідно до будівельних норм;
у 108 закладах облаштовано контрастні обмежувальні смуги на сходах; проведено поточний
ремонт 7 санвузлів, де встановлено 10 універсальних кабінок для потреб маломобільних груп
населення і осіб з інвалідністю.
Для створення безбар’єрного простору у закладах освіти було використано 1477,4 тис. грн
з місцевих бюджетів.
забезпечення відповідності підСистематично здійснюється моніторинг потреби регіонального ринку праці у кваліготовки робітничих кадрів та фікованих робітничих кадрах та стану працевлаштування випускників при формуванні
спеціалістів потребам ринку регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів для закладів професійної
праці області
(професійно-технічної) освіти області.
При формуванні регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців
створено робочу групу із представників обласного центру зайнятості, департаментів
економічного розвитку, фінансів, соціального захисту населення, освіти, науки, молоді та
спорту облдержадміністрації з метою вивчення реальної потреби фахівців та робітничих
кадрів на регіональному ринку праці.
активізація впровадження дуФункціонує 26 державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 32 вищих
альної освіти в закладах про- навчальних заклади усіх рівнів акредитації та форм власності.
фесійної (професійно-технічУ закладах професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється первинна професійна
ної) освіти
підготовка та професійно-технічне навчання робітників по 17 напрямах і видах господарської
діяльності для галузей сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту,
зв’язку, торгівлі і громадського харчування, сфери обслуговування, у тому числі і для
комунальної сфери (усього 102 професії).
З метою активізації співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної
(професійно-технічної) освіти, зокрема у частині адаптації навчальних програм до потреб
ринку праці, активізовано впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну
підготовку робітничих кадрів. У 2021/2022 навчальному році така підготовка здійснювалася
у 22 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області з 40 монопрофесій будівельного, сільськогосподарського та електротехнічного спрямування, громадського харчування, швейного виробництва у співпраці із 125 підприємствами, установами та організаціями області.
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створення навчально-практичНа базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти функціонує 10 навчальноних центрів для підготовки практичних центрів за галузевим спрямуванням.
кваліфікованих робітників
Крім того, здійснюються організаційні та ремонтні роботи щодо створення навчальнопрактичного центру “Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних
засобів” з підготовки фахівців за професіями “Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів”, “Водій автотранспортних засобів” на базі Нетішинського професійного ліцею,
навчально-практичного центру технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства з підготовки фахівців за професіями “Кухар”, “Кондитер” на базі ДНЗ
“Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг”.
продовження системної роботи
Продовжувалася робота щодо лікування, виявлення на ранніх стадіях та профілактики
щодо профілактики, виявлення найбільш поширених та соціально-небезпечних хвороб.
на ранніх стадіях та лікування
Показник захворюваності на туберкульоз становить 26,3 на 100 тис. населення
найбільш поширених і соціаль- (2020 рік – 30,0). З метою своєчасного виявлення захворювання проведено 431851 флюоно небезпечних хвороб, а та- рографічний огляд.
кож запобігання поширенню
Показник онкологічного захворювання становив 319,1 на 100 тис. населення (2020 рік –
хвороби COVID-19
319,4). На диспансерному обліку перебуває 35672 пацієнта зі злоякісними новоутвореннями, з яких 3851– вперше встановлено протягом минулого року. Суттєво покращилося медикаментозне забезпечення онкологічних пацієнтів. Протягом року у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі надано консультативну допомогу та
амбулаторно обстежено понад 50 тис. пацієнтів, проведено стаціонарне лікування 11 тис.
пацієнтів, проведено 2921 операцію у стаціонарі та 1525 амбулаторних хірургічних
втручань.
Показник поширеності ВІЛ-інфекції становить 192,3 на 100 тисяч населення, СНІДу –
77,4, що нижче державних майже вдвічі. Уперше встановлено діагноз СНІД 82 особам
(2020 рік – 84 особи), ВІЛ-інфекція – 168 осіб (2020 – 195 осіб).
Вже кілька років продовжується робота по наближенню надання медичної допомоги
ВІЛ-позитивним пацієнтам до місця проживання, а саме надання антиретровірусного
лікування на базі кабінетів “Довіра” закладів охорони здоров’я. Усього торік проліковано
313 хворих, з них 147 або 47% сільських жителів.
Для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначено 25 закладів охорони здоров’я
області, фактична кількість ліжок, розгорнутих для хворих, – 2217, у тому числі дитячих
– 230. Усі 2217 ліжок забезпечено подачею медичного кисню.
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забезпечення достатнього рівня спроможності закладів охорони здоров’я до роботи в
особливих умовах, зокрема забезпечення медичних закладів
необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами
та матеріалами, створення додаткових місць надання медичної допомоги (у разі необхідності та можливого зростання кількості інфікованих)
забезпечення надання медичної допомоги хворим на
COVID-19 або з підозрою на
нього та оснащення закладів
необхідним для цього обладнанням
забезпечення якісною та доступною первинною медикосанітарною допомогою сільського населення

Питання збільшення спроможності закладів охорони здоров’я в особливих умовах (у разі
необхідності та можливого зростання кількості інфікування) перебуває на постійному
контролі керівництва Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та керівників
закладів охорони здоров’я.
Для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначено 25 закладів охорони здоров’я області.
Щоденно забезпечується збір інформації щодо виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2” (зі
змінами): кількість виїздів мобільних бригад для забору біологічного матеріалу (кількість
відібраних зразків біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР);
кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги на виклики (з них до пацієнтів з
підозрою на COVID-19, кількість госпіталізованих пацієнтів з підозрою на COVID-19);
кількість госпіталізованих з діагнозом негоспітальна пневмонія (з них на ШВЛ), щоденно
проводиться моніторинг щодо заповненості ліжок, виділених для госпіталізації пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,
закладів та забезпеченість цих ліжок централізованою подачею медичного кисню.
Минулоріч у центрах первинної медико-санітарної допомоги колишніх районів зменшилася кількість ФАПів (ФП) на 280, з них: 196 реорганізовано у медичні пункти тимчасового базування, які прикріплено до більш потужних ФАПів або до амбулаторій
загальної практики/сімейної медицини; 84 закрито.
Усіма центрами ПМСД укладено договори з Національною службою здоров’я України і
їх підключено до центрального компоненту eHealth.
У рамках упровадження Програми медичних гарантій 91,2% жителів області підписали
декларації про вибір лікаря первинної допомоги.
З метою поліпшення якості надання медичної допомоги відбувалося оснащення необхідною апаратурою амбулаторій (структурних підрозділів центрів ПМСД).
Закуплено 27 електрокадіографів, 11 гематологічних аналізаторів, 4 біохімічних аналізатора, 26 аналізаторів сечі, 139 комп’ютерів з операційною системою, 223 пульсоксиметри, 29 отоофтальмоскопів, 20 холодильників для зберігання лікарських засобів,
291 кисневий концентратор. Усього для закупівлі апаратури витрачено близько 23,4 млн
гривень. Крім того закуплено 5 автомобілів вартістю 2,4 млн гривень.
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поліпшення матеріально-техУ багатопрофільні лікарні (колишні ЦРЛ) поступило обладнання на суму близько
нічної бази та розбудова закла- 100,5 млн грн, а саме: 10 рентгенапаратів, 5 УЗД апаратів високого класу, 2 УЗД апарати
дів охорони здоров’я області
середнього класу, 2 УЗД апарати портативного класу, 1 колоноскоп, 3 бронхоскопи,
5 апаратів ШВЛ високого класу, 6 апаратів ШВЛ середнього класу, 57 моніторів пацієнта,
39 пульсоксиметрів, 211 кисневих концентраторів, 25 комп’ютерів з операційною системою, а також 4 автомобіля.
У заклади охорони здоров’я міст Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин
надійшло медичної апаратури на загальну суму 92,5 млн грн, а саме: 11 рентгенапаратів,
1 УЗД апарат високого класу, 3 УЗД апарати середнього класу, 4 УЗД апарати портативного класу, 1 відеобронхоскоп, 11 апаратів ШВЛ високого класу, 14 апаратів ШВЛ
середнього класу, 1 наркозно-дихальний апарат, 69 моніторів пацієнта, 85 пульсоксиметрів,
227 кисневих концентраторів, 3 аналізатори біохімічних, 5 аналізаторів гематологічних,
а також 6 автомобілів.
Торік закуплено медичне обладнання для:
Хмельницького обласного протипухлинного центру – лінійний прискорювач (60,0 млн
грн) та проведено технічне переоснащення кімнати променевої терапії радіологічного
відділення (11,3 млн грн);
Хмельницької обласної дитячої лікарні – придбано УЗД апарат (3,8 млн грн), медичне
обладнання для відділення анестезіології та інтенсивної терапії (4845,0 тис.грн);
Хмельницького обласного серцево-судинного центру– мобільний рентгендіагностичний
комплекс (18,0 млн грн);
596 кисневих концентраторів (22,0 млн грн).
Продовжено будівництво лікувально-діагностичного центру Хмельницької обласної
дитячої лікарні. Торік профінансовано 80,5 млн грн, які освоєно у повному обсязі. Також
проведено коригування проєктно-кошторисної документації.
Проведено капітальний ремонт фасадів дитячого корпусу Волочиської багатопрофільної
лікарні, освоєно 3,0 млн гривень.
В обласній лікарні проведено капітальний ремонт харчоблоку вартістю 1,5 млн грн та
заміну ліфта вартістю 941,7 тис. грн.
Проведено реконструкцію та капітальний ремонт 10-ти приймальних відділень, освоєно
кошти в сумі 91,3 млн гривень.
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зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я,
зокрема шляхом підвищення
кваліфікаційного рівня працівників, проведення роботи серед студентів щодо залучення
їх до роботи в закладах охорони здоров’я

