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П Р О Г Р А М А 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 РІК 
 

Вступ 
Програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2017 рік (далі – 

Програма) розроблено з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що 
забезпечуватимуть у 2017 році розвиток регіону у складний для України час, який вимагає 
максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту суверенітету та територіальної 
цілісності держави; усунення негативних наслідків від штучного закриття для багатьох 
товарів і послуг традиційних, у тому числі глибоко кооперованих ринків; вміння скористатися 
преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на висококонкурентні ринки 
країн-членів Євросоюзу тощо.  

У Програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію 
роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області. 

Заходи, закладені  в Програмі,  спрямовані  на реалізацію єдиної політики розвитку  
області  відповідно  до  стратегічних  пріоритетів  економічного  і соціального розвитку 
області на 2017 рік:  

 Реалізація державної політики у сфері протидії корупції. 
 Децентралізація влади. Добровільне об`єднання територіальних громад. 
 Гарантування безпечної життєдіяльності населення.  
 Залучення інвестицій в економіку області. 
 Зменшення технічної та моральної зношеності об’єктів виробничої та соціальної 

інфраструктури. 
 Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури бізнесу. 
 Створення умов для подальшого нарощування сільськогосподарського 

виробництва та підвищення його ефективності. 
 Гарантування продовольчої безпеки регіону. 
 Перетворення агропромислового комплексу області у високоефективний, 

конкурентоздатний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки регіону та 
країни. 

 Комплексний розвиток сільських територій та підвищення соціального захисту і 
життєвого рівня сільських жителів. 

 Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 
енергоефективності. 

 Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. 
 Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення 

лісового господарства на засадах сталого розвитку.  
 Розвиток інтелектуального капіталу. 
 Забезпечення збалансованості бюджету області. 
 Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. 
 Розвиток культури. 
 Розвиток туристично-рекреаційної сфери. 
 Підвищення якості освіти. 
   Покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.  
 Збереження трудових ресурсів області.  
 Розвиток міжнародних відносин. 
 Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. 
Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних перетворень, 

регіональна політика області буде реалізовуватись таким чином, щоб забезпечити необхідні 
умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку Хмельниччини 
та кожного населеного пункту області. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробленні Програми враховано положення таких документів: щорічного 
Послання Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище 
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України у 2016 році”, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року, Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 
забезпечував Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації. Опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами обласної 
державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади 
і центральних установ України, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських 
(міст обласного значення) рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ 
усіх форм власності, громадських організацій, депутатів рад усіх рівнів, профспілок. 

При розробленні Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку 
області у 2016 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної регіональної 
політики в області.  

Враховуючи адміністративно-територіальну реформу до Програми включено 
інформацію з урахуванням об’єднаних територіальних громад.  

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 
покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю облдержадміністрації і 
обласної ради разом з іншими органами виконавчої влади, територіальними 
представництвами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 
у взаємодії з громадянами, юридичними особами та їх об’єднаннями. Зокрема, забезпечення 
балансу інтересів держави, найманих працівників і власників реалізовуватиметься шляхом 
тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців. 

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий 
підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в область ресурсів, 
сприятиме громадянській злагоді у регіоні.  

Організацію виконання заходів Програми здійснюватиме обласна державна 
адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних 
органів виконавчої влади, які розробили відповідні заходи до Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 
затверджуються рішенням сесії обласної ради за поданням обласної державної адміністрації.
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Основні тенденції соціально-економічного розвитку  
Хмельницької області у 2016 році 

 
Завдяки вжитим заходам протягом 9 місяців 2016 року на Хмельниччині вдалося 

стабілізувати роботу підприємств реального сектору економіки, забезпечити позитивну 
динаміку розвитку різних сфер суспільного життя.   

Індекс промислового виробництва у січні-вересні 2016 року становить 100,0%, (у 
відповідному періоді минулого року – 99,9%). Реалізовано готової продукції більш як на 
21 млрд. грн., що на 2,7 млрд. грн. більше ніж торік. До кінця поточного року індекс 
промислового виробництва очікується 100,1% завдяки стабільній роботі таких потужних 
промислових підприємств, як ВП “Хмельницька АЕС”, ДП “Новатор”, 
ПАТ “Укрелектроапарат”, ПАТ “Подільський цемент”, ДП ПАТ “Оболонь”. 

 
Індекси промислової продукції у 2015-2016 роках 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
 

 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції за 2016 рік становитиме 29,7 млрд. грн., що 

на 3,3 млрд. грн. більше ніж торік. 
На сьогодні традиційно найбільш вагомими галузями промисловості залишаються 

переробна промисловість (майже 60%), у тому числі постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (38%) та виробництво харчових продуктів, напоїв (майже 23%).  

Найкраща динаміка за індексом промислової продукції за 9 місяців 2016 року 
спостерігається у добувній галузі (155,0%), галузі з виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічна діяльність (124,8%), текстильному виробництві, 
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (107,6%), металургійному 
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (104,6%), 
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (101,3%). Питома вага їх в 
загальному обсязі становить понад 30,0% та розвиток цих напрямків є потенційно 
перспективним. 

З початку року зареєстровано 54 нові суб’єкти підприємництва, більшість з яких 
спеціалізується на виробництві харчових продуктів та напоїв, гумових і пластмасових 
виробів, продукції добувної та легкої промисловостей. До кінця поточного року запрацюють 
ще 10 підприємств на більше як 400 робочих місць. 

З метою посилення позицій на регіональному ринку підприємств області на 
Хмельниччині реалізується проект “Купуй товари Хмельниччини”, який сприяє популяризації 
товарів місцевих виробників серед жителів області. Активним учасниками проекту стали 
близько 80 закладів торгівлі у 25 населених пунктах області. 
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Хмельниччина традиційно займає лідируючі позиції в аграрному секторі. 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-вересень 2016 року 

порівняно з відповідним періодом минулого року становить 109,9% (2 місце у державі), за 
2016 рік прогнозується 105,0 відсотка. 

Валове виробництво ранніх зернових культур становило 2,0 млн. тонн при середній 
урожайності 53,7 ц/га – також друге місце в Україні. 

У 2016 році планується зібрати у 1,5 раза більше порівняно з минулим роком 
цукрового буряку, у 3,2 раза більше соняшнику. 

Цьогоріч запрацювали усі 5 цукрових заводів області. На 10 листопада 2016 року 
зібрано 1260,0 тис. тонн цукрового буряка, вироблено більше 136 тис. тонн цукру. 

Продовжується підготовка до врожаю наступного року. Озимі зернові культури 
посіяно на площі 213 тис. га, озима пшениця – на площі 194 тис. га. 

Необхідно зазначити позитивну тенденцію у галузі тваринництва, активне 
інвестування приватних коштів господарюючими суб’єктами в його розвиток. 

За 9 місяців поточного року сільгосппідприємствами закінчено будівельні роботи на 
4 комплексах з 11, а саме: СТОВ ім. Шевченка Деражнянського району; АФ “Хлібороб” та ПП 
“Аграрна компанія 2004” Хмельницького району; ТОВ “Камчатка” Ізяславського району. 

До кінця поточного року планується закінчити роботи ще на 4 тваринницьких 
комплексах: СТОВ ім. Шевченка Деражнянського району (молочно-товарна ферма), 
агрофірма “Хлібороб” (комплекс для утримання великої рогатої худоби), ПП “Аграрна 
компанія 2004” Хмельницького району (свинокомплекс), ТОВ “Камчатка” Ізяславського 
району (свинокомплекс).  

До кінця року планує відновити свою діяльність ПАТ “Авіс” Кам’янець-Подільського 
району. На теперішній час відновлено потужності підприємства і поставлено на вирощування 
молодняк птиці. На кінець 2016 року планується збільшення виробництва яєць. 

Хмельниччина продовжує розвивати напрямки альтернативних енергетичних джерел 
та видів опалення. 

За 9 місяців 2016 року з відновлювальних джерел енергії вироблено 14,0 млн. кВт/год 
електроенергії (питома вага у загальному обсязі 0,12%), з яких майже 9,0 млн. кВт/год – 
малими гідроелектростанціями та 5,0 млн. кВт/год – сонячними електростанціями. 

Активно проваджується програма “Теплі кредити”. На даний час банками видано 
2701 кредит по Регіональній програмі підвищення енергоефективності Хмельницької області 
на 2010-2016 роки, з яких з обласного бюджету відшкодовано 164 тис. гривень. До кінця року 
планується виділити ще 290 тис. гривень. 

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. Очікується, що у розвиток 
економіки області за 2016 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 
фінансування буде спрямовано понад 8,1 млрд. грн. капітальних інвестицій, що в порівняних 
цінах майже на 9,0% більше ніж за 2015 рік. 

 
Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності 

Промисловість 
23,2%

Будівництво 
15,3%

Діяльність у сфері 
адміністративного 

та допоміжного 
обслуговування 

27,7%

Сільське, 
лісове, рибне 
господарство 

21,3%

 
 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на 
одну особу населення за січень-червень становив 2208,0 грн. (8 місце в Україні). 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних 
інвестицій на 01 жовтня 2016 року становив 167,2 млн. дол. США, що відповідає 10-му місцю 
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у державі. На 01 січня 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій становитиме 168,9 млн. 
дол. США, що на 1,3% більше минулого року. 

Покращенню інвестиційного потенціалу області сприятиме реалізація масштабних 
інвестиційно-інноваційних проектів, зокрема: 

діагностичного лікувально-реабілітаційного курортного комплексу “Арден Палац” 
(Городоцький район, завершення будівництва заплановано на 2017 рік);  

будівництво насіннєвого заводу компанією “КВС-Україна” м. Кам’янець-Подільський;  
у Старосинявському районі ТОВ “А.Т.К.” – соєво-екстрактний завод (введення в 

експлуатацію планується у січні-лютому 2017 року);  
у Теофіпольському районі – будівництво біогазової установки по виробництву 

електроенергії з біогазу (ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія”, введення в 
експлуатацію планується у грудні 2016 року).  

На сьогодні економіку Хмельниччини інвестують представники 38 країн світу (країни 
Європейського Союзу – 93,1%, інші країни – 6,9%).  

Успішно працюють підприємства ПАТ “Подільський цемент”, ТОВ “Inter Cars 
Ukraine”, ТОВ “РосАпатитінвест”, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА” (“WIX-
FILTRON”), ПАТ “Агрофірма “АВІС”, ТОВ “ПРЕТТЛЬ-КАБЕЛЬ УКРАЇНА”, ТОВ “Сіріус 
Екстружен”, ТОВ “Дювельсдорф Україна”, ТОВ “Тін Імпекс”. 

Найбільші обсяги іноземних інвестицій на одну особу у Кам’янець-Подільському 
(1490,2 дол.), Красилівському (128,1 дол.), Городоцькому (104,7 дол.) районах та 
м. Хмельницький (102,1 дол.). 

Зовнішньоторговельна діяльність. У січні-вересні 2016 року обсяги експорту становили 
майже 204,1 млн. дол. США, що на 29,6% нижче минулорічного показника. При цьому імпорт 
товарів збільшився майже на 20,0% та становив 225,6 млн. доларів. Від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами – 21,5 млн. доларів. До кінця року очікується, що експорт 
товарів становитиме понад 297,0 млн. дол., імпорт – близько 264,2 млн. дол., додатне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами – 33,2 млн. доларів. 

На сьогоднішній день зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 95 
країн світу. Найбільше експортувалися товари до Німеччини (18,7%), Польщі (10,6%), 
Російської Федерації (11,0%). 

Основу товарної структури експорту становили електричні машини, насіння і плоди 
олійних рослин, молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед, зернові культури, 
пластмаси, полімерні матеріали, текстильні матеріали та текстильні вироби, деревина і вироби 
з деревини, механічні машини, жири та олії тваринного або рослинного походження. 

У ІІІ кварталі 2016 року відбулася зустріч керівництва облдержадміністрації та 
обласної ради з радником президента асоціації машинобудівників Китайської Народної 
Республіки паном Ваном. Вперше Хмельниччину відвідав Надзвичайний та Повноважний 
посол Канади в Україні Роман Ващук. У листопаді область відвідала голова Канадсько-
Української торгової асоціації Емма Турос. 

Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення регуляторного 
середовища.  

Вживаються заходи з подальшого вдосконалення організації роботи центрів надання 
адміністративних послуг.  

Протягом січня-жовтня 2016 року через місцеві ЦНАПи надано близько 320 тис. 
адміністративних послуг.  

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через центри при 
райдержадміністраціях, становить 128 послуг, при виконавчих комітетах міських (міст 
обласного значення) рад – 183 послуги. 

У м. Славута 29 вересня 2016 року відкрився новий ЦНАП загальною площею 530 м2, з 
них зони очікування та прийому становлять 100,6 м2, зона обслуговування – 230,7 м2, що 
забезпечує комфортні умови прийому та обслуговування громадян.  

Чотири об’єднані територіальні громади області (Дунаєвецька та Полонська міські, 
Меджибізька та Новоушицька селищні) прийняли участь у конкурсному відборі за програмою 
підтримки об’єднаних територіальних громад щодо створення ЦНАПів, яка реалізується 
проектом GIZ спільно з Мінрегіонбудом України.  
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В цілому, стан розвитку підприємництва в області характеризується позитивною 
динамікою основних фінансово-економічних показників.  

На 01 жовтня 2016 року кількість діючих малих та середніх підприємств становить 
10125 одиниць та збільшилася з початку року на 302 одиниці. Кількість фізичних осіб-
підприємців становить 55922 особи, що на 2330 осіб більше ніж на початок року. 

До бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва надійшло 
більше 2,0 млрд. грн. податкових платежів, що на 440 млн. грн. (на 27,0%) більше, ніж за 
відповідний період 2015 року. 

Наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим питанням. Так, до загального 
фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без урахування 
міжбюджетних трансфертів на суму близько 2,5 млрд. грн. або 114,0% до плану. Забезпечено 
виконання доходів загального фонду усіма містами обласного значення, бюджетами районів 
та обласним бюджетом. 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду місцевих 
бюджетів області зросли на 49,0% або на 824,0 млн. гривень. 

Щодо витрачання бюджетних коштів. Більше 3-х місяців діє система електронних 
закупівель.  

На 01 листопада 2016 року в області через систему ProZorro завершено 1038 процедур, 
у тому числі органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування – 
541 процедуру, на суму 251,5 млн. гривень. Підтверджена економія становить 26,0 млн. грн., у 
тому числі 13,8 млн. грн. по закупівлях розпорядниками районного рівня. Середня сума однієї 
процедури становить 242,2 тис. гривень.  

У контексті наповнення бюджетів особливої уваги потребує питання легалізації 
виплати заробітної плати. За результатами проведених перевірок Державною фіскальною 
службою області виявлено 3457 громадян, які не були оформлені роботодавцями згідно з 
вимогами законодавства. При цьому до бюджету додатково мобілізовано близько 4,0 млн. грн. 
єдиного соціального внеску, 3,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 264,0 тис. грн. 
військового збору. 

За результатами контрольно-перевірочних заходів залучено 1712 фізичних осіб до 
державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької діяльності, якими додатково сплачено до 
бюджету майже 360,0 тис. грн. податків. 

Наступний напрям збільшення надходжень до місцевих бюджетів – підвищення 
заробітної плати та її своєчасна виплата. Рівень зарплати у жовтні 2016 року становив 
4156 грн., що на 12,7% більше у порівнянні з жовтня 2015 року. Середня заробітна плата по 
Україні – 5350 гривень. Планується, що до кінця 2016 року середня заробітна плата зросте до 
4200 гривень.  