Кадрове питання актуальне завжди, і особливо в умовах реформування галузі охорони
здоров’я. Ефективне замовлення молодих лікарських кадрів – залишається пріоритетним (як
для заповнення актуальних посад на сьогодні, так і для омолодження лікарського потенціалу). Пріоритетним залишається забезпечення лікарськими кадрами первинної ланки, особливо з огляду на наявний перспективний дефіцит (висока частка працюючих пенсіонерів).
Збільшилася кількість молодих спеціалістів, що залишилися працювати в закладах
області після закінчення навчання в інтернатурі. У 2021 році завершили підготовку в
інтернатурі за державним замовленням 118 лікарів (молоді спеціалісти – випускники
вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації), до роботи у закладах
охорони здоров’я приступили 90 лікарів (77%).
Попри зміни у законодавстві, що регулює процеси працевлаштування молодих фахівців,
котрі скасували розподіл державою в активний спосіб молодих кадрів відповідно до потреб
медичної галузі, переважна більшість випускників медичних училищ та коледжів області
забезпечуються робочими місцями в лікувально-профілактичних закладах області.
За оперативними даними минулоріч до роботи у сільській місцевості приступили
35 молодих спеціалістів, випускників ВМНЗ І-ІІ рівня акредитації та 36 випускників ВМНЗ
ІІІ-ІV рівня акредитації.
Працівники закладів охорони здоров’я постійно проводять роз’яснювальну роботу щодо
необхідності підтримки та реалізації здорового способу життя серед населення області.
У приміщеннях медичних закладів розміщено санітарно-просвітницькі бюлетені відповідно до зазначеної тематики.

реалізація заходів щодо популяризації та утвердження здорового і безпечного способу
життя та культури здоров’я серед молоді
зменшення заборгованості із
виплати заробітної плати працівникам підприємств області,
у тому числі шляхом забезпечення ефективної роботи обласної, районних і міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат

Протягом року облдержадміністрацією щотижнево здійснювався моніторинг виплати
заборгованості із заробітної плати на підприємствах-боржниках області.
На 01.01.2022 в області налічувалося 16 підприємств-боржників із загальною сумою
заборгованої заробітної плати 18,7 млн гривень. У переліку боржників 2 державних
підприємства, 5 комунальних та 9 підприємств інших форм власності.
У структурі боргу найбільшу частку займають державні підприємства – 10,1 млн грн або
53,8 відсотка. Борг комунальних підприємств становив 3,5 млн грн або 18,5%, підприємств
інших форм власності – 5,2 млн грн або 27,7 відсотка.
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В області утворено та діють обласна, районні і міські тимчасові комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат, виконання рішень обласної тимчасової комісії.
За звітний період відбулося 41 засідання тимчасових комісій, у тому числі 26 – міських
(міст обласного значення), 11 – районних та 4 засідання обласної тимчасової комісії.
Заслухано 80 звітів керівників, у тому числі на засіданнях міських (міст обласного
значення) комісій – 35, районних – 22, обласної – 23 керівників. Попереджено керівників
усіх підприємств про недопущення зростання заборгованості із заробітної плати. За
результатами вжитих заходів виплачено 21,3 млн грн заборгованої заробітної плати. Крім
того, проводилися робочі наради та зустрічі з керівниками підприємств-боржників для
напрацювання заходів та оперативного реагування на вирішення проблемних питань їх
роботи та погашення заборгованості.
За результатами проведеної роботи у минулому році повністю погашено заборгованість
із заробітної плати на 29 підприємствах області на загальну суму 18,8 млн гривень.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.11.2020 № 863/2020-р
“Про стан погашення заборгованості, підвищення рівня заробітної плати та легалізації
трудових відносин в області” в області розроблено та затверджено графіки погашення
заборгованості із заробітної плати у розрізі 17 підприємств-боржників. За моніторинговими
даними графіки виконуються на 10 підприємствах.
Питання погашення заборгованості із заробітної плати знаходиться на постійному
контролі облдержадміністрації.
проведення заходів інформаЗ метою дотримання норм законодавства в сфері трудових відносин райдержадміційно-роз’яснювального харак- ністраціями та міськими радами протягом 2021 року проведено 228 засідань, нарад,
теру з питань легалізації заро- робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на які
бітної плати
запрошено 2232 роботодавця, з них заслухано 1630 суб’єктів господарювання, проведено
5244 заходи з питань легалізації заробітної плати.
Виявлено 394 суб’єкта господарювання без державної реєстрації та 601 роботодавець,
який використовував найману працю без укладення (оформлення) трудового договору.
Кількість виявлених ймовірно неоформлених громадян під час інформаційно-роз’яснювальної роботи становить 789 осіб.
За результатами вжитих заходів інформаційно-роз’яснювального характеру та інспекційних відвідувань протягом звітного періоду зареєстровано 3825 працівників, та 3160 працівників з якими укладено трудові договори.
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Питання легалізації трудових відносин висвітлено засобами масової інформації у 246 матеріалах (статті, радіо, телепередачі, WEB-сторінки). Проведено 267 заходів (семінари,
наради, “круглі столи”) з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Крім того, посадовими особами управління Держпраці в області протягом року інспекційними відвідуваннями було охоплено 425 суб’єктів господарювання з питань подолання
незадекларованої праці, під час проведення 302 заходів встановлено порушення щодо
порядку оформлення трудових відносин відносно 1148 осіб. За результатами цих заходів
внесено 302 приписи про усунення порушень, винесено 12 постанов про накладення
фінансових санкцій на загальну суму 1,1 млн гривень.
Проводилися різноманітні інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні заходи, під
час яких клієнтам розповідали про секрети успішного працевлаштування та можливості
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за сприяння служби зайнятості, надавали інформацію щодо можливостей набуття актуальних професій, зайняття підприємництвом, отримання ваучерів на навчання, підтвердження результатів неформального
професійного навчання за робітничими професіями. Проводилися тренінги з розвитку
м’яких навичок, оволодіння та удосконалення цифровими навиками, навиками ефективної
комунікації, роботи в команді, поведінки в конфліктних ситуаціях тощо.
Фахівці служби зайнятості популяризують та використовують у роботі платформу
державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри та інші онлайн-сервіси
(Дія; CareerHub; Прометеус, ЛінгваСкіллз, Академія навичок, SKILLS LAB тощо), які
допомагають в оцінці власних здібностей та навичок, визначенні схильності до підприємницької діяльності; сприяють саморозвитку та отриманню нових знань, вмінь та навичок.
Торік для різних категорій населення проведено понад 7,4 тис. заходів, учасниками яких
стали більше 60 тис. осіб.
З метою професійного визначення служба зайнятості пропонує клієнтам дистанційне
профорієнтаційне тестування на онлайн-платформі “Моя професія: консультаційна мережа”. За результатами тестування всі бажаючі можуть отримати консультацію та
рекомендації фахівців центру зайнятості. Цією послугою у звітному періоді скористалося
понад 1,8 тис. осіб.
З орієнтації на професійне навчання, презентації актуальних професій, навчальних
закладів, підприємств, які потребують кадрів, проведено 440 заходів для більш ніж 4 тис.
осіб.
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Здійснювалися заходи з професійної орієнтації та переорієнтації не тільки безробітних
осіб, але і вивільнюваних працівників та працюючого персоналу. Проведено 40 заходів,
у яких взяли участь понад 800 осіб. Під час заходів учасників ознайомлювали з ситуацією
на ринку праці, основами законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на
випадок безробіття, послугами та сучасними електронними сервісами служби зайнятості,
актуальними професіями та перевагами легальної зайнятості.
На офіційній сторінці обласної служби зайнятості в YouTube розміщено рекламні відеоролики про заклади професійно-технічної та вищої освіти Хмельницької та інших областей, відеосюжети про вакансії та підприємства, які потребують кадрів, а також відеосюжети, підготовлені фахівцями філій обласного центру зайнятості та базового центру
зайнятості – учасниками челенджу “Хмельниччина професійна”, який проводився обласною службою зайнятості на підтримку Всеукраїнського профорієнтаційного челенджу
“ХОЧЕШ_ЗМОЖЕШ_DOIT”. Представлено 21 відеосюжет про актуальні професії Хмельницької області.
Постійно проводиться робота щодо вивчення потреб роботодавців та надання допомоги
у підборі кадрів.
За ініціативи обласної служби зайнятості спільно з місцевими органами влади, роботодавцями, іншими соціальними партнерами в області проведено 34 засідання “круглого
столу” та 3 дні відкритих дверей.
Для роботодавців проведено 293 семінари, у тому числі для голів сільських (селищних)
рад та голів територіальних громад, з питань розвитку громади та сприяння зайнятості
мешканців села, 28 ярмарок вакансій, 90 міні-ярмарок вакансій, 33 дні роботодавця, а
також багато інших заходів, на яких розглядалися питання сприяння зайнятості населення.
Для оперативної та вигідної співпраці роботодавців зі службою зайнятості створено
“Електронний кабінет роботодавця”, який зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості, на підвищення рівня комфорту під час
взаємодії зі службою зайнятості, зокрема, надає можливість роботодавцям подати звітність
до центру зайнятості в режимі онлайн, переглянути резюме претендентів на роботу, стан
укомплектування заявлених вакансій та кількість направлень центром зайнятості на
заявлену вакансію, тощо.
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У 2021 році у базі даних обласної служби зайнятості налічувалося 27,4 тис. вакансій.
Забезпечено можливість подання вакансій в електронному вигляді, подано 1,8 тис. вакансій. Укомплектовано 63,6% вакансій на 3,5 відсоткових пункти більше ніж у 2020 році,
зокрема поданих у електронному вигляді – 69,7 відсотка. У цілому по Україні на ВЕБпорталі державної служби зайнятості було розміщено 705,8 тис. вакансій.
З метою інформування населення про можливості працевлаштування постійно здійснюється актуалізація та поповнення єдиного банку даних вакансій. У центрах зайнятості та
філіях обласного центру зайнятості створено місця вільного доступу до Інтернет-ресурсу
Державної служби зайнятості “Єдине соціальне середовище зайнятості” з можливістю
користування сучасним інструментом пошуку роботи та підбору персоналу.
Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що
шукають роботу, вимогам роботодавців, службою зайнятості організовано професійне навчання за актуальними на ринку праці професіями для 3,2 тис. безробітних.
Навчання здійснювалося під конкретні робочі місця та на замовлення 1041 роботодавця.
Після завершення навчання 99,2% безробітних працевлаштовано.

3.4 Соціальний
захист та пенсійне забезпечення

здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями (спеціальностями), що
користуються попитом на ринку праці, зокрема під конкретне замовлення роботодавців
забезпечення своєчасного та у
По області нараховано різних видів державної допомоги на суму 2098,4 млн грн, її
повному обсязі надання насе- отримували понад 110 тис. сімей.
ленню всіх видів державних
Субсидій на оплату житлово-комунальних послуг нараховано на суму 1284,5 млн грн,
допомог, субсидій та пільг згід- якою у грудні 2021 року скористалося 105,2 тис. домогосподарств. Призначено субсидій на
но з чинним законодавством
придбання твердого палива та скрапленого газу 13,4 тис. домогосподарств на суму 48,8 млн
гривень.
Пільг на оплату житлово-комунальних послуг нараховано на суму 496,3 млн гривень.
У середньому користувалося пільгами на оплату житлово-комунальних послуг 64,1 тис.
пільговиків. Пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу нараховано 5,5 тис.
домогосподарствам на суму 12,0 млн гривень.
зміцнення матеріально-технічВ області функціонує 27 інтернатних установ. Торік на здійснення капітальних видатків
ної бази установ та закладів, з обласного бюджету було профінансовано 15,3 млн грн або 100% до плану на рік, освоєно –
що надають соціальні послуги 15,2 млн грн або 99,3 відсотка. На виконання протипожежних заходів в інтернатних
установах по загальному фонду обласного бюджету профінансовано 736,6 тис. грн, освоєно кошти на суму 723,2 тис. грн або на 98,2 відсотка. Усі заплановані заходи виконано.
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дотримання принципу забезпеЗ метою дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чення рівних прав та можли- чоловіків в області прийнято обласну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання та
востей жінок і чоловіків
протидії домашньому насильству на період до 2025 року, якою затверджено заходи з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
продовження реалізації компЗа даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
лексу заходів, спрямованих на пільги, в області проживає 16140 учасників бойових дій, які брали участь в АТО (ООС),
вирішення проблемних питань 43 – учасника війни, 767 – осіб з інвалідністю внаслідок війни та 366 осіб, яким надано
та забезпечення соціальної під- статус член сім’ї загиблого (померлого).
тримки учасників АТО/ОСС,
Рішенням обласної ради від 08.04.2021 № 32-4/2021 затверджено обласну комплексну
членів їх сімей та сімей за- програму соціальної підтримки учасників Антитерористичної операції, операції Об’єдгиблих учасників АТО/ОСС, наних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО (ООС), постраждалих учасників
вимушених переселенців
Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на
2021-2022 роки (далі – Програма).
У рамках виконання заходів Програми з обласного бюджету у 2021 році виділено кошти:
372 учасникам АТО (ООС) та їх дітям надано компенсацію за навчання на суму 2508,9 тис.
грн; 3 сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти, виплачено
одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50,0 тис. грн на сім’ю.
За напрямом забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників
Революції Гідності та АТО (ООС) оздоровлено 345 осіб на суму 5069,4 тис. гривень.
Забезпечення житлом пільгових категорій громадян здійснюється у порядку черговості,
за умови фінансування відповідної державної бюджетної програми, що регулюється
Законом України “Про державний бюджет” на відповідний рік та у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819
“Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом”).
На виконання державних програм щодо виплати грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а саме: для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи з числа учасників АТО (ООС); для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав; для внутрішньо переміщених осіб, які брали
безпосередню участь в АТО (ООС); для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників
Революції Гідності, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для
області було виділено 32,7 млн гривень для надання компенсації 25 сім’ям.
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здійснення моніторингу звітних даних платників з метою
виявлення ознак використання
праці неоформлених працівників і порушень законодавства
про працю

проведення спільних з контролюючими органами заходів,
спрямованих на погашення заборгованості з єдиного соціального внеску та із сплати
обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України

4

За бюджетною програмою “Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб,
які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали
особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції”, 16 інвалідам внаслідок війни ІІ групи
виплачено одноразову грошову допомогу на суму 10,2 млн гривень.
Відповідно до Плану заходів щодо виявлення фактів використання страхувальниками
праці неоформлених працівників Головним управлінням Пенсійного фонду України в
області проведено аналіз даних реєстру застрахованих осіб, де наявні ознаки порушення
законодавства про працю та єдиний внесок. Відповідні матеріали надіслано управлінню
Держпраці щодо 15358 страхувальників відносно 113559 застрахованих осіб та Державній
податковій службі області щодо 10850 страхувальників відносно 72870 застрахованих осіб.
Крім цього, органам Держпраці надано інформацію щодо 623 ризикованих суб’єктів
господарювання, що свідчить про можливі ознаки використання праці неоформлених
працівників та порушень законодавства про працю.
Органами державної податкової служби виявлено 375 громадян, яких не було
оформленно працедавцями згідно з вимогами законодавства. У результаті до бюджету
додатково мобілізовано 2975,6 тис. грн єдиного соціального внеску. Крім цього, проведено
39 перевірок, за результатами яких донараховано 378,1 тис. грн єдиного соціального
внеску.
До органів місцевого самоврядування направлено інформаційні відомості щодо 16209
суб’єктів господарювання, що містять ознаки використання праці неоформлених
працівників та порушень законодавства про працю.
Проведено 132 засідання робочих груп та нарад з питань забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та легалізації трудових відносин, де
заслухано 1018 суб’єктів господарювання. Проведено 17 спільних нарад із соціальними
партнерами
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забезпечення своєчасного призначення, перерахунку та фінансування виплати пенсій в
повному обсязі та застосування нових сучасних стандартів
прийому та обслуговування
громадян