На 01 листопада 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 
2,6 млн. грн. і до початку року зменшилася на 3,0 млн. гривень. Планується, що до кінця 
поточного року заборгованість з виплати заробітної плати становитиме 2,5 млн. гривень. 

Органами Пенсійного фонду України в області забезпечено своєчасне призначення 
пенсій та своєчасна їх виплата. На виплату пенсій направлено майже 6,0 млрд. грн., що на 
8,0% більше ніж торік. Середній розмір пенсії в області становить 1564,0 гривні. 

З метою покращення якості дошкільної освіти з початку року створено 833 додаткових 
місця для дітей дошкільного віку шляхом відкриття 8-ми та відновлення одного дошкільного 
закладу, проведення реконструкції та капремонту 4 закладів та відкриття 15-ти додаткових 
груп у функціонуючих навчальних закладах. Найбільше місць створено у дошкільних 
закладах міста Хмельницький, Гуменецької сільської та Полонської міської об’єднаних 
територіальних громад.  

Удосконалено мережу загальноосвітніх закладів: 46 шкіл реорганізовано, 27 закрито. 
Створено 4 опорних школи, для яких на зміцнення матеріально-технічної бази, 
енергозбереження та придбання шкільних автобусів передбачено з державного бюджету 
більше 9,0 млн. грн. та з місцевих бюджетів – майже 2,0 млн. грн., які до кінця поточного року 
планується освоїти в повному обсязі. 

Продовжується робота з поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я області.  
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Триває будівництво лікувального корпусу Городоцької центральної районної лікарні 
(освоєно в поточному році з державного бюджету близько 2,0 млн. грн., з місцевого – 426,0 
тис. грн.) та Новоселицької амбулаторії Полонського району (з  державного бюджету – 256,0 
тис. грн., місцевого бюджету – 126,0 тис. грн.). 

Проводиться робота щодо поліпшення стану будівель та приміщень лікувально-
профілактичних закладів. 

На 11 листопада 2016 року фінансується 183 об’єкти за  рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій загальним обсягом 87642,6 тис. грн., з яких профінансовано 
75231,6 тис. грн. та освоєно 21899,0 тис. грн. або 29,1 відсотка. 

Також, на сьогоднішній день проводиться фінансування субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 22 об’єднаних територіальних 
громад, які створено в області у 2015 році. Загальний обсяг цієї субвенції для області 
становить 216,4 млн. гривень, з яких на рахунки об’єднаних територіальних громад фактично 
перераховано 192,3 млн. грн., освоєно 85,6 млн. грн. (44,5%). 

В області своєчасно розпочато опалювальний сезон. Повністю підготовлено до зими 
1472 об’єкти соціальної сфери та 4625 житлових будинків. На 04 листопада 2016 року 
субсидії з відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги призначено майже 
241 тисячі домогосподарств на загальну суму близько 1,1 млрд. гривень.  

Область також готова і до можливої холодної зими. Комунальними підприємствами 
підготовлено 201 одиницю спеціальної техніки, яку може бути залучено до виконання робіт з 
попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Укладено 335 угод на залучення додаткової 
спецтехніки у сторонніх організацій. Заготовлено 34 тис. тонн посипочної суміші, що 
становить 92,0% до запланованого обсягу.  

Досягнуті протягом 2016 року результати дають можливість прогнозувати відновлення 
позитивної динаміки розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери, що 
сприятиме підвищенню добробуту мешканців регіону. 

 

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення 
проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та заходів на 
2017 рік, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку Хмельницької області 
на 2017 рік. 

 
Ризики та можливі перешкоди 

 

Виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до 
негативних наслідків в економіці області: 

Несвоєчасне відшкодування ПДВ товаровиробникам-експортерам. 
Ріст цін на енергоносії та комплектуючі матеріали. 
Значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва. 
Недостатність оборотних коштів на технічне переоснащення та модернізацію 

виробництва, високі відсоткові ставки за користування кредитними ресурсами. 
Недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій) на 

регіональному ринку праці. 
Недостатній рівень науково-інноваційної діяльності, нерозвинута інноваційна 

інфраструктура. 
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. 
Труднощі в освоєнні іноземних ринків збуту через недостатню 

конкурентоспроможність місцевих товаровиробників.  
Високий рівень митних платежів.  
Неефективність діючої спрощеної система оподаткування.  
Перехід великих платників податків на обслуговування до спеціалізованих ДПІ. 
Недостатні об’єми квотування безмитного ввозу продукції в ЄС, зокрема “органічної 

продукції”. 
Критично недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних 

пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад області та інтереси потенційних 
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інвесторів (тобто є взаємоінтересними як для території, так і для інвесторів) і, які є первинним 
інструментом залучення інвестицій. 

Відсутність регіональної системи маркетингу та промоції, недостатня розвиненість 
інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності. 

Недостатній розвиток фірмової торгівлі місцевих товаровиробників. 
Недостатній рівень інтенсивності використання системи електронних державних 

закупівель ProZorro розпорядниками бюджетних коштів області.  
Низький рівень заробітної плати порівняно з іншими регіонами України. 
Наявність заборгованості із виплати заробітної плати. 
Наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати. 
Неефективне регулювання бізнес-середовища, наявність різноманітних обмежень, які 

сповільнюють розвиток бізнесу. 
Слабкий захист прав власності та конкуренції.  
Гальмування процесів подолання корупції на всіх рівнях державної влади. 
Зростання демографічного навантаження на працюючих. 
Низька активність територіальних громад у вирішенні актуальних питань розвитку 

територій. 
Гостра нестача питної води в населених пунктах області, особливо в сільські місцевості 
Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

та доріг комунальної власності.  
Низька платіжна дисципліна споживачів послуг зумовила важкий фінансовий стан 

підприємств житлово-комунального господарства. 
Велике споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням області та закладами 

комунальної власності. 
Недостатня увага до питань охорони атмосферного повітря, лісових насаджень, водних 

ресурсів та поводження з відходами. 
 

Мета і пріоритети  
соціально-економічного розвитку регіону на 2017 рік 

 

Метою соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2017 рік є 
подальше впровадження комплексу системних реформ, спрямованих на економічне 
зростання, створення ефективної системи органів влади, розв’язання гострих 
соціальних проблем та підвищення добробуту населення. 

 

Пріоритетами регіональної політики на 2017 рік будуть:  
створення сприятливого середовища для бізнесу та інвестицій шляхом створення 

сприятливих умов для розвитку бізнесу, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери, євроінтеграції та розвитку 
міжрегіонального співробітництва; 

стабільний розвиток галузей реального сектору економіки через розвиток 
промислового та сільськогосподарського виробництва, інновацій та інформаційних 
технологій, нарощування експортного потенціалу регіону та зміцнення позицій 
товаровиробників області на зовнішніх ринках; 

модернізація інфраструктури через впровадження заходів з енергоефективності та 
енергозбереження, використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, 
модернізацію транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток житлово-комунального 
господарства, вирішення питань водозабезпечення нанесення області; 

розвиток людського капіталу шляхом поліпшення якості та доступності освітніх 
послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів населення, підвищення рівня безпеки 
та захисту громадян, належного пенсійному забезпечення, підвищення рівня безпеки та 
захисту громадян, розвитку туристичного та культурного потенціалу; 

децентралізація влади та розвиток територій через розвиток самодостатніх та 
фінансово-незалежних територіальних громад та їх об’єднань, забезпечення комплексного 
розвитку територій об’єднаних громад, прозорість діяльності влади та підвищення 
інформаційної безпеки. 
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Результати виконання Програми 

 
Розвиток основних сфер економічної діяльності:  
індекс промислового виробництва у 2017 році становитиме 107,0% за рахунок 

стабільної роботи потужних промислових підприємств: ДП ПАТ “Оболонь”, ПАТ 
“Подільський цемент”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ДП “Новатор”, ВП “Хмельницька АЕС”; 
освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції; 

приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств 
становитиме 5,0% за рахунок вчасного та якісного посіву та збору сільськогосподарських 
культур, введенню в дію тваринницьких комплексів; 

експорт місцевих товарів збільшиться на 3,5%, обсяг імпорту – на 3,3 відсотка.  
 
Поліпшення інвестиційного клімату: прогнозується збільшення: 
загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області – на 

3,4 відсотка;  
обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у порівнянних 

цінах – на 6,0% за рахунок впровадження масштабних інвестиційно-інноваційних проектів. 
 
Підвищення рівня життя населення:  
середньомісячна заробітна плата збільшиться до 5000 грн. (на 25,0% більше показника 

2016 року);  
заборгованість з виплати заробітної плати скоротиться до початку 2017 року на 48% та 

становитиме 1,3 млн. гривень. 
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Пріоритетні завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону на 2017 рік 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завдання 

Зміст заходу Виконавці 
Джерела 

фінансування 
Вартість 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

Пріоритет 1. Створення сприятливого середовища для бізнесу та інвестицій
1. Створення 

сприятливих умов для 
розвитку бізнесу 

Публічне обговорення регуляторних актів шляхом 
проведення громадських слухань, «круглих столів», 
на засіданнях консультативно-дорадчих органів при 
місцевих органах виконавчої влади  

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації, ДП 
“Хмельницький науково-

виробничий центр 
стандартизації, метрології та 

сертифікації, Регіональний фонд 
підтримки підприємництва, 
Головне управління ДФС у 

Хмельницькій області, 
Хмельницька митниця ДФС, 

управління захисту споживачів 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

 

- - 

Підвищення якості надання адміністративних 
послуг через центри надання адміністративних 
послуг 

- - 

Модернізація центрів надання адміністративних 
послуг шляхом впровадження електронних сервісів 
(автоматизація, електронний документообіг, 
попередній запису через мережу Інтернет, онлайн-
консультування, отримання адміністративних 
послуг в електронному вигляді тощо) 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Сприяння у створенні інтегрованих офісів 
об’єднаних територіальних громад та формуванні 
віддалених робочих місць (для старост) 

Відповідні місцеві 
бюджети  

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Запровадження стимулюючих механізмів 
підтримки та розвитку суб’єктів підприємництва  

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Проведення системних консультацій з бізнесом та 
його громадськими об’єднаннями для вирішення та 
врегулювання проблемних питань здійснення 
підприємницької діяльності 

- - 

Проведення інформаційної кампанії з метою 
заохочення субʼєктів підприємництва до участі в 
системі електронних державних закупівель 

- - 

Запровадження системного підходу до розв’язання 
проблем у сфері захисту прав споживачів та 
удосконалення її відповідно до європейських норм  

- - 
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Застосування упереджувально-профілактичних 
методів взаємодії органів державного контролю 
(нагляду) з суб’єктами підприємництва 

- - 

2. Збільшення обсягу 
внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій у 
розвиток економіки та 
соціальної сфери 
 
 

Розробка та поширення інвестиційних пропозицій 
проектів серед потенційних інвесторів та 
міжнародної спільноти для залучення інвестицій у 
“точки економічного зростання”, зокрема:  
- відбір та підготовка вільних земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення з метою 
передачі інвесторам на конкурсних засадах для 
реалізації інвестиційних проектів; 
- забезпечення відбору вільних виробничих площ та 
об’єктів незавершеного будівництва для 
інформування потенційних інвесторів 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 
агропромислового розвитку, 

управління регіонального 
розвитку та будівництва, 

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 
Хмельницька торгово-

промислова палата, 
Хмельницький національний 
університет, Хмельницький 

університет управління та права, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 
 

 
 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Підготовка та розповсюдження презентаційних 
матеріалів про Хмельницьку область, рекламно-
іміджевої продукції, інвестиційних паспортів 
області та її адміністративно-територіальних 
одиниць 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Участь та представлення інвестиційного потенціалу 
області на інвестиційних форумах, виставках, 
конференціях, інших заходах міжнародного 
характеру, організація та проведення ділових 
зустрічей, семінарів, “круглих столів” за участю 
представників ділових кіл зарубіжних країн та 
підприємців області 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення інформаційного супроводу інвесторів 
як іноземних, так і вітчизняних, розробка 
дорожньої карти інвестора  

- - 

Інформаційна та практична допомога у залученні 
суб’єктами господарювання фінансування для 
реалізації інвестиційних проектів через їх участь у 
програмах міжнародної технічної допомоги, 
міжнародного співробітництва, співпраці з 
донорськими організаціями 

- - 
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Розвиток державно-приватного партнерства, 
концесійної діяльності з метою реалізації важливих 
для регіонів інвестиційних проектів у сфері 
модернізації виробництва, впровадження 
енергозберігаючих технологій, вирішення проблем 
житлово-комунального господарства, реалізації 
інфраструктурних проектів 

- - 

Організація та проведення економічних форумів, 
конференцій, семінарів, нарад, тренінгів щодо 
підготовки та реалізації інвестиційних проектів на 
теренах області 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Організація навчання груп молоді по написанню та 
поданню грантових проектів до країн 
Європейського Союзу 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

3. Євроінтеграція та 
розвиток 
міжрегіонального 
співробітництва 

Активізація двостороннього та міжрегіонального 
співробітництва, поглиблення співробітництва у 
торговельно-економічній сфері, просування 
позитивного іміджу Хмельницької області 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Хмельницька торгово-

промислова палата, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 
 
 

- - 

Розвиток мережі центрів європейської та 
євроатлантичної інформації на базі навчальних 
закладів, обласних та районних бібліотек 

- - 

Впровадження політичних та культурних ініціатив 
Ради Європи, зокрема: відзначення Дня Європи, 
Європейського тижня місцевої демократії, Днів 
європейської спадщини тощо 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Залучення регіону до участі у проектах 
транскордонного співробітництва у рамках 
Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2016-2020 роки та Програм 
прикордонного співробітництва Європейського 
інструменту сусідства та партнерства 2014-2020 
роки 

- - 

Сприяння розширенню та підвищенню 
ефективності співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями  

- - 
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Підвищення активності місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо ініціювання проектів і 
програм, для реалізації яких є можливість залучити 
міжнародну технічну допомогу та ресурси 
міжнародних фінансових організацій,  

- - 

Пріоритет 2. Стабільний розвиток галузей реального сектору економіки
4. Розвиток 

промислового 
виробництва 
 

Технологічне переоснащення промислового 
виробництва, впровадження сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій і обладнання, 
введення в експлуатацію нових виробництв, 
створення нових робочих місць 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, Державне 
підприємство “Хмельницький 

науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та 
сертифікації, Хмельницька 

торгово-промислова палата, 
Союз промисловців і 

підприємців Хмельницької 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення науково-технічного та виробничого 
потенціалу підприємств області у рамках 
виконання державного оборонного замовлення та 
сприяння реалізації політики імпортозаміщення та 
внутрішньообласної кооперації 

- - 

Підвищення конкурентоспроможності 
промислового виробництва та нарощування 
експортного потенціалу підприємств 

- - 

Впровадження сертифікованих за європейськими 
стандартами виробництв, сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій та обладнання 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень  

Сертифікація систем управління якістю та систем 
управління безпечністю харчової продукції на 
підприємствах області 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

Залучення промислових підприємств до участі у 
регіональних та міжнародних виставково-
ярмаркових заходах, проведення презентацій 
продукції промислових підприємств з метою 
пошуку потенційних партнерів та освоєння нових 
ринків збуту 

- - 

5.  Розвиток інновацій та 
інформаційних 
технологій 

Сприяння та надання допомоги підприємствам при 
розробленні та впровадженні у виробництво 
інноваційних проектів 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, освіти і науки 

- - 
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Сприяння збільшенню кількості інноваційно-
активних промислових підприємств 