Протягом року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату пенсій для 390,3 тис.
пенсіонерів, на яку спрямовано 15,5 млрд грн, що на 1,4 млрд грн (9,7%) більше ніж за 2020 рік.
Розглянуто 17,7 тис. заяв щодо первинного призначення пенсій, призначено 15,0 тис. нових
пенсій.
З урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2021 рік, відповідно до встановленого
статусу і вікових категорій виплачувалися надбавки та підвищення до пенсій. Проведено
осучаснення та перерахунки пенсій різним категоріям пенсіонерів області. За 2021 рік
середній розмір пенсії збільшився на 409,5 грн (13,8%) і становив 3377,9 грн, що на 74,7%
перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (1934,0 грн) при
загальнодержавній пенсійній виплаті – 3915,75 гривні.
Головним управлінням Пенсійного фонду України в області забезпечено проведення
своєчасного та якісного прийому громадян дистанційно та стаціонарно у приміщеннях
23 сервісних центрів із застосуванням нових сучасних стандартів обслуговування. Усього
протягом року до пенсійних служб області звернулося 299,6 тис. громадян, яким надано
423,1 тис. різновидів послуг.
Збільшилася загальна кількість користувачів вебпорталу Пенсійного фонду України на
14,5 тис. осіб і становить 73,9 тис. осіб, або 5,9% постійно проживаючого населення
області. Із цієї кількості 1667 користувачів надали заяви для призначення та перерахунку
пенсій, 1592 – із зверненнями щодо їх розгляду з питань пенсійного забезпечення, 27633 –
із анкетою-заявою на автоматичне призначення пенсії. Згоду на інформування засобами
мобільного зв’язку надали 12427 осіб.
Згідно із законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування управлінням виконавчої дирекції Фонду у Хмельницькій області протягом року
забезпечувалися у повному обсязі соціальні гарантії працюючим громадянам, особам, потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
За рахунок коштів Фонду соціального страхування України фінансувалися витрати,
пов’язані з наданням матеріального забезпечення, страхові виплати, а також страхові
витрати на медичну та соціальну допомогу.
У минулому році сума витрат для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам становила 498,5 млн гривень. Зокрема, профінансовано допомоги: по тимчасовій
непрацездатності – 379,3 млн грн; у зв’язку з вагітністю та пологами – 118 млн грн; на
поховання – 1,3 млн гривень.

забезпечення гарантій та прав
працюючих громадян області,
визначених Законом України
“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
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проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
реалізації законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування та захисту прав застрахованих осіб
3.5 Підтримка сімей, створення умов для реалізації
дітей та молоді
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї

4

Потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та членам їх сімей профінансовано страхових виплат на суму 115,4 млн гривень.
Відшкодовано витрати на оплату лікування у реабілітаційних відділеннях санаторнокурортних закладів після перенесених захворювань застрахованих осіб та членів їх сімей на
суму 8,9 млн гривень.
Відповідно до визначеної МСЕК потреби, встановленої періодичності та звернень
потерпілих фінансувалися витрати на медичну та соціальну допомогу. Страхові витрати на
медичну та соціальну допомогу становили 13,4 млн гривень.
Питання реалізації пенсійного законодавства та захисту прав застрахованих осіб систематично висвітлюється в засобах масової інформації. З початку року розміщено 287 інформацій на вебресурсах, розповсюджено 7930 буклетів та інформаційних листівок, проведено
2 флешмоби. На 3 телеканалах відбулося 2820 ефірних виходів соціальних відеороликів
щодо негативних наслідків тіньової зайнятості та тіньової заробітної плати.
Проведено 77 тематичних зустрічей у трудових колективах підприємств, організацій,
установ з роз’ясненням питань пенсійного забезпечення в області та захисту прав застрахованих осіб.
На 01.01.2022 на обліку у службі у справах дітей перебуває 163 дитини-сироти та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування у сімейні форми
виховання.
Створено умови для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, на виховання та проживання в сім’ї: усиновлення, передача дітей
під опіку, піклування громадян, влаштування до дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей.
На обліку перебуває 1799 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
сімейними формами виховання охоплено 1594 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 88,6% від загальної кількості вищезазначеної категорії
дітей.
Під опікою (піклуванням) виховується 1303 дитини-сироти та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що становить 72,4% від загальної кількості вищезазначеної
категорії дітей.
У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 280 дітей, які
перебувають на обліку. Усиновлено 31 дитину: 27 – громадянами України, 4 – іноземними
громадянами.
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На регіональному обліку з усиновлення перебуває 400 дітей, які можуть бути
усиновлені.
Протягом звітного періоду створено 3 прийомні сім’ї (Кам’янець-Подільський та
Хмельницький райони, м. Хмельницький), до яких влаштовано 4 дітей, та створено
1 дитячий будинок сімейного типу (Кам’янець-Подільський район), до якого також влаштовано 4 дитини.
Функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 146 дітейвихованців та осіб з числа статусних та 103 прийомних сім’ї, у них 190 прийомних дітей та
осіб з числа статусних. Усього проживає в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу області 366 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з
їх числа.
З метою виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом родинності, сформовано банк потенційних усиновителів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, у якому на кінець 2021 року
перебуває 17 сімей.
Забезпечено виконання вимог законодавства щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання їм статусу. З початку 2021 року в
області надано статус 255 дітей, з яких влаштовано: під опіку (піклування) – 179,
у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу – 10, тимчасово у сім’ї родичів – 8, у ПТНЗ
та ВНЗ – 14, ЦСПРД – 12, у державні інтернатні заклади – 25, заклад до набуття статусу – 7.
здійснення заходів щодо запоЗабезпечено реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей в області,
бігання бездоглядності і без- здійснюються заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
притульності серед дітей
З цією метою службами у справах дітей області спільно з підрозділами ювенальної превенції забезпечено систематичне проведення цільових профілактичних рейдів “Діти
вулиці”, “Вокзал”.
Протягом року проведено 1142 рейди, у ході яких виявлено 693 дитини, з них 54 дитини
вилучено з місць, де їм загрожувала небезпека. 12 дітей, вилучених під час рейдів, повернуто в сім’ї, 27 дітей влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей
“Щасливе дитинство” та “Подолянчик”, 22 дитини – до закладів охорони здоров’я.
Торік зійснено 8 перевірок Інтернет-клубів, комп’ютерних клубів, Інтернет-кафе, гральних автоматів, у ході яких дітей не виявлено.
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виявлення, облік та здійснення
Постійно проводиться робота з виявлення та обліку дітей, що опинилися в складних
соціального супроводу сімей, життєвих обставинах. На 31.12.2021 на обліку перебувало 1319 дітей, які опинилися в
які перебувають у складних складних життєвих обставинах, з 562 сімей, з них 1258 – проживають у сім’ях, в яких
життєвих обставинах
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 4 – систематично самовільно
залишають місце постійного проживання, 59 – зазнали різних форм домашнього насильства.
забезпечення житлом дітей-сиПитання щодо захисту житлових прав вказаної категорії дітей вирішується, у першу
ріт, дітей, позбавлених бать- чергу, шляхом збереження за ними вже належного їм на праві власності чи праві кориківського піклування, осіб з їх стування житла.
числа за рахунок відповідної
Проводиться робота щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьсубвенції з державного бюд- ківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
жету. На 01.01.2022 на квартирному обліку перебуває 924 особи. Торік за рахунок коштів
субвенції придбано житло для 19 осіб та перераховано кошти на рахунки 56 осіб для
придбання житла.
створення мережі закладів, усЗ метою тимчасового розміщення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які
танов, які надаватимуть соці- потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, зменшення кількості
альні послуги сім’ям, дітям та бездоглядних та безпритульних дітей в області забезпечено повноцінне функціонування
молоді
центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство”.
З початку року в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та
“Щасливе дитинство” перебувало 118 дітей, яким надавалася соціальна, психологічна,
педагогічна, правова допомоги.
забезпечення підготовки опіУ червні 2021 року на засіданні колегії обласної державної адміністрації розглянуто
кунів, піклувальників, усино- питання “Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148
вителів, кандидатів у прийомні “Деякі питання здійснення патронату над дитиною” та прийнято відповідне розпорядбатьки та батьки-вихователі, кан- ження голови облдержадміністрації від 24.06.2021 № 586/2021-р “Про стан виконання
дидатів у патронатні вихова- постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 “Деякі питання здійснення
телі для виховання дітей-сиріт, патронату над дитиною”.
дітей, позбавлених батьківУ Кам’янець-Подільському районі створено патронатну сім’ю, у якій перебуває 1 диського піклування та дітей, які тина.
перебувають у складних житУ листопаді-грудні 2021 року навчання за програмою підготовки патронатних вихотєвих обставинах
вателів проходила сім’я з м. Хмельницький.
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проведення інформаційно-просЗ метою інформування населення області про соціальну послугу – патронат над дитивітницької роботи з питань за- ною, організовано та проведено зустрічі з громадами, семінари, “круглі столи” у Дунаєпровадження послуги патро- вецькій, Деражнянській, Кам’янець-Подільській, Ізяславській, Полонській територіальних
нату
громадах та містах Кам’янець-Подільський та Хмельницький.
Спільно з міським центром зайнятості населення систематично проводяться онлайнзустрічі з безробітними щодо популяризації послуги патронатного вихователя.
З метою популяризації послуги патронату над дитиною обласним центром соціальних
служб організовано 14 прямих теле- радіоефірів, розміщено соціальний ролик на регіональних телеканалах. У 22 друкованих засобах масової інформації розміщено матеріали про
патронатне виховання. На офіційному сайті обласного центру створено окремий банер
(ПАТРОНАТ), на якому висвітлюються інформаційні матеріали проведених заходів.
Для привернення уваги мешканців області щодо послуги патронату над дитиною,
виготовлено 27 тисяч тематичних листівок, 500 плакатів, які розповсюджувалися в закладах охорони здоров’я, освіти, культури, територіальних громадах. По місту Хмельницький розміщено 6 білбордів.
Серед громадськості також проходить інформаційна робота про послугу наставництва
над дитиною. На сьогодні ведеться пошук кандидатів у наставники та патронатні вихователі.
здійснення оцінки потреб учасНа заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, за безників антитерористичної опе- печення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності,
рації та членів їх сімей з ме- учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення
тою надання соціально-психо- національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фелогічної допомоги
дерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із
психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення
для них бланків посвідчень та нагрудних знаків” області передбачено 10,2 млн гривень.
За напрямом здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників
Революції Гідності та АТО (ООС) послуги отримали 279 осіб на суму 3,6 млн гривень.
Послуги із соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції
Гідності та АТО (ООС) отримали послуги 203 особи на суму 1,6 млн гривень.
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проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи в усіх навчальних закладах та у повсякденному
житті різних верств населення
області