облдержадміністрації, Державне 
підприємство “Хмельницький 

державний центр науки 
інновацій та інформатизації”, 

вищі навчальні заклади, 
професійно-технічні навчальні 
заклади, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

- - 

Підготовка фахівців, здатних забезпечити потреби 
бізнесу в якості розробників програмного 
забезпечення 

- - 

Залучення ресурсів ІТ-бізнесу для розвитку освіти 
та сприяння розвитку ІТ-галузі в регіоні 

- - 

Формування при університетах наукових і 
технологічних парків, інкубаторів технологій з 
метою комерціалізації результатів наукових 
досліджень, доведення їх до готового продукту та 
передачі до реального сектору економіки 

- - 

6. Розвиток сільського 
господарства 

Створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій в аграрний сектор, технологічного 
переоснащення діючих та організації нових 
високотехнологічних підприємств із виробництва, 
зберігання та переробки сільськогосподарської 
продукції, у тому числі: 

Департаменти 
агропромислового розвитку, 

економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 

облдержадміністрації, Головне 
управління Держгеокадастру в 
області, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

- - 

  

Збільшення обсягів виробництва 
конкурентоспроможної продукції рослинництва 

- - 

Розвиток ринку органічних продуктів та 
збільшення ефективності виробництва та переробки 
органічної продукції 

- - 

Проведення інформаційно-роз’яснювальнї роботи 
для закріплення довіри споживачів до органічного 
виробництва та сертифікованої і відповідним чином 
маркованої органічної продукції 

- - 

Подальший розвиток високоефективного 
виробництва продукції тваринництва, зокрема:  

- - 

Забезпечення зростання обсягів валового 
виробництва продукції тваринництва у 
сільгосппідприємствах та фермерських 
господарствах за рахунок покращення селекції, 
умов утримання та годівлі  

- - 

Розвиток кооперативного руху на селі - - 
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Здійснення організації та регулювання діяльності 
ветеринарних лікарень та ветеринарних 
лабораторій 

- - 

Розвиток малого та середнього бізнесу на селі  - - 
Підготовка та перепідготовка кваліфікованих 
робітничих кадрів для агропромислових 
підприємств області на базі закладів аграрної 
освіти, зокрема на базі Хмельницького обласного 
навчально-курсового комбінату 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Організація проведення земельних торгів у формі 
аукціону з продажу права оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення 

- - 

7. Нарощування 
експортного потенціалу 
регіону та зміцнення 
позицій 
товаровиробників 
області на зовнішніх 
ринках 

Аналіз зовнішньоекономічного балансу регіону, 
формування на основі результатів дослідження 
карти потенційних зовнішніх ринків для 
товаровиробників області 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
Хмельницька торгово-

промислова палата, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Сприяння пошуку господарюючими суб’єктами 
області іноземних бізнес-партнерів 

- - 

Сприяння активізації експортної діяльності 
національних товаровиробників та допомога їм у 
виході на нові ринки збуту 

- - 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів 
щодо умов та вимог роботи на європейських та 
інших перспективних ринках 

- - 

Активна промоція експортних можливостей регіону 
з використанням різних каналів поширення 
інформації, у тому числі виготовлення каталогу 
експортного потенціалу підприємств області 

Відповідні місцеві 
бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Використання потенціалу міжнародного 
регіонального співробітництва для поглиблення 
торговельно-економічних зв’язків 

- - 

Реалізація Програми з підготовки управлінських 
кадрів для сфери підприємництва “Fit for 
Partnership with Germany” (“Готові до співпраці з 
Німеччиною”) 

- - 
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8. Підвищення 
фінансової 
незалежності місцевих 
бюджетів та 
ефективності 
використання 
бюджетних коштів  

Активізація роботи з детінізації економіки, 
легалізації заробітної плати з метою виконання 
затверджених місцевими радами планових 
показників по доходах місцевих бюджетів та їх 
наповнюваності 

Департаменти фінансів, 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Головне 

управління ДФС у 
Хмельницькій області, 

Хмельницька митниця ДФС, 
Головне управління Державної 
казначейської служби України, 
Державна фінансова інспекція, 

управління Держпраці в області, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 
головні розпорядники 

бюджетних коштів 

- - 

Проведення роботи з суб’єктами господарювання, 
які мають значні валові доходи, але офіційно 
виплачують заробітну плату меншу або на рівні 
мінімальної заробітної плати 

- - 

Вжиття заходів щодо оптимізації видатків 
бюджетних установ та дотримання жорсткої 
бюджетної дисципліни 

- - 

Застосування програмно-цільового методу 
бюджетування з метою підвищення прозорості та 
ефективності використання фінансових ресурсів 

- - 

Запровадження середньострокового бюджетного 
прогнозування на рівні місцевих бюджетів, що 
мають взаємовідносини з державним бюджетом 

- - 

Створення належних матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для забезпечення розвитку 
територіальних громад 

- - 

Підвищення якості та ефективності витрат бюджету 
розвитку шляхом спрямування таких коштів на 
реалізацію пріоритетних інвестиційних програм 
(проектів) з урахуванням оцінки їх економічної 
ефективності, використання системи електронних 
державних закупівель 

- - 

Проведення інвентаризації регіональних цільових 
програм на предмет їх ефективності та доцільності, 
приведення обсягів фінансування заходів у 
відповідність із наявними ресурсами  

- - 

Забезпечення надходжень податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не 
менше рівня визначених бюджетних призначень 

- - 
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Скорочення податкового боргу зі сплати податків, 
зборів і платежів 

- - 

Розвиток програмно-технічного комплексу “Клієнт-
Казначейство”, для дистанційного обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

- - 

Пріоритет 3. Модернізація інфраструктури 
9. Впровадження заходів 

з енергоефективності 
та енергозбереження, 
використання 
нетрадиційних і 
відновлюваних джерел 
енергії 
 

Модернізація котелень та заміна котельного 
обладнання для використання альтернативних видів 
палива 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури, управління 

житлово-комунального 
господарства 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 
банківські установи 

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети,  
інші кошти 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Упровадження систем електроопалення 
(електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого 
водопостачання) 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, інші 
джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Проведення санації житлових будинків та будівель 
бюджетних установ 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Проведення енергетичного аудиту у бюджетних 
закладах 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Упровадження енергоефективних освітлювальних 
приладів у бюджетних закладах 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Розроблення проектної документації для реалізації 
проектів у сфері енергоефективності та 
відновлюваних джерел енергії 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Відшкодування частини відсотків за кредитами, 
отриманими населенням (фізичними особами, 
ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних 
заходів у житлових будинках (зокрема утеплення 
стін, підвалів та дахів, встановлення 

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети 
 
 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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індивідуальних теплових пунктів 

Стимулювання населення, ОСББ та ЖБК до 
впровадження енергоефективних заходів шляхом 
часткового відшкодування залучених кредитних 
коштів  

Державний, 
відповідні місцеві 

бюджети 
 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Сприяння підвищенню рівня обізнаності населення 
щодо економічної доцільності використання 
енергозберігаючого обладнання і технологій у 
власних квартирах та житлових будинках, 
створення засобами масової інформації 
відповідного демонстраційного та друкованого 
матеріалу 

- - 

10. Модернізація 
транспортної 
інфраструктури 

Забезпечення населених пунктів області 
регулярним автобусним сполученням 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури 
облдержадміністрації, служба 
автомобільних доріг в області, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Розвиток муніципального транспорту - - 

Проведення оновлення основних виробничих 
фондів підприємств транспорту, насамперед 
рухомого складу 

Інші джерела У межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення вимог до транспортних засобів при
проведенні конкурсів, зменшення кількості 
автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 
років та працюють на маршрутах транспортних 
засобів, переобладнаних з вантажних для 
перевезення пасажирів 

- - 

Посилення вимог до перевізників-учасників 
конкурсів на перевезення пасажирів 
автотранспортом загального користування для 
підвищення рівня безпеки на транспорті 

- - 

Забезпечення контролю та виконання договорів 
перевізниками на перевезення пасажирів 

- - 

Сприяння відкриттю станції “Війтівці” Південно-
Західної залізниці 

- - 

Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт, експлуатаційне утримання доріг 

Державний, 
відповідні місцеві 

У межах 
бюджетних 
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загального користування державного та місцевого 
значення, вулиць та доріг комунальної власності
(додаток 5)  

бюджети призначень 

Оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної 
техніки та механізмів, що обслуговують дороги 
загального користування 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети 

У межах 
бюджетних 
призначень 

11. Сприяння відновленню 
роботи КП «Аеропорт-
Хмельницький» 

Створення робочої групи з питань відновлення 
діяльності  КП «Аеропорт-Хмельницький» 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури, фінансів, 
управління регіонального 

розвитку та будівництва, відділ 
містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, 
управління комунальної 

власності обласної ради, КП 
«Аеропорт-Хмельницький» 

- - 

Розробка плану дій щодо відновлення роботи КП 
«Аеропорт-Хмельницький» 

- - 

Опрацювання можливих шляхів відновлення 
діяльності КП «Аеропорт-Хмельницький», зокрема, 
передачі у концесію 

- - 

12. Будівництво та 
розвиток житлово-
комунального 
господарства 

Забезпечення реалізації пріоритетних 
інвестиційних програм і проектів з регіонального 
розвитку, у тому числі об’єднаних територіальних 
громад, шляхом проведення конкурсного відбору 
проектів та залучення коштів державного фонду 
регіонального розвитку 

Управління регіонального 
розвитку та будівництва, 
житлово-комунального 

господарства, відділ 
містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, 
управління Державної інспекції 

архітектурно-будівельного 
контролю в області, Державне 
підприємство – Хмельницький 

обласний Фонд підтримки 
індивідуального житлового 

будівництва на селі, регіональне 
управління ДСФУ “Державний 
фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву”,  
ДП “Хмельницька обласна 

служба єдиного замовника”, 
райдержадміністрації, органи 

- - 

Інформаційна та методологічна підтримка розробки 
та реалізації проектів співробітництва громад, 
розбудови інфраструктури об’єднаних громад для 
підвищення рівня облаштування сільської 
місцевості як сфери життя, створення нових 
робочих місць 

- - 

Здійснення контролю за будівництвом об’єктів 
соціально-культурного та житлово-комунального 
призначення всіх форм власності 

- - 

Забезпечення ефективності освоєння державних 
коштів, спрямованих на реалізацію проектів 
регіонального розвитку 
 

- - 
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Сприяння участі інвестиційних програм і проектів 
об’єднаних територіальних громад у конкурсах 
проектів на отримання фінансування за рахунок 
коштів, спрямованих Європейським Союзом та 
іншими міжнародними інституціями на підтримку 
реформ децентралізації в Україні 

місцевого самоврядування, 
Хмельницький обласний “Офіс 
реформ”, Агенція регіонального 

розвитку у Хмельницькій 
області 

- - 

Підтримка, у межах бюджетних призначень, 
індивідуального будівництва у сільській місцевості, 
реалізація заходів Програми будівництва 
(придбання) доступного житла у Хмельницькій 
області на 2010-2017 роки, надання довгострокових 
пільгових кредитів молодим сім’ям на будівництво 
(придбання) житла  

- - 

Сприяння у завершенні будівництва житлових 
об’єктів-довгобудів, захист прав громадян-
інвесторів будівництва житла 

- - 

Сприяння у створенні у містах та об’єднаних 
територіальних громадах інспекцій державного 
архітектурно-будівельного контролю 

- - 

Сприяння у розробці містобудівної документації 
громад 

- - 

Інформування суб’єктів господарювання у галузі 
будівництва щодо новітніх технологій та інновацій, 
що забезпечують зниження рівня енергоємності 
виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, 
наданих послуг, а також можливості використання 
місцевих ресурсів та будівельних матеріалів  

- - 

Формування ефективного власника житла шляхом 
утворення об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку  

- - 
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13. Проведення комплексу 
необхідних заходів 
щодо вирішення 
проблеми 
водозабезпечення 
сільського населення 

Відновлення, реконструкція, будівництво систем 
питного водопостачання та водовідведення 
населених пунктів, у тому числі за рахунок 
розширення обсягів використання підземних вод, 
встановлення водонапірних веж системи 
Рожновського, охорона та покращання стану 
водних об'єктів 

Управління житлово-
комунального господарства, 
регіонального розвитку та 

будівництва 
облдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 
райдержадміністрації 

Державний,  
відповідні місцеві 

бюджети, інші 
джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Розробка проектно-кошторисної документації на 
будівництво нових та реконструкцію існуючих 
водопроводів, свердловин тих населених пунктів де 
вимушено перейшли на завізне водопостачання, та 
населених пунктів де проблема водозабезпечення є 
особливо гострою 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Пріоритет 4. Розвиток людського капіталу 

14. Поліпшення якості та 
доступності освітніх 
послуг, медичного 
обслуговування 
населення 

Забезпечення доступності до якісної дошкільної 
освіти дітей відповідного віку шляхом розширення 
мережі дошкільних навчальних закладів та груп 

Департамент освіти і науки, 
управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Продовження роботи із створення опорних 
загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 
об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу 
та/або ступеня, реорганізації, оновлення їх 
навчально-методичної та матеріально-технічної 
бази 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Створення умов для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами шляхом розширення мережі 
груп та класів з інклюзивним навчанням в 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення сучасного навчально-методичного та 
інформаційно-комунікаційного оснащення 
освітнього процесу в кожному навчальному закладі

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення рівня забезпечення транспортними 
послугами учнів сільської місцевості, у тому числі 
придбання шкільних автобусів для забезпечення 
регулярного підвезення учнів та педагогів 

Державний,  
відповідні 

місцеві бюджети, 
інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 
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Покращення матеріально-технічної бази 
навчальних закладів та впровадження заходів з 
енергоефективності та енергозбереження 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Оптимізація та впорядкування мережі професійно-
технічних (професійних) навчальних закладів, 
орієнтованих на підготовку робітничих кадрів та 
молодших спеціалістів відповідно до потреб 
регіонального ринку праці  

Державний,  
 відповідні 

місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Підвищення рівня професійної орієнтації учнівської 
молоді з метою створення позитивного іміджу 
робітничої професії та професійної освіти на 
регіональному та загальнодержавному рівнях 

- - 

Сприяння професійно-технічному навчанню 
незайнятого населення та працівників у 
професійно-технічних навчальних закладах з 
актуальних на ринку праці професій 

Державний,  
відповідні 

місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького 
спорту та резервного спорту 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, 
спорту ветеранів та інвалідів 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Влаштування спортивних майданчиків для 
популяризації здорового способу життя 

Управління молоді та спорту 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Відповідні 
місцеві бюджети,

інші джерела 
 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Створення 10 амбулаторій загальної практики-
сімейної медицини на базі ФАПів у Білогірському, 
Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, 
Кам’янець-Подільському, Ново-ушицькому, 
Старокостянтинівському, Теофіпольському, 
Ярмолинецькому районах 

Департаменти охорони здоров’я, 
екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, 
Хмельницька обласна санітарно-

епідеміологічна станція, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, 
ДП “Хмельницька обласна 
служба єдиного замовника” 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

4880,2  

Відкриття амбулаторій 17 відокремлених 
структурних підрозділів центрів первинної медико-
санітарної допомоги у містах Хмельницький, 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

5400,0  
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Волочиськ, Ізяслав, Красилів, Славута, Нетішин, 
Полонне, Кам’янець-Подільський та селищі 
Летичів 

 
 

Закупівля медичного обладнання для закладів, що 
надають первинну медичну допомогу 

Відповідні 
місцеві бюджети

5150,0  

Закупівля 16 санітарних автомобілів лікарських 
амбулаторій 

Відповідні 
місцеві бюджети

4360,0  

Створення автоматизованої інформаційно-
комунікаційної системи для функціонування 
централізованої оперативно-диспетчерської служби 
обласного центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф 

Державний 
бюджет 

 

4000,0 

Створення обласного центру кардіології та 
кардіохірургії на базі обласного кардіодиспансеру 

Державний, 
відповідні 

місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень  

Завершення створення реабілітаційного відділення 
в обласному госпіталі для учасників 
антитерористичної операції 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Продовження оптимізації ліжкового фонду 
цілодобових стаціонарів  

- - 

Реконструкція системи відведення та очищення 
стічних вод обласного госпіталю ветеранів війни 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Зміцнення лікувально-діагностичної бази медичних 
закладів, які надають спеціалізовану медичну 
допомогу на вторинному і обласному рівнях 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Створення та забезпечення повноцінного 
функціонування у складі багатопрофільних 
лікарень відділень екстреної медичної допомоги 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Боротьба з серцево-судинними, соціально-
небезпечними та інфекційними хворобами 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення дороговартісними життєво-
необхідними медикаментами та виробами 
медичного призначення окремих категорій 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 
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пацієнтів 

Проведення інформаційно-просвітницької роботи 
серед населення щодо проблем та шляхів 
збереження здоров’я та формування здорового 
способу життя 

- - 

  Створення робочої групи з метою визначення 
етапів та джерел фінансування технологічної 
модернізації та структурної перебудови 
Хмельницької обласної лікарні 

Департаменти охорони здоров’я, 
фінансів, управління 

регіонального розвитку та 
будівництва, відділ 

містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, 

управління комунальної 
власності обласної ради 

- - 

15. Збільшення доходів 
населення та 
соціальний захист 

Підвищення рівня середньомісячної заробітної плати 
у високорентабельних галузях економіки 

Департамент соціального 
захисту населення 

облдержадміністрації, обласний 
центр зайнятості, управління 
виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від 
нещасних випадків на 

виробництві та професійних 
захворювань України в області, 
виконавча дирекція обласного 
відділення Фонду соціального 

страхування з тимчасової 
втрати працездатності, обласне 
відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів, Головне 
управління Державної 

фіскальної служби, Головне 
управління Пенсійного фонду 
України в області, управління 
Держпраці в області, служба у 

справах дітей 
облдержадміністрації, обласний 

- - 

Недопущення випадків виплати заробітної плати 
нижче законодавчо встановленого мінімуму на 
підприємствах, установах та організаціях області за 
умови повної зайнятості працівників 

- - 

Погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати на підприємствах усіх форм власності 

- - 

Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення з питань праці 

- - 

Детінізація трудових відносин, зокрема через 
укладення трудових договорів між роботодавцями і 
найманими працівниками  

- - 

Забезпечення соціального захисту працюючих, 
зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на 
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм
власності шляхом контролю за якістю проведення 
атестації робочих місць за умовами праці  

- - 

Здійснення спільних з контролюючими органами 
заходів, спрямованих на додержання трудових прав 
працівників, легалізацію заробітної плати та 
захисту прав застрахованих осіб, погашення 

- - 
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заборгованості зі сплати страхових внесків центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, обласний 

центр зайнятості, Союз 
промисловців і підприємців 

Хмельницької області, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Розвиток недержавного пенсійного страхування - - 

Надання соціальної допомоги, пільг та посилення 
соціальної справедливості при наданні пільг 
населенню  

Державний 
бюджет 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Надання соціальної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам  

Державний, 
відповідні 

місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Реконструкція (ремонт) будинків-інтернатів для 
громадян похилого віку та інвалідів, 
психоневрологічних інтернатів, покращення 
матеріально-технічної бази 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Соціальний захист інвалідів шляхом забезпечення 
дотримання роботодавцями області виконання 
нормативу створення робочих місць для 
працевлаштування інвалідів 

- - 

Створення додаткових робочих місць для 
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями 

- - 

Cтворення належних умов для забезпечення медико-
соціальної і професійної реабілітації, відновлення 
здоров’я та працездатності потерпілих на 
виробництві від нещасних випадків або професійних 
захворювань; відшкодування матеріальної шкоди 
застрахованим і членам їх сімей 

Фонд соціального 
страхування від 

нещасних випадків
на виробництві та 

професійних 
захворювань 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Створення умов для реалізації права дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування на 
виховання у сім’ї шляхом вчасного встановлення 
статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та їх влаштування під 
опіку, піклування, у дитячі будинки сімейного типу, 
прийомні сім’ї та їх усиновлення 

- - 
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Збільшення кількості та ефективність соціальних 
послуг, наданих вихованцям Центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей “Подолянчик” та 
“Щасливе дитинство”, дітям, які виховуються у 
складних життєвих обставинах 

- - 

Збільшення кількості та якості соціальних послуг 
державними закладами соціального обслуговування 
“Хмельницький обласний соціальний центр матері і 
дитини”, “Хмельницький обласний центр 
соціально-психологічної допомоги”, 
“Хмельницький обласний соціальний гуртожиток 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, “Хмельницький обласний центр 
ресоціалізації наркозалежної молоді” 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Виявлення, облік та здійснення соціального
супроводу сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Надання комплексу
соціальних послуг сім’ям та здійснення заходів для
відновлення їх соціальних функцій 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Навчання потенційних опікунів, піклувальників, 
усиновителів, кандидатів у прийомні батьки та 
батьки-вихователі для виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Співпраця із об’єднаними територіальними
громадами щодо створення мережі закладів,
установ, які надаватимуть соціальні послуги сім’ям,
дітям та молоді, забезпечення фахівцями із 
соціальної роботи центрів в об’єднаних 
територіальних громадах 

Державний, 
відповідні 

місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

16. Підвищення рівня 
безпеки та захисту 
громадян 

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 

Управління з питань цивільного 
захисту населення 

облдержадміністрації, Головні 
управління Національної поліції, 

ДСНС України, управління 
захисту споживачів Головного 

- - 
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Проведення інформаційно-роз’яснювальних 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 

управління 
Держпродспоживслужби, 

державна екологічна інспекція у 
Хмельницькій області, 

Хмельницька обласна санітарно-
епідеміологічна станція, 

департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, соціального 
захисту населення, екології та 
природних ресурсів, освіти і 
науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Удосконалення регіональної та місцевих системи 
централізованого оповіщення для підвищення 
готовності органів управління до оперативного 
реагування  

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення ефективного функціонування 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту та взаємодії з об’єднаними 
територіальними громадами для зниження 
техногенних ризиків та підвищення рівня захисту 
населення 

- - 

Виконання заходів з приведення захисних споруд 
цивільного захисту, в стан придатний до 
використання за призначенням 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Попередження загроз виникнення надзвичайних 
ситуацій на територіях області з найбільш 
напруженим техногенним та екологічним станом 

- - 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 
дооснащення комунальних аварійно-рятувальних 
служб, забезпечення їх атестації та підготовки 
особового складу до дій за призначенням 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів області, 
незалежно від форм власності та господарювання, у 
частині впровадження систем та засобів 
протипожежного захисту  

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Утворення нових та утримання існуючих 
підрозділів місцевої пожежної охорони на території 
населених пунктів області 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 
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Приведення у належний протипожежний стан 
будинків підвищеної поверховості шляхом 
фінансування заходів передбачених цільовими 
програмами 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Визначення та облаштування місць масового 
відпочинку людей на водних об’єктах 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Попередження загроз виникнення надзвичайних 
ситуацій на територіях області з найбільш 
напруженим техногенним та екологічним станом 
шляхом впровадження систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на 
хімічно-небезпечних об’єктах та об’єктах 
підвищеної небезпеки 

- - 

Покращення екологічної інфраструктури 
(водопостачання, каналізація та переробка твердих 
побутових відходів) 

Державний, 
відповідні 

місцеві бюджети,
 інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Забезпечення очищення, ремонт, проведення 
профілактичної дезинфекції криниць громадського 
користування та джерел централізованого 
водопостачання  

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Ефективне та раціональне використання природних 
ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення 
природно-заповідного фонду, охорона водних, 
земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, 
розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно 
безпечного надрокористування 

Державний, 
відповідні 

місцеві бюджети,
 інші джерела  

У межах 
кошторисних 
призначень 

Профілактична робота серед населення, зокрема, 
серед неповнолітніх з метою ресоціалізації 
потенційних злочинців, запобігання вчиненню нових 
злочинів 

- - 

Забезпечення належного захисту прав споживачів, 
здійснення контролю за безпекою продукції, 
запобігання розповсюдженню товарів та послуг, які 

- - 
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не відповідають обов’язковим вимогам 

Постійне проведення та вдосконалення 
профілактичної роботи серед учасників дорожнього 
руху шляхом висвітлення через засоби масової 
інформації актуальних питань у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху; проведення 
профілактичних заходів у навчальних та дитячих 
дошкільних закладах 

- - 

Посилення контролю за транспортною дисципліною 
на пасажирському транспорті, підвищення готовності 
автобусів до масового перевезення пасажирів, 
організованих груп дітей та недопущення здійснення 
таких перевезень перевізниками без відповідних 
дозволів та ліцензій 

- - 

17. Забезпечення 
екологічної безпеки та 
використання 
рекреаційного 
потенціалу області 

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості 
шляхом створення та оснащення регіональних 
еколого просвітницьких центрів 

Департаменти екології та 
природних ресурсів, охорони 

здоров’я, освіти і науки, 
управління житлово-

комунального господарства 
облдержадміністрації, державна 

екологічна інспекція у 
Хмельницькій області, 
Хмельницьке обласне 
управління лісового та 

мисливського господарства, 
Хмельницьке обласне 

управління водних ресурсів, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

- - 

Створення та діяльність шкільних лісництв на базі 
навчальних закладів 

- - 

Виготовлення та розміщення екологічної реклами Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Реконструкція та будівництво очисних споруд 
каналізації населених пунктів області 

Відповідні 
місцеві бюджети

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Реконструкція системи відведення та очищення 
стічних вод обласного госпіталю ветеранів війни 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Проектування та винесення в натуру прибережно 
захисних смуг річок та водойм області за межами 
населених пунктів 

- - 

Збільшення площі заліснення території області 
шляхом відновлення лісів та лісорозведення на 
земельних ділянках лісового фонду, створення 
захисних лісових насаджень на землях 

- - 
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несільськогосподарського призначення і землях, 
відведених для заліснення, відновлення та створення 
нових полезахисних лісових смуг 
Укріплення берегів водних об’єктів у межах населених 
пунктів 

- - 

Проведення лісогосподарських заходів направлених на 
посилення  екологічних функцій лісів, підвищення 
продуктивності, поліпшення стану та якісного складу лісів 

- - 

Впровадження практики роздільного збирання побутових 
відходів, будівництво екологічно-безпечних полігонів 
твердих побутових відходів 

- - 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання оброблення, утилізації, видалення, 
знешкодження і захоронення відходів та небезпечних 
хімічних засобів захисту рослин, в тому числі 
рекультивація територій, забруднених токсичними 
відходами 

- - 

Збільшення площі природно-заповідного фонду, з метою 
збереження в природному стані типових або унікальних 
комплексів 

- - 

Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних 
комплексів на територіях природно-заповідного фонду 

- - 

18. Розвиток туристичного 
та культурного 
потенціалу 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках 
культурної спадщини області, зокрема: відновлення 
Південного пристінного корпусу (частина пам’ятки 
архітектури національного значення - Мури з вежею) у 
Державному історико-культурному заповіднику 
«Межибіж»,  

Управління культури, 
національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Державний, 
відповідні 

місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Реконструкція (ремонт, будівництво) районних (сільських) 
будинків культури 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Розвиток культурного та мистецького потенціалу області 
шляхом проведення творчих фестивалів, виставок та свят 

Відповідні 
місцеві бюджети, 

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 
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Розвиток туристично-відпочинкового потенціалу області - - 

Розвиток туристичної сфери шляхом проведення 
культурно-мистецьких, рекламно-інформаційних 
туристичних заходів (виставок, фестивалів та семінарів, 
прес-турів, круглих столів) на території області 

Відповідні місцеві 
бюджети, інші 

джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Забезпечення виготовлення рекламно-інформаційної 
продукції, (туристичних буклетів, путівників, методичних 
посібників, каталогів, проспектів, флаєрів тощо). 
Розміщення інформації про туристичні об’єкти області на: 
біг-бордах, сіті-лайтах та інших зовнішніх носіях реклами 

Інші джерела 
 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Створення нових туристичних, історичних, культурних та 
рекреаційних маршрутів 

- - 

Створення умов для забезпечення доступу громадян до 
кінопослуг шляхом збереження та розвитку закладів 
кіномережі і кіновідеопрокату 

Обласна фірма “Кіновідеопрокат”, 
райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Власні надходження 
закладів кіномережі 

кіновідеопрокату, інші 
джерела  

У межах 
кошторисних 
призначень 

Проведення благодійних кіносеансів для інвалідів, дітей-
сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, воїнів-афганців, учасників АТО, 
внутрішньо переміщених осіб та інших категорій 
малозабезпечених верств населення на безоплатній основі 
спільно з громадськими організаціями, благодійними 
фондами 

Власні надходження 
закладів кіномережі 

кіновідеопрокату, інші 
джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Розроблення програмних кіно- та відео- циклів для показу 
школярам під час проведення шкільних канікул, у літній 
період, а також у місцях відпочинку 

Власні надходження 
закладів кіномережі 

кіновідеопрокату, інші 
джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

Створення “Дитячої студії анімаційного кіно і 
мультиплікації” на базі дитячого кінотеатру “Планета”  

Власні надходження 
закладів кіномережі 

кіновідеопрокату, інші 
джерела 

 
 

У межах 
кошторисних 
призначень 
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Пріоритет 5. Децентралізація влади та розвиток територій 

19. Розвиток 
самодостатніх та 
фінансово-незалежних 
територіальних громад 
та їх об’єднань 
 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
мешканцями громад, депутатами місцевих рад, 
органами місцевого самоврядування щодо процесів 
децентралізації влади, добровільного об’єднання 
територіальних громад 

Департаменти фінансів, 
економічного розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури, освіти та науки, 

охорони здоров'я, управління 
регіонального розвитку та 

будівництва 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування,  

Агенція регіонального розвитку 
Хмельницької області, 

Хмельницький офіс реформ з 
питань реформування місцевого 

самоврядування 

- - 

Надання організаційної та методичної підтримки 
щодо утворення об’єднаних територіальних громад, 
їх виконавчих органів 

- - 

Стимулювання співробітництва та добровільного 
об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом 
об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і 
реалізації спільних проектів 

- - 

Сприяння досягненню оптимального розподілу 
повноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади 
шляхом передачі функцій виконавчої влади від 
місцевих адміністрацій виконавчим органам рад 
відповідного рівня 

- - 

Забезпечення отримання якісних публічних послуг 
жителями територіальних громад на місцевому рівні 

- - 

20. Забезпечення 
комплексного розвитку 
територій об’єднаних 
громад 

Надання організаційної та методологічної підтримки 
у розробці регіональних стратегій розвитку та інших 
програмних документів об’єднаних територіальних 
громад 

Департаменти економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури, освіти і науки, 
управління регіонального 
розвитку та будівництва 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, 

Хмельницький офіс реформ з 
питань децентралізації, Центр 
перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

- - 

Забезпечення утворення освітніх округів, створення 
та розвиток опорних шкіл, здійснення оптимізації 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 
території об’єднаних територіальних громад 