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.09.2020 № 727/2020-р затверджено
план заходів щодо реалізації в області Національної стратегії з оздоровчої рухової
активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здорова нація” на 2021 рік.
Протягом року відбулося два засідання Спортивної ради при обласній державній адміністрації.
Облдержадміністрацією спільно з громадськими організаціями спортивного спрямування постійно проводилися показові виступи із залученням провідних спортсменів та
тренерів-викладачів області, задля популяризації здорового способу життя та залучення
різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
У серпні 2021 року проведено Спартакіаду серед державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з таких видів спорту, як: футзал, волейбол, теніс настільний, шашки та шахи.
У вересні 2021 року у м. Чорноморськ проводилася Всеукраїнська спартакіада серед
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. За результатами
змагань команда Хмельницької області посіла І загальнокомандне місце.
Навчально-виховний процес з фізичної культури у 2020/2021 навчальному році здійнювався за робочими навчальними планами. Так, у закладах загальної середньої освіти
області з 1 по 10 класи уроки фізичної культури проводилися три рази на тиждень.
Організовувалися фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі навчального дня (рухливі
перерви, фізкультпаузи, фізкультхвилинки) та ранкові гімнастики на свіжому повітрі.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.01.2021 № 151-р затверджено план
заходів щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки – локації здорової
України”. На цей час в області функціонує 18 локацій “Активні парки – локації здорової
України”. За кожною із вищезазначених локацій визначено координаторів, якими проводилися заходи із залучення до занять фізичною культурою та спортом. Проведено
фізкультурно-оздоровчі заходи у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах,
на пляжах), загалом понад 87 заходів. У місцях масового відпочинку облаштовано
безперешкодний доступ громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і
місць для занять різними видами рухової активності.
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підтримка закладів фізичної
культури і спорту, зокрема спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи
вищої спортивної майстерності, центрів студентського
спорту вищих навчальних закладів та залучення до навчально-тренувального процесу
провідних тренерів

В області діють 38 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких працюють 595 тренеріввикладачів та займаються 14991 вихованців.
Спортивна інфраструктура Хмельниччини нараховує понад 3 тис. спортивних об’єктів,
у тому числі: 42 стадіони, 221 футбольного поля, 7 легкоатлетичних ядер, 308 великих
спортзалів, 507 майданчиків з тренажерним обладнанням, 9 плавальних басейнів та інші.
Надається фінансова підтримка для проведення заходів фізкультурно-спортивним товариствам, відділенню НОК України в Хмельницькій області, ФСТ “Динамо”, ФСТ “Колос”,
ВФСТ “Колос”.
Забезпечено фінансування обласної школи вищої спортивної майстерності, дитячоюнацької спортивної школи “Динамо”, обласного центру фізичного здоров’я населення
“Спорт для всіх”, регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
“Інваспорт”. У межах бюджету надано фінансову підтримку Хмельницькій обласній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі “Колос”.
Минулоріч підписано Меморандум про співпрацю у сфері велосипедного туризму й
туристичної інфраструктури та спільної організації проєкту “ЄвроВело-4”. Підписантами
виступили Славутська, Шепетівська, Полонська та Нетішинська територіальні громади.
У м. Хмельницький продовжуються роботи з будівництва Палацу спорту загальною
площею 13491 кв. м; виконано капітальний ремонт спортивного майданчика поблизу
житлового будинку № 3 на вул. Перемоги; продовжується будівництво приміщення з
улаштуванням зовнішніх мереж, футбольного і тренажерного майданчиків на водноспортивній станції на вул. Нижня Берегова, 2/1. Також виготовлено проєктно-кошторисну
документацію на будівництво Льодового палацу за адресою: вул. Прибузька, 7/3А.
У рамках реалізації Програми Президента України “Велике будівництво” у м. Кам’янець-Подільський завершено капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва.
Встановлено трибуни, сертифіковані легкоатлетичні бігові доріжки та сектори для стрибків
і метання. Також у громаді реалізовано низку проєктів, спрямованих на пропаганду
здорового способу життя серед населення.
У м. Старокостянтинів збудовано велосипедну доріжку по вул. Івана Франка.
У Славутській міській територіальній громаді затверджено Програму розвитку велосипедної інфраструктури на 2021-2023 роки. Розробляється Концепція розвитку велоінфраструктури, та вносяться зміни до проєктно-кошторисної документації по реконструкції вулиць Острозька та Козацька.

будівництво споруд спортивного призначення, реконструкцію та модернізацію діючих, у
тому числі багатофункціональних і тренажерних майданчиків для загальної фізичної підготовки
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забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських, паралімпійських, дефлімпійських
та національних видів спорту,
піднесення авторитету держави та області на міжнародній
спортивній арені
підтримка становлення та впровадження ефективних форм
організації реабілітаційної та
спортивної роботи з особами,
які мають вроджені та набуті
вади фізичного розвитку

Забезпечено належні умови для підготовки провідних спортсменів області.
На видатки по галузі фізичної культури і спорту по загальному фонду передбачалося
42,5 млн. гривень. У складі зазначених асигнувань здійснювалися видатки на проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту та
на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної
майстерності, які використано у повному обсязі.

Торік затверджено план заходів, спрямованих на розвиток фізкультурно-спортивної
реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
Також затверджено календарний план фізкультурно-спортивних заходів Хмельницького
регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”.
Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни забезпечує надання високоспеціалізованої медичної та реабілітаційної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей,
сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни. Протягом 2019-2021 років для реабілітаційного відділення зазначеного підприємства закуплено: багатофункціональний реабілітаційний комплекс (1213,4 тис. грн), стельовий підйомник для активної реабілітації (209,7 тис.
грн), комплекс діагностичний (144,2 тис. грн), ліжка медичні функціональні (85,5 тис. грн),
медичні ноші (31,6 тис. грн) та інше медичне обладнання на суму 6144,1 тис. гривень.
удосконалення системи відзнаЗ метою забезпечення ефективної підготовки до Паралімпійських, Дефлімпійських,
чення та заохочення спорт- Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи у 2021 році 77 спортсменам виплачувалася
сменів, тренерів, ветеранів фі- щомісячна стипендія (усього 1,6 млн грн).
зичної культури і спорту
збереження національно-кульУ травні 2021 року відбувся майстер-клас із Самчиківського розпису, в якому взяли
турної спадщини, задоволення участь 24 викладачі мистецьких шкіл області. Учасники майстер-класу ознайомилися з
інтелектуальних та духовних особливостями Самчиківського розпису, відвідали виставку художніх творів Самчипотреб населення
ківських майстрів у Хмельницькій міській раді та виконали практичну роботу “Вазон”. Цей
захід посприяв популяризації Самчиківського розпису, котрий включено до Національного
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини за конвенцією ЮНЕСКО. Крім
того, у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв
відбувся обласний майстер-клас з художньої ручної вишивки, в якому взяли участь
20 викладачів мистецьких шкіл та клубних працівників області.
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виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини

проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках
культурної спадщини області,
у тому числі на пам’ятках Державного історико-культурного
заповідника “Межибіж”

4

У м. Хмельницький відбулася Всеукраїнська виставка-ярмарок “Проскурівський вернісаж
2021”. У виставці брали участь майстри декоративно-прикладного мистецтва та народні
умільці незалежно від віку, професії та національності у наступних видах декоративноприродного мистецтва: вишивання, ткацтво, килимарство, кераміка, гончарство, бісероплетіння, декоративний розпис, малярство, народна, авторська іграшка, писанкарство,
витинанка, художня обробка деревини, художня обробка шкіри, художня обробка металу,
плетіння з лози, рогозу та інших матеріалів, флористика та інші види ручної художньої роботи.
У червні 2021 року відбувся другий етап проєкту “Громада-фест-2021”, метою якого є
підтримка культурних ініціатив територіальних громад, розвитку аматорської народної
художньої творчості, відродження та популяризації народних традицій, формування культурного простору громад.
Колектив академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” Хмельницької обласної філармонії у серпні 2021 року взяв участь у фестивалі української культури у містах
Валч, Щецин, Гожув (Польща).
У жовтні 2021 року у рамках проведення ХХХ Фестивалю української культури на
Підляшші “Підляська осінь” м. Більськ-Підляський (Польща) відбувся концерт гурту
“Мікст” Хмельницької обласної філармонії.
Торік виготовлено облікову документацію на 14 виявлених об’єктів культурної спадщини за видом “Архітектура” та 5 пам’яток архітектури національного значення –
Пивоварний завод, Житловий будинок, Вірменський колодязь, Будинок комерційного
банку, Кушнірська вежа у м. Кам’янець-Подільський. Укладено 27 охоронних договорів на
пам’ятки та щойно виявлені об’єкти архітектури у містах Хмельницький, Кам’янецьПодільський, Полонне та Шепетівському районі, 4 договори на пам’ятки історії місцевого
значення у містах Хмельницький та Славута.
У рамках програми “Велике будівництво” за результатами конкурсу затверджено
4 проєкти на проведення реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного
значення, які перебувають у державній власності: Замок, ХVI ст. по вул. Замкова, 1 у
смт Меджибіж Хмельницького району, Садиба, поч. ХІХ ст. по вул. Самчики, 1А с. Самчики Хмельницького району, Турецькі бастіони по вул. Кузнечна, 1 “а” та Башта на Броді
по вул. Замкова, 3 “а” у м. Кам’янець-Подільський.
На пам’ятку архітектури Башта на Броді по вул. Замкова, 3 “а” у м. Кам’янецьПодільський виготовлено науково-проєктну документацію на протиаварійні роботи та
проведено експертизу проєкту.
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Крім того, розроблено науково-проєктну документацію на протиаварійні та невідкладні
консерваційні роботи на пам’ятки архітектури національного значення – Палац та Дворик з
аркадами у м. Ізяслав Шепетівського району на загальну суму 3,97 млн гривень.
З обласного бюджету у 2021 році на продовження протиаварійних та реставраційних
робіт та початок виготовлення науково-проєктної документації на пам’ятках архітектури
національного значення, які входять до складу державних історико-культурних заповідників “Межибіж” та “Самчики” спрямовано 7,4 млн гривень. Проведено тендерні закупівлі та виконано протиаварійні, реставраційні і науково-проєктні роботи відповідно до
обсягу робіт, які визначено у 2021 році.
зміцнення наявної матеріальноЗміцнення матеріально-технічної бази закладів культури відбувається відповідно до
технічної бази закладів куль- видатків у межах кошторисних призначень по галузі культури.
тури
Комунальний заклад культури “Хмельницький обласний літературний музей” здобув
залучення інвестицій в галузь
культури шляхом реалізації грант за підтримки Британської Ради “Простір для літературного самовираження “Дах”.
грантових та інших проєктів
У рамках проєкту на другому поверсі приміщення обласного літературного музею облаштували новий молодіжний хаб, де вже проведено низку літературних заходів.
Хмельницькою обласною бібліотекою для дітей імені Т. Шевченка за підтримки
Українського культурного фонду успішно реалізовано проєкт “Інклюзивний креативний
простір “FreeDreams” спрямований на створення умов для розвитку, соціалізації та рівних
можливостей до якісних бібліотечних послуг і культурно-мистецького життя міста шляхом
переформатування простору та діяльності бібліотеки на засадах сприяння промоції
мистецтва людей з інвалідністю та позитивних прикладів їх самореалізації.
У грудні 2021 року відбулася робоча зустріч директора Державного історикосприяння участі у міжнародних проєктах у сфері охорони культурного заповідника “Межибіж” із заступником директора Департаменту медалей
культурної спадщини, підго- Національноі бібліотеки Франції Isabellede Cours з питань співпраці у атрибуції та вивченні
товці пропозицій щодо вне- артефактів середньовіччя з археологічних матеріалів Державного історико-культурного
сення нових об’єктів України заповідника “Межибіж”.
до Списку Всесвітньої спадМузеєм пропаганди досягнуто домовленостей з Патріком Віллем, координатором
щини ЮНЕСКО
культурного порталу KlassikStiftungWeimar, про створення міжнародного проєкту з
вивчення та обміну досвіду музеїв міста Ваймар (Німеччина) та міст Київ, Шепетівка та
Вінниця (Україна), з відвідуванням обох країн.
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довкілля та
безпека
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розроблення Регіонального плану
управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона атмосферного повітря, водних,
земельних та лісових ресурсів

4

За результатами виїзної робочої наради спільно з Українським національним комітетом
міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) щодо внесення
археологічної культури Кукутень-Трипілля до попереднього Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО продовжується робота щодо підготовки облікової документації (номінаційного
досьє) на об’єкт Трипільське поселення (урочище Лиса Гора, Щовб) с. Жванець.
Розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області
до 2030 року та у паперовому та електронному вигляді направлено на погодження до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Проте, Регіональний план не було затверджено, оскільки Міндовкіллям України у
2021 році не було затверджено Порядок розроблення та затвердження регіональних планів
управління відходами та не прийнято Закон України “Про управління відходами”.
З метою визначення завдання, наукового профілю, характеру функціонування і режиму
територій та об’єктів природно-заповідного фонду облдержадміністрацією підготовлено,
погоджено із землекористувачем та затверджено положення про ландшафтний заказник
місцевого значення “Мирутинський”, ботанічний заказник місцевого значення “Мукшанський”, загальнозоологічний заказник місцевого значення “Яцьковецький”, гідрологічний
заказник місцевого значення “Шиїнський”, ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Алея горіха волоського”, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення “Шелехівський”, “Шарівський”, “Решнівецький парк”, “Парк ім. С. Мацишина”
та дендрологічний парк місцевого значення “Шепетівський”.
З метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу в області винесено в натуру (на місцевість) межі 180 об’єктів
природно-заповідного фонду загальною площею 32812,3 гектара.
Проведено тендерну процедуру щодо “Розроблення землевпорядної документації (проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного
фонду) із встановлення меж в натурі (на місцевість) територій та об’єктів природнозаповідного фонду Хмельницької області”. Визначено переможця та укладено договір.
На сьогодні на 14 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 513,2 га розроблено проєкти землеустрою з організації та встановлення меж. Відповідні обмеження
внесенно до публічної кадастрової карти України про, що свідчать витяги з Державного
земельного кадастру.