- - 

Забезпечення розробки та реалізації навчальних 
програм для новообраних голів об’єднаних 
територіальних громад, депутатів місцевих рад, 
старост, працівників виконавчих органів місцевих рад

- - 

Забезпечення співробітництва Агенції регіонального 
розвитку Хмельницької області з об’єднаними 

- - 
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територіальними громадами у розробці  проектів та 
залученні фінансової підтримки у їх реалізації 

державних підприємств, установ 
і організацій, 

Агенція регіонального розвитку 
Хмельницької області 

 

Сприяння участі територіальних громад у 
Швейцарсько-Українському проекті “Підтримка 
децентралізації в Україні” DESPRO”; грантової 
програми ЄС “Підтримка політики регіонального 
розвитку України” та інших проектах МФО 

- - 

Поширення позитивного досвіду діяльності та 
реалізації інвестиційних проектів об’єднаних 
територіальних громад 

- - 

Співфінансування проектів територіальних громад з 
питань соціально-економічного розвитку територій  

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Фінансова підтримка територіальних громад в рамках 
реалізації Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду III” 

Відповідні 
місцеві бюджети,

інші джерела 

У межах 
кошторисних 
призначень 

  Винесення на розгляд обласної ради проекту
програми проведення обласного конкурсу 
мікропроектів місцевого розвитку у Хмельницькій 
області на 2017-2020 роки 

Управління регіонального 
розвитку та будівництва 

облдержадміністрації, обласна 
рада 

- - 

21. Забезпечення 
прозорості діяльності 
влади та підвищення 
інформаційної безпеки 

Інформування населення щодо соціально-
економічного, суспільно-політичного та культурного 
розвитку області шляхом розміщення відповідних 
матеріалів на офіційних веб-сайтах 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю, інші структурні 
підрозділи 

облдержадміністрації, Філія 
НТКУ “Хмельницька 

регіональна дирекція ‘Поділля-
центр”, райдержадміністрації, 

органи місцевого 
самоврядування 

- - 

Сприяння впровадженню у діяльність місцевих 
органів виконавчої влади сучасних інформаційних 
технологій, реформування сфери електронного 
урядування 

- - 

Підвищення конкурентоспроможності інформаційної 
продукції та інформаційних послуг  

- - 

Активне залучення інститутів громадянського 
суспільства та засобів масової інформації до боротьби 
з корупцією 

- - 

Інформування громадськості про діяльність 
громадських організацій та органів влади з 

- - 
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формування та реалізації державної політики у різних 
сферах суспільного життя 
Сприяння у висвітленні діяльності органів влади у 
засобах масової інформації, на наявних медіа-
ресурсах та у соціальних мережах 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Організація та проведення прес-конференцій, прямих 
ефірів, брифінгів, засідань “круглих столів” та 
виступів на радіо та телебаченні за участі керівників 
місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування 

Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

Розвиток громадянського та інформаційного 
суспільства, підтримка свободи слова в області 

 - - 

Сприяння розвитку інформаційного простору шляхом 
підтримки свободи слова в регіоні та розширення 
участі області в наповненні національного 
телерадіопростору 

 - - 

Сприяння встановленню максимальної відкритості, 
прозорості та підзвітності суспільству місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування 

 - - 

Проведення регулярних консультацій (діалогу) із 
громадськістю з найважливіших питань життя 
суспільства 

 - - 

Запровадження громадського контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, посилення впливу інститутів 
громадянського суспільства на прийняття 
управлінських рішень та їх реалізацію 

 - - 

Укладання угод з редакціями засобів масової 
інформації на висвітлення діяльності обласної 
державної адміністрації та обласної ради 

 Відповідні 
місцеві бюджети

У межах 
бюджетних 
призначень 

 
Заступник директора Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації             О.Дмитрієнко 



 

 

Додаток 1 до Програми 
 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  
Хмельницької області на 2017 рік 

 

 
 

Заступник директора Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації     О.Дмитрієнко 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2015 рік
2016 рік, 

очікуванні 
дані 

2017 рік 
прогноз 

Приріст 
(зменшення) 

2017 рік 
у % до 2016 

року 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції у діючих цінах, усього: 

млн. грн. 26406,7 29660,0 32626,0 110,0 

Індекс промислового виробництва % 95,6 100,1 107,0 х 
Індекс обсягу 
сільськогосподарської продукції  у 
% до попереднього року 

% 87,3 105,0 105,0 х 

Темп зростання (зменшення) 
обсягу капітальних інвестицій до 
попереднього року 

% 136,5 109,0 106,0 х 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
наростаючим підсумком з початку 
інвестування 

млн. дол. 
США 

166,8 168,9 174,6 103,4 

 у % до попереднього року % 88,2 101,3 103,4 - 

Обсяг експорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
401,6 297,4 307,8 103,5 

Обсяг експорту у % до 
попереднього року 

% 79,3 74,0 103,5 - 

Обсяг імпорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
259,3 264,2 272,9 103,3 

Обсяг імпорту у % до попереднього 
року 

% 74,7 101,9 103,3 - 

Індекс споживчих цін % 142,5 112,0 108,0 х 
Надходження до бюджетів усіх 
рівнів 

млн. грн. 4166,9 5672,0 7000,0 123,4 

у тому числі до місцевого бюджету млн. грн. 2933,7 4186,2 4809,9 114,9 
Середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника 

грн. 3371,2 4000,0 5000,0 125,0 

Заборгованість з виплати заробітної 
плати, усього (на кінець року) 

млн. грн. 5,7 2,5 1,3 52,0 
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Додаток 2 до Програми 
 

Перелік виробничих інвестиційних проектів,  
що можуть реалізовуватися у 2017 році (за рахунок усіх джерел фінансування) 

 

№  
з/п 

Найменування інвестиційного проекту  

П
ер

іо
д 

ре
ал

із
ац

ії
  

(р
ік

 п
оч

ат
ку

 і 
за

кі
нч

ен
ня

) 

Р
ез

ул
ьт

ат
ив

ні
ст

ь 
ре

ал
із

ац
ії

 п
ро

ек
ту

 
 

К
ош

то
ри

сн
а 

ва
рт

іс
ть

 п
ро

ек
ту

, 
ти

с.
 г

ри
ве

нь
 Обсяг фінансування у 2017 році, тис. гривень: 

Усього 

у тому числі за рахунок: 

коштів 
державного 

бюджету 

кошти 
відповідних 

місцевих 
бюджетів 

інших джерел 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Білогірський район 

1 
Модернізація крейдяного заводу та 
виробництво нових видів продуктів на основі 
біотехнологій та нанотехнологій 

2017 
Нові види продукції, 
створення 88 нових 

робочих місць 
65000,0 65000,0 – – 65000,0 

Віньковецький район 

2 
Відкриття цеху по виробництву плавлених 
сирів ТОВ “Віньковецький сирзавод” 

2017 
Розширення асортименту 

продукції 
1120,0 1120,0 – – 1120,0 

Ізяславський район 

4 
Будівництво 4-го модуля свинокомплексу 
маточнику ТОВ «Камчатка» у с. Радошівка 

2016-2017 
Створення робочих місць, 

збільшення приплоду 
поросят до 15 тис. голів 

30000,0 20000,0 – – 20000,0 

5 
Будівництво комплексу по прийманню, 
очищенню та зберіганню зерна                             
(с. Топори), ТОВ “Дельтар” 

2016-2017
Поліпшення якості 

продукції, створення 6 
робочих місць 

6500,0 1500,0 – – 1500,0 

Кам’янець-Подільський район

6 
Покращення технологічних та логістичних 
процесів, заміна обладнання та комунікацій 
ПАТ “Подільський цемент” у с.Гуменці 

2017 
Покращення якості 

продукції та підвищення 
продуктивності праці 

250,0 250,0 – – 250,0 

7 
Будівництво дробильно-сортувального 
комплексу   ПАТ “Подільські Товтри” 
(с. Вербка) 

2017 
Покращення якості 

продукції та підвищення 
продуктивності праці 

500,0 500,0 – – 500,0 

8 
Будівництво складу ТОВ “Електротерм” у 
с.Цибулівка 

2017 
Покращення логістики, 

створення 3 робочих місця 
100,0 100,0 – – 100,0 
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9 
Будівництво складу ТОВ 
“Електротерм” у с.Гуменці 2017 

Покращення логістики,  
створення 3 робочих місця 100,0 100,0 – – 100,0 

Летичівський район 

10 

Створення сервісного центру з обслуговування, 
надання в оренду та продажу 
сільськогосподарської техніки, засобів захисту 
рослин в с. Голосків, ТОВ «АП ТЕХ» 

2016-2018 
Розвиток агропромислового 
комплексу, створення нових 

робочих місць 
160000,0 50000,0 – – 50000,0 

11 
Будівництво сонячного парку (електростанції) 
в с.Бохни (ТОВ ЕНЕРДЖІ СТРІМ) 

2017 
Впровадження 
альтернативної 

енергетики 
120000,0 120000,0 – – 120000,0 

Новоушицький район 

12 
Посадка горіхового саду на площі 40 га у 
ТОВ «Сварог Дністер» с.Слобідка 

2017 
Створення 10 нових 

робочих місць 
2400,0 2400,0 – – 2400,0 

13 
Реконструкція тваринницького приміщення для 
створення молочнотоварної ферми на 100 корів 
у ФГ Чернишова І.Г., с. Антонівка  

2017-2018 
Збільшення виробництва 

молока, створення  
8 нових робочих місць 

6000,0 1000,0 – – 1000,0 

3. Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) 
електростанції на території Новоушицької 
селищної ради 

2017-2019 

Збільшення виробництва 
екологічно чистої 

електроенергії, створення 
нових робочих місць 

150000,0 50000,0 - - 50000,0 

4. Будівництво адміністративної будівлі 
Новоушицького хлібокомбінату ТОВ 
«Агробізнес» (із влаштуванням їдальні для 
працівників хлібокомбінату та магазину для 
реалізації продукції власного виробництва) 

2016-2017 

Покращення умов праці 
працівників 

хлібокомбінату та 
збільшення реалізації 

продукції власного 
виробництва 

8100,0 4800,0 - - 4800,0 

Полонський район 

14 
Створення насаджень горіха грецького  на 
площі 4,016 га 

2017 
Збільшення виробництва 

плодів 
558,3 558,3 – – 558,3 

Славутський район 

15 
Встановлення лінії фасування борошна у 
паперові пакети ФГ “Світоч” 2017 

Збільшення об’ємів 
продажу, створення нових 

робочих місць 
65,0 65,0 – – 65,0 

16 

Реконструкція приміщень для утримання 
великої рогатої худоби, ТОВ СГП “Дніпро” 

2017 

Покращення умов 
утримання ВРХ, збільшення 

виробництва продукції 
 

800,0 800,0 – – 800,0 
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Старокостянтинівський район 

17 
Будівництво овочесховища  на 1500 тонн у 
ФГ «Династія» с. Йосипівка 

2016-2018 

Покращення зберігання 
овочевої продукції, 

створення нових робочих 
місць 

5000,0 2000,0 – – 2000,0 

18 
Будівництво приміщення для утримання 
маточного поголів’я свиней на 160 голів 
свиноматок ФГ «Династія» с. Йосипівка 

2016-2017 
Збільшення виробництва 

свинини, створення нових 
робочих місць 

5000,0 2500,0 – – 2500,0 

19 
Встановлення системи мікроклімату  на 
свинокомплекі ФГ «Династія» с. Йосипівка 

2016-2017 
Збільшення виробництва 

свинини, створення нових 
робочих місць 

1400,0 500,0 –  – 500,0 

20 
Встановлення автоматизованої системи 
управління стадом (АСУ) у ФГ Династія» 
с. Йосипівка 

2016-2017 
Збільшення виробництва  

молока та створення 
нових робочих місць 

6750,0 3250,0  – – 3250,0 

21 
Будівництво приміщення для утримання 
свиней на відгодівлю (3 черга) на 10000 голів у 
ТОВ «Подільський бекон» с. Воронківці 

2010-2017 
Збільшення виробництва 

свинини, створення нових 
робочих місць 

65000,0 15000,0  – – 15000,0 

22 
Встановлення обладнання по виробництву 
сичужних сирів ТОВ “Подільська сироварня”  у 
с. Миролюбне 

2017 
Налагодження виробництва 
нової продукції, створення 

нових робочих місць 
1500,0 1500,0 – – 1500,0 

Хмельницький район 

23 
Встановлення холодильника швидкої 
заморозки для фруктів на                                    
ТОВ “Чорноострівське агро” 

2017 

Покращення умов 
зберігання фруктів, 

створення нових робочих 
місць 

8000,0 8000,0 – – 8000,0 

24 
Встановлення чергового зерносховища на 
ТОВ «Чорноострівський ХПП» 

2017 
Збільшення кількості 

зберігання зерна, створення 
нових робочих місць 

1500,0 1500,0 – – 1500,0 

25 
Реконструкція дахів тваринницьких приміщень 
у ВП АФ «Хлібороб» ТОВ Волочиськ Агро» 
с.Жучківці 

2017 
Покращення мікроклімату 

перебування сільсько-
господарських тварин 

2000,0 2000,0 – – 2000,0 

26 
Будівництво свиновідгодівельного комплексу 
потужністю утримання 12 тис.гол., 
ПП «Аграрна компанія 2004», с.Доброгорща 

2017 
Збільшення поголів’я 

свиней,  створення нових 
робочих місць  

8000,0 8000,0 – – 8000,0 

27 
Придбання племінного поголів’я свиней 
закордонних селекцій, ТОВ «Україна 2001» 

2017 
Покращення 

репродуктивності та 
збільшення поголів’я 

2500,0 2500,0 – – 2500,0 
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свиней 

28 
Придбання сушарки, філія ПАТ “ДПЗК 
України” “Богданівецький комбінат 
хлібопродуктів” 

2017 

Збільшення кількості 
зберігання зерна, 

створення нових робочих 
місць 

105000,0 105000,0 – – 105000,0 

29 
Будівництво борошно-мельного млина                  
ТОВ “Хмельницькмлин” 

2017 

Збільшення виробництва 
борошна на 300 т/добу, 

створення нових робочих 
місць 

60000,0 60000,0 – – 60000,0 

Чемеровецький район 

30 
Будівництво елеватора в смт Закупне ПП 
«Аграрна компанія – 2004» 

2017-2019 
Покращення зберігання 

товарної продукції 
18653,0 5481,0 – – 5481,0 

31 
Будівництво елеватора ТОВ «Оболонь-Агро» 
смт. Закупне 

2017-2019 
Покращення зберігання 

товарної продукції 
16329,0 4956,0 – – 4956,0 

32 
Закладка саду ПП «Аграрна компанія - 2004» 
с.Свіршківці 

2017 
Збільшення обсягів 

виробництва  
497,0 497,0 – – 497,0 

Шепетівський район 

33 
Будівництво та реконструкція молочно-
товарного  комплексу  на 2400 голів ВРХ  у 
ТОВ «Подільський господар» с.Коськів  

2013-2019 
Збільшення виробництва  

молока та м'яса, створення 
85 робочих місць 

205000,0 20000,0 – – 20000,0 

Ярмолинецький район 

34 
Будівництво додаткових складських ємностей 
для зберігання готової продукції Хмельницької 
філії ТОВ «Яблуневий дар» с. Солобківці 

2017-2018 
Збільшення виробничих 
потужностей, створення 
20 нових робочих місць 

20000,0 10000,0 – – 10000,0 

35 

Реконструкція приміщень та інфраструктури із 
зберігання, переробки та відвантаження зерна 
ТОВ «Баришівська зернова компанія», 
смт Ярмолинці 

2015-2017 

Налагодження переробки 
сільськогосподарської 
продукції, створення  

40 нових робочих місць 

30000,0 12000,0 – – 12000,0 

36 
Реконструкція приміщень та інфраструктури з 
зберігання, переробки та відвантаження зерна 
ТОВ «ВВТ Грейн» смт Ярмолинці 

2015-2017 

Налагодження переробки 
сільськогосподарської 
продукції, створення 

 20 нових робочих місць 

8000,0 5000,0 – – 5000,0 

37 
Налагодження виробництва глауконіт-
кварцових концентратів на ТОВ «Екоресурс», 
с. Баранівка 

2006-2017 

Налагодження переробки 
місцевих корисних 

копалин та створення  
60 нових робочих місць 

65600,0 20000,0 – – 20000,0 

38 Розвиток тваринництва на базі 2014-2017 Нарощування виробництва 3500,0 500,0 – – 500,0 
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 СТОВ «Хорост Плюс» тваринницької продукції, 
створення 10 нових  

робочих місць 

39 
Розвиток тваринництва на базі 
СТОВ «Берегиня» 

2017 

Нарощування виробництва 
тваринницької продукції, 

створення 15 нових  
робочих місць 

4000,0 4000,0 – – 4000,0 

м.Славута 

40 
Запуск в експлуатацію логістичного центру 
ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» 

2016-2017 
Розвиток системи 

дистрибуції продукції 
71300,0 45800,0 – – 45800,0 

41 
Відкриття сервісної будівлі ПАТ «Славутський 
комбінат «Будфарфор» 

2017 
Покращення рівня 

обслуговування клієнтів 
18400,0 18400,0 – – 18400,0 

42 
Оптимізація та підвищення ефективності 
технологічних процесів ПАТ «Славутський 
комбінат «Будфарфор» 

2017 
Збільшення потужностей 

виробництва 
12000,0 12000,0 – – 12000,0 

43 
Встановлення автоматичної лінії для упаковки 
в термоусадочну плівку ПАТ «Славутський 
комбінат «Будфарфор» 

2017 
Збільшення потужностей 

виробництва 
7000,0 7000,0 – – 7000,0 

44 
Реконструкція ливарного виробництва 
ТДВ «Славутський РМЗ» 

2016-2018 Нові ринки збуту 500,0 500,0 – – 500,0 

45 
Монтажні роботи по введенню в дію установки 
УРС-150 по виготовленню порошку цикорію 
ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» 

2016-2017 
Збільшення потужностей і 

зниження собівартості 
продукції 

3500,0 3500,0 – – 3500,0 

46 

Монтаж і установка стола з тефлоновою 
стрічкою для виготовлення гранульованого 
цикорію ТДВ «Славутський цикорієсушильний 
завод» 

2017 
Збільшення продуктивності 

та енергозбереження 
140,0 140,0 – – 140,0 

м. Старокостянтинів 

47 
Будівництво складу безтарного зберігання 
цукру силосного типу на 
ТОВ «Старокостянтинівцукор»  

2017 
Розвиток промислового 

потенціалу 
30000,0 30000,0 – – 30000,0 

48 

Оновлення основних засобів філії 
«Старокостянтиніський завод ЗБШ» 
ПАТ «Укрзалізниця»: модернізація 
металоформ для з/б виробів, силової рами для 
збільшення довжини виготовлення 
попередньонапружених мостових балок, інше 

2017 
Розвиток промислового 

потенціалу 
727,0 727,0 – – 727,0 
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49 
Будівництво сортувально-переробного 
комплексу з переробки твердих побутових 
відходів в м.Старокостянтинів 

2017 
Покращення стану 

навколишнього 
природного середовища 

10000,0 10000,0 – 3000,0 7000,0 

 
Заступник директора Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації               О.Дмитрієнко 
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Додаток 3 до Програми 
 

Перелік соціальних інвестиційних проектів,  
що можуть реалізовуватися у 2017 році (за рахунок усіх джерел фінансування)  

 

№  
з/п 

Найменування інвестиційного проекту  
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 Обсяг фінансування у 2017 році, тис. гривень: 

Усього 

у тому числі за рахунок: 

коштів 
державного 

бюджету 

коштів 
відповідних 

місцевих 
бюджетів 

інших 
джерел 

фінансуван-
ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОСВІТА 
Пріоритетні 

Білогірський район 

1 
Будівництво загальноосвітньої школи, 
с. Залужжя 

1990-2018
Навчання  
260 учнів 

22469,9 10000,0 9000,0 1000,0 – 

Полонський район 

2 
Будівництво школи на 274 учня і сільського 
клубу на 400 відвідувачів, с. Новолабунь  
(І черга) 

1991-2018
Покращення 

інфраструктури села 
47084,7 11111,0 10000,0 1111,0 – 

Славутський район 

3 
Будівництво спортивного залу Цвітоського 
НВО І-Ш ступенів, по вул. Незалежності, 1, 
с.Цвітоха  

2017-2018
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

5600,0 3500,0 3150,0 350,0 – 

Шепетівський район 

4 
Будівництво загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ст., с. Корчик 

1992-2017
Покращення якості 

освітніх послуг 
28404,6 11111,0 10000,0 1111,0 – 

м. Славута

5 
Реконструкція навчального корпусу НВК 
«ЗОШ – І-ІІІ ст., гімназія» по вул.. 
Соборності, 9, м. Славута 

2017 
Покращення якості 

освітніх послуг 
38207,5 20207,0 18186,3 2020,7 – 
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м. Старокостянтинів 

6 
Капітальний ремонт Старокостянтинівського 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Острозького, 40 

2017-2018
Впровадження 

енергозберігаючих 
заходів 

10721,1 5000,0 4500,0 500,0 – 

Разом: 152487,8 60929,0 54836,3 6092,7 – 

Планові 
Дунаєвецький район 

7 
Капітальний ремонт з утепленням фасаду 
будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ вул., 
гімназія» 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

480,0 480,0 – 480,0 – 

8 
Проведення капітального ремонту покрівлі з 
утепленням у Залісецькій ЗОШ І-ІІ вул. 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

350,0 350,0 – 350,0 – 

9 
Заміна вікон на енергозберігаючі в 
Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ вул. №3 

2017-2018

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

250,0 250,0 – 250,0 – 

10 
Капітальний ремонт – заміна старих газових 
котлів з низьким ККД у Нестеровецькій 
ЗОШ І-ІІІ вул. (2 котли) 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

100,0 100,0 – 100,0 – 

11 
Капітальний ремонт – заміна старих газових 
котлів з низьким ККД у Вихрівській ЗОШ  
І-ІІ вул. (2 котли) 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

100,0 100,0 – 100,0 – 

Разом по району: 1280,0 1280,0 – 1280,0 – 
Ізяславський район 

12 

Реконструкція даху їдальні та утеплення 
зовнішніх стін у Ізяславській школі-
інтернаті І-ІІІ ст. по вул. Незалежності, 46, 
м. Ізяслав 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

1119,7 389,9 389,9 – – 

Разом по району: 1119,7 389,9 389,9   
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Летичівський район 

13 
Утеплення даху та стін у Летичівський ДНЗ 
№1 «Калинонька» 2017 

Впровадження 
енергозберігаючих 

заходів 
400,0 400,0 – 400,0 – 

14 
Реконструкція Летичівської дитячої 
музичної школи по вул. Чорновола, 3  2017 

Покращення 
матеріально-технічної 

бази 
1200,0 1212,0 1200,0 12,0 – 

Разом по району: 1600,0 1612,0 1200,0 412,0  
Старокостянтинівський район

15 
Капітальний ремонт покрівлі 
Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

600,0 600,0 – 600,0 – 

Разом по району: 600,0 600,0 – 600,0 – 
м.Хмельницький 

16 

Реконструкція даху будівлі у 
Хмельницькому обласному 
спеціалізованому ліцеї-інтернаті 
поглибленої підготовки учнів в галузі науки 
по вул. Озерна, 14  

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

5400,0 5400,0 5400,0 – – 

17 

Утеплення зовнішніх стін фасаду у 
Хмельницькому обласному 
спеціалізованому ліцеї-інтернаті 
поглибленої підготовки учнів у галузі науки 
по вул. Озерна, 14  

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

3700,0 3700,0 3700,0 – – 

Разом по місту: 9100,0 9100,0 9100,0 – – 
м. Кам’янець-Подільський

18 

Будівництво спортивного залу з басейном та 
котельнею Кам’янець-Подільської 
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. 
«Славутинка» по вул. Л.Українки, 72  

2016-2017
Забезпечить заклад 

спортивною залою та 
власною котельнею 

27154,6 15297,5 15297,5 – – 

Разом по місту: 27154,6 15297,5 15297,5 – – 
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м. Старокостянтинів 

19 
Капітальний ремонт Старокостянтинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 по вул. Пугачова, 3 

2012-2017

Створення належних 
умов для навчання та 

занять спортом 
220 дітей 

11471,9 10756,6 9681,9 1074,7 – 

Разом по місту: 11471,9 10756,6 9681,9 1074,7 – 
м.Нетішин

20 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на 
металопластикові, дверей, лінолеуму) 
дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) «Золотий ключик» по 
пров. Миру, 12 в м.Нетішин Хмельницької 
області 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

1477,9 1477,9 1330,1 147,8 – 

21 

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на 
металопластикові, дверей, лінолеуму) 
дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) №6  «Райдуга» по вул. Шевченка, 14 в 
м.Нетішин Хмельницької області 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

960,6 960,6 864,5 96,1 – 

Разом по місту: 2438,5 2438,5 2194,6 243,9 – 
м.Шепетівка 

22 
Капітальний ремонт (утеплення фасаду, 
заміна віконних блоків) Шепетівської 
СЗОШ №2 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

360,0 360,0 – 360,0 – 

23 

Капітальний ремонт будівлі дошкільного 
навчального закладу №7 «Дюймовочка» 
ясла-садок Шепетівської міської ради по 
вул. Горбатюка, 34 

2017 
Покращення якості 

освітніх послуг 
5100,0 5100,0 4590,0 510,0 – 

24 

Капітальний ремонт будівлі Шепетівського 
навчально-виховного комплексу №1 у складі 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 
ліцей» по вул.Горбатюка,61 

2017 
Покращення якості 

освітніх послуг 
7400,0 7400,0 6660,0 740,0 – 

Разом по місту: 12860,0 12860,0 11250,0 1610,0 – 
Разом по сфері: 220112,5 115263,5 103950,2 11313,3 – 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Пріоритетні 

Волочиський район 

25 
Утеплення стін, заміна віконних та дверних 
блоків дитячого відділення Волочиської 
ЦРЛ 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

1500,0 1500,0 – 1500,0 – 

Городоцький район 

26 
Будівництво лікувального корпусу на 
120 ліжок та харчоблоку на 250 порцій по 
вул. Шевченка, 40, м. Городок 

1990-2017
Покращення якості 
медичних послуг 

52843,7 34862,0 31376,0 3486,0 – 

Шепетівський район 

27 

Завершення будівництва дитячого 
відділення з поліклінікою на 300 
відвідувачів на добу по вул. В.Котика, 85, 
м.Шепетівка 

2012-2017
60 ліжок,  

300 відвідувань 
20314,9 11912,0 10721,0 1191,0 – 

Ярмолинецький район 

28 
Капітальний ремонт терапевтичного 
відділення Ярмолинецької ЦРЛ 

2015-2017
Покращення якості 
надання медичних 

послуг 
2000,0 1000,0 – – 1000,0 

м.Хмельницький 

29 
Будівництво лікувально-діагностичного 
корпусу Хмельницької обласної дитячої 
лікарні по вул. Кам’янецька, 94 

2012-2018
Покращення надання 
медичної допомоги 

99135,7 21427,0 19284,0 2143,0 – 

30 
Реконструкція приміщень Хмельницького 
обласного кардіологічного диспансеру 
по вул. Володимирська, 85 

2017 
Покращення надання 
медичної допомоги 

145000,0 42933,0 10000,0 32933,0 – 

Разом: 320794,3 113634,0 71381,0 41253,0 1000,0 

Планові 
Волочиський район 

31 
Придбання гастрофіброскопу у Волочиську 
ЦРЛ 

2017 
Покращення якості 
медичних послуг 

800,0 800,0 – 800,0 – 

Разом по району: 800,0 800,0 – 800,0 – 
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Деражнянський район 

32 
Закупівля медичного обладнання для 
Деражнянської ЦРЛ (флюрограф цифровий) 

2017 
Покращення якості 
медичних послуг 

1700,0 1700,0 – 1700,0 – 

33 Створення АЗПСМ на базі ФП, с. Волоське  2017 
Покращення якості 
медичних послуг 

300,0 300,0 – 300,0 – 

Разом по району: 2000,0 2000,0 – 2000,0 – 
Дунаєвецький район 

34 

Очистка та заміна системи опалення в 
терапевтичному корпусі комунальної 
установи районної ради «Дунаєвецької 
ЦРЛ» 

2017-2019

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

– 200,0 – 200,0 – 

35 
Заміна електрообладнання у комунальній 
установі районної ради «Дунаєвецької ЦРЛ» 

2017-2018

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

– 65,0 – 65,0 – 

Разом по району: – 265,0 – 265,0 – 
Ізяславський район 

36 
Заміна вікон на Радошівській, Ріпківській, 
Кунівській АЗПСМ та ФАП сіл В. Пузирки, 
Сахнівці  

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

49,0 49,0 – 49,0 – 

37 
Заміна покрівлі в Михнівській та 
Білогородській АЗПСМ, ФАП, с. Дверець  

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

150,0 150,0 – 150,0 – 

Разом по району: 199,0 199,0 – 199,0 – 
Красилівський район 

38 
Відкриття відокремлених амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини у 
м. Красилів та однієї сільської амбулаторії 

2017-2020
Покращення якості 
медичних послуг 

1500,0 1500,0 – 1500,0 – 

Разом по району: 1500,0 1500,0 – 1500,0 – 
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Славутський район 

39 
Встановлення металопластикових вікон у 
приміщеннях поліклініки Славутської ЦРЛ 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

195,0 195,0 – 195,0 – 

Разом по району: 195,0 195,0 – 195,0 – 
Старокостянтинівський район

40 
Капітальний ремонт та утеплення даху 
стоматологічної поліклініки 
Старокостянтинівської ЦРЛ 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

400,0 400,0 – 400,0 – 

Разом по району: 400,0 400,0 – 400,0 – 
Чемеровецький район 

41 
Придбання ультразвукового апарату 
Чемеровецькій ЦРЛ 

2015-2017
Покращення якості 
надання медичних 

послуг 
1200,0 1200,0 – 1200,0 – 

Разом по району: 1200,0 1200,0 – 1200,0 – 
Ярмолинецький район 

42 

Капітальний ремонт приміщень 
Ярмолинецького центру первинної медико-
санітарної допомоги, у тому числі: 

2017 
Покращення якості 
надання медичних 

послуг 

1070,0 1070,0 – – 1070,0 

другого поверху та дитячої консультації 
Ярмолинецької АЗПСМ 

800,0 800,0 – – 800,0 

даху Михайлівської АЗПСМ 200,0 200,0 – – 200,0 
заміна вікон та дверей Косогірської 
АЗПСМ 

70,0 70,0 – – 70,0 

Разом по району: 2140,0 2140,0 – – 2140,0 
м.Хмельницький 

43 

Дооснаснащення клініко-діагностичної 
лабораторії Хмельницької обласної дитячої 
лікарні сучасним (автоматичним) 
лабораторним обладнанням та 
лабораторними меблями 