57
1

2

3

4

будівництво та реконструкція
Торік на будівництво каналізаційних очисних споруд, реконструкцію каналізаційних
каналізаційних очисних споруд, очисних споруд та каналізаційних колекторів передбачено 49,5 млн гривень.
насосних станцій і колекторів
За рахунок цих коштів фінансувалися роботи з будівництва каналізаційних очисних
споруд у смт Віньківці та реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Дунаївці.
Профінасовано роботи з реконструкції каналізаційних колекторів у містах Хмельницький,
Старокостянтинів та Деражня.
Проведено відповідну тендерну процедуру, за результатами якої укладено договір на
передача на утилізацію накопичених непридатних та забо- проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
ронених до використання хі- оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або
мічних засобів захисту рослин заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у
тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання із ТОВ “ЕКО
НОВА” (Житомирська область), також до робіт залучаються субпідрядники – Міжрегіональний центр швидкого реагування Державної служби України з питань надзвичайних
ситуацій (Сумська область) та ТОВ “ВІН ЕКСПО” (Вінницька область), які мають відповідне обладнання та дозвільні документи. Виконання робіт дозволило значно поліпшити
екологічний та санітарно-гігієнічний стан області за рахунок усунення негативного впливу
існуючих 9 місць зберігання, в яких знаходилося близько 80 т небезпечних відходів.
Рекультивація полігонів, розгортання та ущільнення відходів на полігонах та
реконструкція та будівництво
полігонів твердих побутових сміттєзвалищах здійснюється щороку по мірі необхідності та наявності коштів (за рахунок
відходів у населених пунктах
підприємств та місцевих бюджетів). Торік рекультивовано 2 сміттєзвалища, ще 4 потребують рекультивації.
Протягом квітня-травня та вересня-листопада 2021 року було виявлено та ліквідовано
1483 несанкціонованих сміттєзвалищ площею 16,92, з яких зібрано та вивезено на полігони
25,9905 тис. куб. м сміття.
Сміттєсортувальна лінія функціонує у м. Дунаївці (потужність – 5425 т/рік змішаних
впровадження роздільного збирання твердих побутових від- відходів). У процесі будівництва знаходяться сортувальна лінія у містах Волочиськ
ходів та будівництво нових су- (проєктна потужність – 50000 т/рік) та Хмельницький (сміттєсортувальна станція
часних сміттєпереробних заво- проєктною потужністю 40 т/год у складі комплексу з переробки твердих побутових
дів, сміттєсортувальних ліній
відходів)
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підвищення готовності органів
управління до оперативного
реагування шляхом удосконалення регіональної та створення місцевих систем централізованого оповіщення
виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту, у стан готовий
до використання за призначенням

Проводилися роботи щодо удосконалення місцевих систем оповіщення. Придбано та
встановлено 6 електросирен, 3 сигнально-гучномовних системи, 14 вуличних гучномовців,
14 FM-приймачів, 10 пристроїв автоматичного дозвону. Загалом на реконструкцію і
вдосконалення системи оповіщення цивільного захисту з бюджетів усіх рівнів виділено та
освоєно 476,8 тис. гривень. У цілому регіональна система централізованого оповіщення та
зв’язку справна та готова до використання за призначенням.
На виконання робіт з приведення захисних споруд у готовність до використання за
призначенням у 2021 році виділено та освоєно 957,0 тис. грн, з них: 422,6 тис. грн – місцевих бюджетів та 534,4 тис. грн – кошти власників захисних споруд. Це дає змогу
покращити стан готовності 18 захисних споруд цивільного захисту.
З метою поповнення фонду захисних споруд органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування проведено обстеження 2086 приміщень і споруд підземного простору. За
результатами роботи складено акти оцінки та включено до фонду захисних споруд цивільного захисту 1256 найпростіших укриттів із загальною місткістю близько 25,0 тис. осіб.
Проводилася робота щодо зняття з обліку захисних споруд інвентаризацію яких
провести неможливо (повністю зруйновані, аварійні та затоплені ґрунтовими водами). У
минулому році за погодженням з ДСНС України знято з обліку 4 аварійні захисні споруди
цивільного захисту (м. Хмельницький – 3 та м. Шепетівка – 1). Робота щодо зазначеного
питання продовжується.
На території області підлягає обладнанню системами раннього виявлення надзвичайної
ситуації 255 об’єктів підвищеної небезпеки, розроблено робочі проєкти та технічні завдання на
93 (41,3%) об’єктах, змонтовано системи на 49 (22%) об’єктах підвищеної небезпеки.
Метою попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій протягом року проведено
20 засідань регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, з них
позапланових 14. У ході роботи комісії розглянуто питання щодо попередження виникнення
надзвичайних ситуацій та заходи щодо організації робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та рішення щодо виконання протиепідемічних заходів на території області, усього розглянуто 30 питань. У цілому відмічається
предметність та ґрунтовність опрацювання матеріалів для розгляду комісій. За результатами
засідань прийнято відповідні рішення, які направлено до виконавців і знаходяться на контролі
управління. Протокольні рішення комісії та інформацію щодо результатів роботи оприлюднено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій
на територіях області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом
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забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з
попередження причин його
виникнення, зменшення негативних наслідків з подальшим
оприлюдненням результатів у
засобах масової інформації

Протягом року виконувалися заходи Плану першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру. Проведено аналіз стану травматизму невиробничого характеру, визначення його причин та соціально-економічних наслідків. Результати
моніторингу невиробничого травматизму оприлюднено у спеціальних виданнях, на WEBсайтах та засобах масової інформації. На території області від нещасних випадків
невиробничого характеру (за оперативними даними) загинула 571 особа, що на 9% менше
у порівнянні з 2020 роком. З метою попередження випадків невиробничого травматизму
розгорнуто широку роз’яснювальну та просвітницьку роботу із залученням фахівців:
управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головного
управління ДСНС України та Патрульної поліції, ГУ Держпродспоживслужби в області та
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з використанням спеціальних
видань, WEB-сайтів та засобів масової інформації.
З метою навчання населення способам захисту та дій при виникненні надзвичайних
ситуацій під керівництвом начальників управлінь, відділів, секторів з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрацій та територіальних громад, керівників підприємств
та організацій організовано проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань,
штабних тренувань та тактико-спеціальних навчань формувань цивільного захисту. Усього
протягом року проведено біля 300 навчань та тренувань.
Здійснюється систематичне інформування населення через ЗМІ про порядок дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі пов’язаних з терористичними актами.
На офіційному сайті облдержадміністрації забезпечено постійне інформування населення про основні події на території області, сезонні небезпеки та заходи щодо їх попередження та порядок дій у разі виникнення. Через мережу консультаційних пунктів (476)
надано майже 12 тис. консультацій, до яких залучено понад 32 тис. осіб місцевого населення. Під час їх проведення відпрацьовано питання цивільного захисту та вміння діяти у
разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, порядок
застосування населенням індивідуальних засобів захисту.
Відповідно до затверджених планів проводилася перевірка стану дотримання вимог
техногенної, протипожежної безпеки та цивільного захисту установ та організацій що
належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, інших державних
органів та органів місцевого самоврядування.