2017 
Покращення надання 
медичної допомоги 

1885,7 1885,7 – 1885,7 – 
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44 
Завершення капітального ремонту 
радіологічного відділення Хмельницького 
обласного онкологічного диспансеру 

2016-2017
Покращення надання 
медичної допомоги 

2968,0 544,6 – 544,6 – 

45 
Закупівля медичного обладнання для 
Хмельницької міської інфекційної лікарні 

2017 
Покращення надання 
медичної допомоги 

інфекційним хворим 
1245,0 1245,0 – 1245,0 – 

46 

Проведення капітального ремонту 
приміщень умивальних кімнат та кухонь 
гуртожитку Хмельницького базового 
коледжу 

2017 

Покращення умов 
проживання, 
дотримання 

санітарно-гігієнічних 
норм  

759,4 759,4 – 759,4 – 

47 
Реконструкція системи відведення та 
очищення стічних вод обласного госпіталю 
ветеранів війни, с. Ружичанка 

2017 
Очищення стічних 

вод 
13118,1 11973,7 – 11973,7 – 

48 

Придбання для Хмельницького обласного 
психоневрологічного диспансеру  
по вул. Кам’янецька, 99 2017 

Покращення надання 
медичної допомоги 

40,0 40,0 – 40,0 – 
трьох сухожарових шафи 
фізіотерапевтичного обладнання 

49 

Придбання обладнання Хмельницькій 
обласній лікарні по вул. Пілотська,1 

2017 

Покращення надання 
високоспеціалізованої 
медичної допомоги, 

розвитку центру 
мікрохірургії ока 

8670,0 8670,0 – 8670,0 – 

мікроскопу для проведення 
мікрохірургічних операцій з підтримкою 
вітреоритальної хірургії 
щілинної лампи 
лазерного апарату для фотодеструкції 
фундус-камери (у комплекті з столом та 
автофлюоресценцією) 
ультразвукового А/В сканер з опціями 
електрохірургічного апарату (коагулятор) 290,0 290,0 – 290,0 – 

Разом по місту: 28976,2 25408,4 – 25408,4 – 
Разом по сфері: 358204,5 147741,4 71381,0 73220,4 3140,0 
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Житлово-комунальне господарство 

Пріоритетні 
Дунаєвецький район 

50 

Реконстукція очисних споруд та напірного 
колектора (ІІ черга – напірний колектор, 
піскоуловлювачі, каналізаційна насосна 
станція), м. Дунаївці 

2016-2018
Очищення стічних 

вод 
18022,3 5556,0 5000,0 556,0 – 

51 Реконструкція водогону, селище Дунаївці  2017 
Забезпечення 

населення якісною 
питною водою 

8500,0 8500,0 7650,0 850,0 – 

Кам’янець-Подільський район

52 

Будівництво підвідного газопровіду 
середнього тиску (ІІ черга) до 23-х 
населених пунктів західного регіону, а саме: 
Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-
Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, 
Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя- 
Кудринецька, Завалля, Червона Діброва, 
Вітківці, Добровілля, Кізя, Адамівка, 
Нововолодимирівка, Шустівці, Ніверка, 
Підпилипя, Подоляни  

2016-2018 
Забезпечення 

населення газом 
80 км 

27019,3 5000,0 4500,0 500,0 – 

Полонський район 

53 
Реконструкція очисних споруд каналізації 
продуктивністю до 5000 м3/добу, м.Полонне 

2017 
Очищення стічних 

вод 
2995,5 2995,5 2545,5 450,0 – 

Славутський район 

54 
Монтаж 4 км лінії вуличного освітлення у 
с. Голики та 4,2 км с. Варварівка 

2017-2018
Покращення 

інфраструктури 
4500,0 2000,0 – 2000,0 – 

Чемеровецький район 

55 
Капітальний ремонт дороги по вул. Чапаєва, 
селище Чемерівці 

2015-2016 1,912 км дороги 2498,0 2498,0 2248,0 250,0 – 

м.Хмельницький 

56 
Будівництво другої черги водогону від 
с. Чернелівка до м. Хмельницький 

2004-2018 
роки 

Будівництво 5000 п.м 
нового водопроводу 
діаметром 1000 мм 

181971,0 33333,3 30000,0 3333,3 – 
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м. Старокостянтинів 

57 
Реконструкція каналізаційних споруд 
потужністю 5000 м3/добу  

2017 
Забезпечення якісною 

водою населення 
28508,5 28508,5 25657,7 2850,8 – 

Разом: 274014,6 88391,3 77601,2 10790,1 – 

Планові 
Білогірський район 

58 
Будівництво другої черги каналізаційних 
очисних споруд, селище Білогір’я 

2017 
Очищення стічних 

вод 300 м3/добу 
3500,0 3500,0 3150,0 350,0 – 

Разом по району: 3500,0 3500,0 3150,0 350,0 – 
Волочиський район 

59 

Будівництво зовнішніх мереж 
водопостачання населених пунктів: 

2017 

Забезпечення якісною 
водою населення, 

розвиток комунальної 
інфраструктури 

     

с.Криштопівка (ІІ черга) 1470,0 1470,0 1323,0 147,0 – 
с.Писарівка (ІІ черга) 1178,2 1178,2 1060,4 117,8 – 
с.Кривачинці (ІІ черга)  1500,0 1500,0 1350,0 150,0 – 

Разом по району: 4148,2 4148,2 3733,4 414,8 – 
Городоцький район 

60 
Очищення та відновлення русла річки Збруч 
в межах селища Сатанів та санаторної зони 

2017 
Покращення 

екологічної ситуації 
23780,0 23780,0 16780,0 7000,0 – 

Разом по району: 23780,0 23780,0 16780,0 7000,0 – 
Деражнянський район 

61 

Реконструкція зовнішніх мереж 
водопостачання по вул. Є.Андріюка 
(вул. Першотравнева) та частково 
вул. Барська, м. Деражня  

2017 
Забезпечення 

населення якісною 
питною водою 

1560,0 1560,0 1092,0 468,0 – 

Разом по району: 1560,0 1560,0 1092,0 468,0 – 
Ізяславський район 

62 
Заміна електрообладнання на об’єктах 
водопостачання на менш енергоємне 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

240,0 240,0 – 200,0 40,0 

Разом по району: 240,0 240,0 – 200,0 40,0 
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Кам’янець-Подільський район

63 
Реконструкція системи водопостачання, 
селище Стара Ушиця 

2012-2017
Забезпечення 

населення якісною 
питною водою 

912,9 250,0 – 250,0 – 

64 
Реконструкція очисних споруд, 
селище Стара Ушиця  

2017 

Зменшення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

1200,0 1220,0 798,0 122,0 300,0 

Разом по району: 2112,9 1470,0 798,0 372,0 300,0 
Красилівський район 

65 
Будівництво вуличного водогону, 
с. Писарівка  

2016-2017
Забезпечення 
стабільного 

водопостачання 
2360,6 1360,6 952,4 408,2 – 

66 
Будівництво вуличних мереж водопроводу, 
с. Велика Клітна  

2016-2017
Забезпечення 
стабільного 

водопостачання 
1499,2 639,1 447,4 191,7 – 

67 
Будівництво системи водопостачання, 
с. Глібки 

2016-2017
Забезпечення 
стабільного 

водопостачання 
803,9 341,9 256,7 85,2 – 

68 
Реконструкція мережі водопостачання, 
с. Мончинці 

2016-2017
Забезпечення 
стабільного 

водопостачання 
995,7 736,7 550,0 186,7 – 

69 Будівництво водогону, с.Веселівка 2016-2017
Забезпечення 
стабільного 

водопостачання 
570,0 420,0 378,0 42,0 – 

70 Реконструкція свердловини, с. Пашутинці 2016-2017
Забезпечення 
стабільного 

водопостачання 
120,0 84,0 75,6 8,4 – 

Разом по району: 6349,4 3582,3 2660,1 922,2 – 
Летичівський район 

71 
Реконструкція очисних споруд, 
селище Летичів  

2015-2017
Очищення стічних 

вод 
1750,0 1667,0 1500,0 167,0 – 
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72 
Реконструкція з під'єднанням житлового 
масиву каналізаційно-напірної станції та 
напірний колектор, селище Летичів  

2016-2017
Очищення стічних 

вод 
2712,5 2605,0 2344,0 261,0 – 

Разом по району: 4462,5 4272,0 3844,0 428,0 – 
Полонський район 

73 
Реконструкція системи водопостачання, 
с. Кустівці 

2017 
Забезпечення 

населення якісною 
питною водою 

1000,0 1000,0 900,0 100,0 – 

Разом по району: 1000,0 1000,0 900,0 100,0 – 
Старокостянтинівський район

74 

Будівництво артезіанської свердловини для 
господарчо-питного водопостачання 
населення по вул.Польовій, с.Старий 
Остропіль 

2017 
Забезпечення 

населення якісною 
питною водою 

413,3 413,3 313,3 100,0 – 

Разом по району: 413,3 413,3 313,3 100,0 – 
Чемеровецький район 

75 Будівництво водопроводу, с. Завадівка  2017 
Забезпечення 

населення якісною 
питною водою 

1035,7 1035,7 810,0 225,7 – 

Разом по району: 1035,7 1035,7 810,0 225,7 – 
м.Хмельницький 

76 
Реконструкція/модернізація каналізаційних 
очисних споруд продуктивністю 80 тис. 
м3/добу  

2016-2019 
роки 

Модернізація 
обладнання очисних 

споруд 
553000,0 212828,0 – – 212828,0  

Разом по місту: 553000,0 212828,0 – – 212828,0  
м.Славута

77 
Благоустрій прилеглої території міського 
Палацу культури 

2016-2017
Покращення 

інфраструктури 
2500,0 2500,0 – 2500,0 – 

Разом по місту: 2500,0 2500,0 – 2500,0 – 
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м. Старокостянтинів 

78 

Будівництво, реконструкція, капітальний та 
поточний ремонт доріг та тротуарів міста  
(вул. Яворницького, вул. С.Наливайка, 
вул. Слободянська, вул. 9 Березня, 
вул. Короленка, вул. Миру, вул. Кривоноса, 
вул. Варчука, вул. Острозького, 
пров. Короленка та інші) 

2017 Благоустрій міста 18500,0 18500,0 – 18500,0 – 

Разом по місту: 18500,0 18500,0 – 18500,0 – 
Разом по сфері: 896616,6 367220,8 111682,0 42370,8 213168,0 
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СПОРТ 
Пріоритетні 

Городоцький район 

79 
Будівництво спортивного комплексу на 
території школи по вул. Б.Хмельницького 44, 
селище Сатанів  

2016-2017
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

10743,7 9849,0 8860,0 989,0 – 

Разом: 10743,7 9849,0 8860,0 989,0 – 

Планові 
Деражнянський район 

80 
Влаштування спортивного майданчика з 
покриттям «синтетична трава» 
Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. .№3 

2017 
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

931,0 931,0 – 273,9 657,1 

Разом по району: 931,0 931,0 – 273,9 657,1 
Дунаєвецький район 

81 
Будівництво спортивного майданчика по 
вул. Лермонтова, 13, селище Дунаївці  

2017 
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

170,4 170,4 153,4 17,0 – 

Разом по району: 170,4 170,4 153,4 17,0 – 
Кам’янець-Подільський район

82 
Будівництво майданчика з штучним 
покриттям, с. Нігин  

2017 
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

380,0 380,0 300,0 80,0 – 

Разом по району: 380,0 380,0 300,0 80,0 – 
Ярмолинецький район 

83 
Реконструкція приміщення колишнього 
кінотеатру під культурно-спортивний центр, 
селище Ярмолинці 

2017-2018
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

2000,0 1000,0 – – 1000,0 

84 
Облаштування міні-футбольного та 
гімнастичного майданчика з штучним 
покриттям, селище Ярмолинці 

2017 
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

551,4 551,4 – 151,4 400,0 

Разом по району: 2551,4 1551,4 – 151,4 1400,0 
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м.Хмельницький 

85 
Придбання гімнастичного спорядження для 
Хмельницького обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді 

2017 
Дасть можливість 

повноцінно займатися 
гімнастикою 

222,0 222,0 – 222,0 – 

86 
Капітальний ремонт стадіону «Локомотив»; 
будівництво 2-х баскетбольних майданчиків 

2017 
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

2300,0 2300,0 – 2300,0 – 

Разом по місту: 2522,0 2522,0 – 2522,0 – 
м. Кам’янець-Подільський

87 
Капітальний ремонт та реконструкція 
центрального стадіону 

2017 
Розбудова сучасної 

спортивної 
інфраструктури 

7500,0 7500,0 – 5000,0 2500,0 

Разом по місту: 7500,0 7500,0 – 5000,0 2500,0 
м. Старокостянтинів 

88 
Реконструкція бігових доріжок стадіону 
«Центральний» по вул. Острозького, 43 

2017 
Створення умов для 
зміцнення здоров’я 

людей 
6283,7 6283,7 5655,3 628,4 – 

Разом по місту: 6283,7 6283,7 5655,3 628,4 – 
Разом по сфері: 31082,2 29187,5 14968,7 9661,7 4557,1 
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КУЛЬТУРА 
Пріоритетні 

Летичівський район 

89 

Проведення робіт з відновлення Південного 
пристінного корпусу (частина пам’ятки 
архітектури національного значення - Мури 
з вежею) з пристосуванням під туалети та 
господарські приміщення у Державному 
історико-культурному заповіднику 
«Межибіж»  

2017 

Покращення якості та 
умов обслуговування 

туристів та 
збереження об’єктів 

культурної спадщини 

1800,0 1800,0 – 1800,0 – 

 Теофіпольський район

90 
Продовження будівництва районного 
Будинку культури на 500 місць, селище 
Теофіполь 

2017-2018
Покращення 

інфраструктури 
20000,0 10000,0 9000,0 1000,0 – 

м.Хмельницький 

91 
Будівництво музичного училища у 
комплексі з музичною школою,  
по вул. Прибузька, 8 

2017 
Збільшення кількості 

студентів  
43804,6 8369,4 7348,0 1021,4 – 

Разом: 65604,6 20169,4 16348,0 3821,4 – 

Планові 
Кам’янець-Подільський район

92 
Перекриття даху в районній дитячій 
бібліотеці, с.Довжок 

2017 
Покращення стану 

будівлі та умов 
праці 

200,0 200,0 – 200,0 – 

Разом по району: 200,0 200,0 – 200,0 – 
Славутський район 

93 
Встановлення металопластикових вікон в 
районній центральній бібліотеці 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

200,0 200,0 – 200,0 – 

94 
Заміна та утеплення покрівлі 
Миньковецького сільського будинку 
культури 

2017  

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

450,0 450,0 – 450,0 – 
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95 
Ремонт системи опалення Кам’янецького 
сільського клубу 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

59,0 59,0 – 59,0 – 

96 
Капітальний ремонт будівлі Берездівського 
будинку культури Берездівскої сільської 
ради по вул.Миру 7, с.Берездів 

2017 
Покращення 

інфраструктури, 
благоустрій територій 

7386,0 7386,0 6647,4 738,6 – 

Разом по району: 8095,0 8095,0 6647,4 1447,6 – 
Старокостянтинівський район

97 
Утеплення стін фасаду районного центру 
культури ім. В.Ножки 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

600,0 600,0 – 600,0 – 

Разом по району: 600,0 600,0 – 600,0 – 
Шепетівський район 

98 
Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по 
вул. Героїв Майдану, 59, с. Судилків 

2017-2017 756 м. кв 252,2 252,2 252,2 – – 

99 Капітальний ремонт клубу, с. Коса Решнівка 2017-2017 220 м.кв. 62,1 62,1 62,1 – – 
Разом по району: 314,3 314,3 314,3 – – 

м.Хмельницький 

100 
Придбання автотранспорту (автобус) 
Хмельницькому обласному академічному 
театру ляльок  

2017 

Збільшення 
гастрольних виїздів та 

обслуговування 
глядачів у районах та 

селах області  

1500,0 1500,0 – 1500,0 – 

101 
Повна заміна системи опалення у 
Хмельницькій обласній універсальній 
науковій бібліотеці 

2017 
Покращення умов для 

користувачів 
бібліотеки 

1000,0 1000,0 – 1000,0 – 

102 
Ремонт туалетів у Хмельницькій обласній 
дитячій бібліотеці ім. Т.Шевченка 

2017 
Покращення умов для 

користувачів 
бібліотеки 

200,0 200,0 – 200,0 – 
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103 
Встановлення системи антизамерзання даху 
у Хмельницькому обласному художньому 
музеї 

2017 

Створення належних 
умов безпеки для 

відвідувачів і 
перехожих 

154,0 154,0 – 154,0 – 

104 

Встановлення засобів захисту охорони та 
спостереження (камери відеоспостереження, 
решітки на вікна та двері, ворота) у 
Хмельницькому обласному художньому 
музеї 

2017 

Створення належних 
умов для збереження 

та безпеки фондів 
музею 

65,0 65,0 – 65,0 – 

105 
Придбання звукової апаратури для 
Хмельницької обласної філармонії 

2017 

Покращення якості та 
умов обслуговування 

відвідувачів 
філармонії  

1200,0 1200,0 – 600,0 600,0 

Разом по місту: 4119,0 4119,0 – 3519,0 600,0 
м.Славута

106 
Капітальний ремонт будівлі кінотеатру 
ім. Шевченка на площі Шевченко  

2017 
Покращення 

інфраструктури 
4800,0 4800,0 4320,0 480,0 – 

Разом по місту: 4800,0 4800,0 4320,0 480,0 – 
Разом по сфері: 83732,9 38297,7 27629,7 10068,0 600,0 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Пріоритетні 

Городоцький район 

107 

Реконструкція колишнього будинку 
культури під центр надання соціальних 
послуг по вул. Б.Хмельницького 43, 
селище Сатанів  

2016-2017
Надання соціальних 

послуг 20 особам  
одночасно 

4860,7 4860,7 4373,0 487,7 – 

108 
Придбання комп’ютерної техніки 
соціальним закладам, що знаходяться на 
балансі обласної ради 

2017 
Покращення 

матеріально-технічної 
бази 

435,0 435,0 – 435,0 – 

Разом: 5295,7 5295,7 4373,0 922,7 – 

Планові 
Волочиський район 

109 

Кушнирівський будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів: 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

 
 
 

60,0 

 
 
 

60,0 

 
 
 
– 

 
 
 

60,0 

 
 
 
– 

заміна вікон та дверей на енергозберігаючі

капітальний ремонт житлового корпусу 
Покращення санітарно-

гігієнічних умов 
проживання 

155,0 155,0 – 155,0 – 

Разом по району: 215,0 215,0 – 215,0 – 
Деражнянський район 

110 

Мазниківський будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів: 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

 
 
 

276,8 

 
 
 

276,8 

 
 
 
– 

 
 
 

276,8 

 
 
 
– 

капітальний ремонт харчоблоку 
(утеплення та заміна дверей) 

Разом по району: 276,8 276,8 – 276,8 – 
Дунаєвецький район 

111 

Капітальний ремонт у Кривчицькому 
психоневрологічному інтернаті: 

будівель житлового корпусу №2 2016-2017
Збільшення 

енергоефективності 
житлового приміщення

 
 

416,8 

 
 

60,5 

 
 
– 

 
 

60,5 

 
 
– 

житлового корпусу №1 1499,0 1499,0 – 1499,0 – 
Разом по району: 1915,8 1559,5 – 1559,5 – 
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Кам’янець-Подільський район

112 

Китайгородський будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів  

2017 
Збільшення 

енергоефективності 
приміщень 

 
 
 

298,0 

 
 
 

298,0 

 
 
 
– 

 
 
 

298,0 

 
 
 
– 

капітальний ремонт приміщень корпусу 
№2 та господарських приміщень 

113 

Мілівецький психоневрологічний інтернат:  

2017 
Покращення системи 

водопостачання 

 
 
 

290,0 

 
 
 

290,0 

 
 
 
– 

 
 
 

290,0 

 
 
 
– 

капітальний ремонт системи 
водопостачання та заміни водонапірної 
вежі «Рожновського» 

Разом по району: 588,0 588,0 – 588,0 – 
Летичівський район 

114 

Меджибізький дитячий будинок-інтернат 
ІІІ-ІV профілів: 

2017 

Збільшення 
енергоефективності 

приміщення 

 
 

250,0 

 
 

250,0 

 
 
– 

 
 

250,0 

 
 
– утеплення спального корпусу 

придбання санітарного автомобіля Покращення соціально-
побутового 

обслуговування 

– 420,0 – 420,0 – 

придбання сушильної машини  – 110,0 – 110,0 – 

Разом по району: 250,0 780,0  780,0  
Старокостянтинівський район

115 

Самчиківський будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів  

2017 

Покращення 
санітарно-гігієнічних 
умов і якісне надання 

послуг 

     

капітальний ремонт приміщень пральні 169,4 169,4 – 169,4 – 

Разом по району: 169,4 169,4 – 169,4 – 
Хмельницький район 

116 

Бахматовецький будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів  

2017 

Покращення 
санітарно-гігієнічних 
умов і якісне надання 

послуг 

 
 

185,2 

 
 

185,2 

 
 
– 

 
 

185,2 

 
 
– капітальний ремонт харчоблоку 

Разом по району: 185,2 185,2 – 185,2 – 
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Чемеровецький район 

117 
Реконструкція котельні із добудовою 
приміщення під твердопаливні котли у 
Голенищівській школі-інтернаті  

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

604,2 604,2 604,2 – – 

Разом по району: 604,2 604,2 604,2 – – 
Ярмолинецький район 

118 

Солобковецька школа-інтернат І-ІІ ст. по 
вул. Леніна, 34: 

реконструкція навчального корпусу з 
добудовою актової зали та медичного 
блоку 2017 

Покращення умов 
перебування 

вихованців в закладі  
4099,1 4099,1 4099,1 – – 

реконструкція їдальні з добудовою  

Забезпечить 
харчування дітей в 

одну зміну, а не у три 
зміни 

980,0 980,0 980,0 – – 

119 

Солобковецький будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів: 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

 
 

530,0 

 
 

530,0 

 
 
– 

 
 

530,0 

 
 
– утеплення фасаду харчоблоку 

капітальний ремонт даху харчоблоку, 
котельні 

387,0 387,0 – 387,0 – 

реконструкція котельні з заміною 
газового котлів на твердопаливні, 
теплотраси та капітальний ремонт 
приміщення 

650,0 650,0 – 650,0 – 

120 

Виноградівський психоневрологічний 
інтернат: 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

 
 
 

120,0 

 
 
 

120,0 

 
 
 
– 

 
 
 

120,0 

 
 
 
– 

завершення капітального ремонту 
харчоблоку 
капітальний ремонт системи опалення та 
системи гарячого та холодного 
водопостачання житлового корпусу  

326,3 326,3 – 326,3 – 

заміна димаря котельні – 100,0 – 100,0 – 
Разом по району: 7092,4 7192,4 5079,1 2113,3 – 
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м.Хмельницький 

121 

Хмельницький геріатричний пансіонат для 
ветеранів війни і праці по вул. Перемоги, 7:  

капітальний ремонт, заміна редуктора 
ліфта П-320/4 

2017 

Відновлення роботи 
ліфту 

35,4 35,4 – 35,4 – 

капітальний ремонт припливної і 
витяжної вентиляції харчоблоку 

Покращення умов 
належного санітарно-
гігієнічного і якісного 

надання послуг 

250,0 250,0 – 250,0 – 

122 

Капітальний ремонт по утепленню фасаду 
будівлі Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109 

2017 

Впровадження 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

заходів 

4900,0 4900,0 – 1300,0 3600,0 

Разом по місту: 5185,4 5185,4 – 1585,4 3600,0 
Разом по сфері: 21777,9 22051,6 10056,3 8395,3 3600,0 

Інші 

123 

Капітальний ремонт адміністративного 
будинку (приміщення захисної споруди 
цивільного захисту (ЦО) № 86235), 
м. Нетішин, вул. Шевченка, 1  

2017-2017
Приведення захисної 
споруди цивільного 

захисту до готовності 
2123,7 2123,7 1911,3 212,4 – 

124 

Капітальний ремонт адміністративної 
будівлі (І поверх - територіальний центр 
соціального обслуговування, ІІ поверх-
амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини) Берездівскої сільської ради по 
вул. Островського 38, с.Берездів 
Славутського району 

2017 
Покращення 

матеріально-технічної 
бази 

4709,9 4709,9 3767,9 942,0 – 

Разом: 6833,6 6833,6 5679,2 1154,4 – 
Разом по області за усіма сферами: 1618360,2 726596,1 345347,1 156183,9 225065,1 
 
Заступник директора Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації               О.Дмитрієнко 
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Додаток 4 до Програми 
 

Перелік програм,  
затверджених Хмельницькою обласною радою, виконання яких перебуває на контролі  

обласної державної адміністрації та обласної ради 
 (на 01 листопада 2016 року) 

 
№п/п Назва програми Рішення про 

затвердження 
Термін 

виконання 
програми 

Відповідальний 
замовник 

 

1 2 3 4 5 

1.  

Програма “Питна вода 
Хмельниччини” на 2008-
2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 11 червня 2008 року 
№18-15/2008 (зміни рішення 
сесії обласної ради від 05 
грудня 2013 року №11-
18/2013) 

2008-2020 
роки 

Управління житлово-
комунального 
господарства ОДА 

2.  

Цільова соціальна програма 
реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у 
Хмельницькій області на 
2009-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 25 березня 2009 року 
№9-20/2009 

2009-2017 
роки 

Служба у справах 
дітей ОДА 

3.  

Обласна програма боротьби 
з онкологічними 
захворюваннями на період 
до 2016 року 

Рішення сесії обласної ради 
від 26 травня 2010 року 
№14-28/2010 

2010-2016 
роки 

Департамент охорони 
здоров’я ОДА 

4.  

Програма будівництва 
(придбання) доступного 
житла у Хмельницькій 
області на 2010-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 29 вересня 2010 року 
№11-31/2010 

2010-2017 
роки 

Управління 
регіонального 
розвитку та 
будівництва ОДА 

5.  

Регіональна програма 
підвищення 
енергоефективності 
Хмельницької області на 
2011-2015 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 29 грудня 2010 року 
№8-2/2010 
(зміни: рішення сесії 
обласної ради від 26 вересня 
2012 року №7-13/2012; від 
28 березня 2013 року №33-
15/2012, 20 серпня 2015 
року № 20-34/2015; від 17 
лютого 2016 року № 16-
4/2016) 

2011-2016 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

6.  
Програма моніторингу 
довкілля Хмельницької 
області на 2011-2016 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 02 березня 2011 року 
№23-3/2011 

2011-2016 
роки 

Департамент екології 
та природних ресурсів 
ОДА 

7.  
Програма розвитку освіти 
Хмельницької області на 
2016-2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 22 грудня 2015 року 
№8-2/2015 

2016-2020 
роки 

Департамент освіти і 
науки ОДА 

8.  

Програма залучення 
інвестицій в економіку 
Хмельницької області на 
2011-2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 2 березня 2011 року 
№42-3/2011 

2011-2020 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 
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9.  

Програма розвитку 
земельних відносин у 
Хмельницькій області на 
2011-2015 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 2 березня 2011 року 
№44-3/2011 
(зміни: рішення сесії 
обласної ради від 17 липня 
2012 року №28-12/2012; 
від 28 березня 2013 року 
№30-15/2012, від 07 квітня 
2015 року №27-31/2015)

2011-2015 
роки 

Головне управління 
Держгеокадастру в 
області 

10.  

Програма приватизації 
об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст Хмельницької 
області на 2011-2015 роки 

Рішення обласної ради від 
18 травня 2011 року №22-
4/2011 
(зміни рішення сесії 
обласної ради від 26 вересня 
2012 року №21-13/201; 
від 19 червня 2013 року  
№31-16/2013, від 16 
жовтня 2014 року № 36-
26/2014від 26 грудня 2014 
року № 21-28/2014) 

2011-2015 
роки 

Хмельницька обласна 
рада 

11.  

Стратегія регіонального 
розвитку Хмельницької 
області на 2011-2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 18 травня 2011 року 
№24-4/2011 

2011-2020 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

12.  

Регіональна програму 
розроблення схеми 
планування території 
Хмельницької області на 
2011 – 2014 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 грудня 2011 року 
№18-7/2011 
(зміни рішення сесії 
обласної ради від 26 вересня 
2012 року №12-13/2012, від 
30 квітня 2014 року №22-
23/2014, від 07 квітня 2015 
року № 28-31/2015) 

2011-2014 
роки 

Відділ 
містобудування та 
архітектури, 
управління 
регіонального 
розвитку та 
будівництва ОДА 

13.  

Програма розвитку 
агропромислового 
комплексу Хмельницької 
області на 2012-2016 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 15 березня 2012 року 
№9-9/2012 

2012-2016 
роки 

Департамент 
агропромислового 
розвитку ОДА 

14.  

Цільова регіональна 
програма підтримки 
індивідуального житлового 
будівництва на селі та 
поліпшення житлово-
побутових умов сільського 
населення “Власний дім” на 
2012-2020 роки  

Рішення сесії обласної ради 
від 15 березня 2012 року 
№11-9/2012 

2012-2020 
роки 

Державне 
підприємство – 
Хмельницький 
обласний фонд 
підтримки 
індивідуального 
житлового 
будівництва на селі  

15.  

Обласна програма 
забезпечення 
безперешкодного доступу 
людей з обмеженими 
фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп 
населення до об’єктів 
житлового та громадського 
призначення на 2012-2017 
роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 травня 2012 року 
№10-11/2012 

2012-2017 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

16.  
Обласна програма розвитку 
фізичної культури і спорту 
на 2012-2016 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 травня 2012 року 
№12-11/2012 

2012-2016 
роки 

Управління молоді та 
спорту ОДА 
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17.  
Обласна програма 
подолання та запобігання 
бідності до 2015 року 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 травня 2012 року 
№27-11/2012 

до 2015 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

18.  
Програма діяльності 
Хмельницького обласного 
контактного центру 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 липня 2012 року №7-
12/2012 

 Відділ звернень 
громадян апарату 
ОДА 

19.  

Обласна програма 
поліпшення 
кінообслуговування 
населення Хмельницької 
області на 2013-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 26 вересня 2012 № 13-
13/2012 

2013-2017 
роки 

Обласна фірма 
“Кіновідеопрокат”  

20.  

Програма науково-
технічного та інноваційного 
розвитку Хмельницької 
області на 2012 – 2015 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 26 вересня 2012 року 
№14-13/2012 

2012-2015 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

21.  

Обласна програма 
забезпечення молоді житлом 
на 2013 – 2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 грудня 2012 року 
№18-14/2012 

2013 – 2017 
роки 

Хмельницьке 
регіональне 
управління Державної 
спеціалізованої 
фінансової установи 
«Державний фонд 
сприяння 
молодіжному 
житловому 
будівництву» 

22.  

Обласна програма сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства на 2013-2017 
роки. 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 грудня 2012 року 
№19-14/2012 

2013 – 2