здійснення організаційних та
інформаційних заходів щодо
впровадження свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності громадян
заходам безпеки у сфері, не
пов’язаній з виробництвом; використання реклами, радіо та
телебачення з метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму

впровадження протипожежних
заходів у будівлях закладів
соціальної сфери

60
1

2

3

4

запобігання загибелі людей на
водних об’єктах, шляхом визначення та облаштування місць
масового відпочинку людей на
водних об’єктах та оснащення
комунальних аварійно-рятувальних служб необхідним обладнанням, забезпечення їх атестації та підготовки особового
складу до дій за призначенням

Відповідно до вимог Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об’єктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264,
місцевими органами виконавчої влади у 2021 році визначено 13 місць масового відпочинку
людей на водних об’єктах області на їх облаштування з місцевих бюджетів виділено та
освоєно 92,3 тис. гривень.
З метою попередження та недопущення загибелі людей на водних об’єктах та купання в
заборонених місцях органами місцевого самоврядування та власниками водойм виготовлено та встановлено 1004 інформаційних стендів та попереджувальних табличок щодо
безумовного виконання Правил охорони життя людей на водних об’єктах.
На цей час створено 4 комунальних аварійно-рятувальних служби на водних об’єктах
у містах Хмельницький, Полонне, Славута та Старокостянтинів. Комунальними аварійнорятувальними службами врятовано 68 людей. На період купального сезону було визначено
та облаштовано 13 місць масового відпочинку людей на воді.
На території області здійснюють свою діяльність 17 хімічно-небезпечних об’єктів, на
яких зберігається і використовується у технологічному процесі близько 25,4 т аміаку та
майже 710,0 т кислот. Працюючий персонал хімічно небезпечних об’єктів забезпечений
засобами захисту на 92,5 відсотка. Непрацююче населення, яке проживає у прогнозованих
зонах хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання
забезпечено на 72,8 відсотка. Працівники підприємств, які потрапляють в зону можливого
хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання забезпечені на
83 відсотка. Виконання зазначених заходів продовжується.
З метою інформування громадськості щодо розвитку громадянського суспільства на
офіційному вебсайті облдержадміністрації функціонує рубрика “Громадянське суспільство”. Подібні рубрики створено на офіційних вебсайтах райдержадміністрацій. Також у
соціальній мережі “Фейсбук” створено офіційну сторінку громадської ради при
облдержадміністрації.

створення (оновлення) запасу
засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах
хімічно-небезпечних об’єктів
3.9 Розвиток
громадянського
суспільства

інформування громадськості
щодо розвитку громадянського суспільства шляхом розміщення відповідних матеріалів
у засобах масової інформації
на наявних медіаресурсах, вебсайтах та у соціальних мережах
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забезпечення організації заходів з розвитку громадянського
суспільства для різних цільових груп
проведення консультацій з громадськістю (“круглих столів”,
конференцій, громадських обговорень та слухань тощо) з
обговорення проєктів суспільно-значущих нормативно-правових актів, актуальних питань соціально-економічного
та суспільно-політичного розвитку регіону
забезпечення проведення короткотермінових семінарів “Громадянське суспільство і влада”
для державних службовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства на базі
Хмельницького регіонального
центру підвищення кваліфікації
оприлюднення соціальної реклами з питань розвитку громадянського суспільства та позитивних практик у засобах
масової інформації

У минулому році відбулося 9 засідань громадської ради. Також 10 червня 2021 року
проведено установчі збори з формування нового складу громадської ради при
облдержадміністрації; шляхом рейтингового голосування сформовано громадську раду у
кількості 35 осіб.
Проведено 31 консультацію з громадськістю, з них близько 40% – електронні консультації, близько 10% – консультації в онлайн форматі.
29.11.2021 відбувся навчальний онлайн захід для представлення основних засад проведення консультацій з громадськістю, а також з метою якісного формування пропозицій
до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік. У заході
взяли участь близько 60 учасників (представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦОВВ, органів місцевого самоврядування).
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.12.2021 № 914/2021-р затверджено
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік.
На базі Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації відбулися
2 навчальні заходи “Громадянське суспільство і влада”: у серпні – навчальний захід, на
тему: “Взаємодія органів влади та громадськості” для представників управління праці та
соціального захисту населення Хмельницької міської ради, управління Державної міграційної служби, Державного казначейства, ДПС в області; у жовтні – тренінг на тему:
“Ефективна комунікація з громадськістю в публічному управлінні” для представників
структурних підрозділів Хмельницької міської ради.

Протягом звітного періоду забезпечено поширення соціальної реклами на офіційному
сайті облдержадміністрації, на офіційній сторінці у мережі facebook та у засобах масової
інформації з питань національно-патріотичного виховання, консолідації суспільства навколо ідеалів рівності, свободи та боротьби за незалежність, територіальну цілісність та
соборність країни, активної участі громадськості в суспільному житті України, популяризація демократичних та європейських практик залучення громадськості до прийняття
управлінських рішень.
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висвітлення діяльності державних та регіональних органів влади через засоби масової
інформації, Інтернет видання,
соціальні мережі, офіційний
вебсайт облдержадміністрації

Протягом року на сайті облдержадміністрації було розміщено 2558 інформаційних
повідомлень, 34 анонси та 277 оголошень.
За звітний період кількість користувачів вебсайту становила 508848 осіб, з них 501989 –
нові користувачі. Забезпечено систематичне розміщення актуальних матеріалів щодо
життєдіяльності області, роботи керівництва облдержадміністрації та її структурних
підрозділів на сторінці у Fаcebook. Зокрема, кількість підписників сторінки становить
понад 13 тис. (+1,7 тис. користувачів), дописами охоплено понад 640 тис. користувачів.
Здійснювалося ведення та наповнення сторінки у соціальній мережі “Іnstagram”. Наразі
кількість читачів становить 586 осіб.
Налагоджено співпрацю із представниками усіх видів засобів масової інформації області.
Підписано угоди на висвітлення діяльності органів виконавчої влади з 10 ЗМІ.
Проведено 16 прес-конференцій, 81 брифінг, забезпечено їх трансляцію у прямому ефірі
на сторінці облдержадміністрації у Fаcebook. Також керівництво облдержадміністрації та
фахівці структурних підрозділів систематично брали участь в ефірах телерадіокомпаній
щодо актуальних питань державної та регіональної політики.
Найбільша увага приділялася інформаційним кампаніям щодо реалізації Програми
Президента України “Велике будівництво”, протидії COVID-19 та проведення вакцинальної кампанії від COVID-19. Забезпечено подання щотижневих звітів Офісу Президента
України про результати роботи за тиждень. У середньому за тиждень в медіа просторі
області з’являлося близько 1 тис. повідомлень. Окрім того, облдержадміністрація
долучилася до інформування населення в рамках інформаційних кампаній “EUkраїна”,
“Здорова Україна”, “Активні парки-локації здорової України”, “Зелена Країна”, “Безбар’єрність – це”, “Протидій!”, “16 днів проти насильства”, “Земельна реформа”, “Велика
приватизація”, “Гід з державних послуг”, “Дія. Цифрова освіта”, “Цифрограм”, “Дія.
Бізнес”, а також щодо реімбурсації інсулінів, рутинної вакцинації, реформи системи
шкільного харчування, популяризації здорового способу життя та активного довголіття,
інклюзії, підтримки реінтеграції осіб з тимчасово окупованих територій, євроінтеграції,
протидії домашньому насильству, підтримки розвитку сімейних форм виховання, у тому
числі створення патронатних сімей, тощо.

проведення інформаційно-комунікаційних кампаній щодо
упровадження реформ, реалізації державної та регіональної
політики
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організація та проведення медіазаходів з нагоди відзначення
державних і професійних свят,
історичних та визначних подій,ювілейних та пам’ятних дат;
навчальних сесій, тренінгів, медіатурів,облаштування та створення публічних/тематичних
просторів,проведення інших заходів для журналістів, працівників органів влади, відповідальних за інформаційну діяльність та комунікації з громадськістю
розвиток системи електронного врядування у діяльності органів влади усіх рівнів, галузях
економіки та соціальній сфері
підтримка інформаційних кампаній щодо розвитку інформатизації, зв’язку та системи
електронних послуг

Забезпечено висвітлення на офіційному вебсайті, соціальних мережах та місцевих ЗМІ
заходів, що проводилися за участю керівництва облдержадміністрації, з нагоди відзначення
державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат.
До Дня журналіста для представників місцевих ЗМІ організовано престур з метою
популяризації історичних пам’яток області до Державного історико-культурного заповідника “Самчики”.
З метою популяризації історичних та природних локацій Хмельниччини для знімання
кінофільмів забезпечено організацію екскурсійно-ознайомчого туру для представників
Держкіно та провідних діячів української кіноіндустрії.

Керівник апарату
адміністрації

У рамках Регіональної програми інформатизації “Цифрова трансформація Хмельниччини на 2021-2023 роки” впроваджено СЕД АСКОД у Хмельницькій облдержадміністрації,
райдержадміністраціях та Хмельницькій обласній раді, на що використано 1798,7 тис. гривень.
Надавалася інформаційна підтримка з метою популяризації проєктів Мінцифри “Гід з
державних послуг”, “Дія. Цифрова освіта”, “Цифрограм”, “Дія. Бізнес”. У рамках кампанії
забезпечувалося поширення соціальної реклами відповідної тематики у соціальних мережах, ЗМІ, а також розміщення друкованої соціальної реклами (плакатів, білбордів,
сітілайтів)

Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА

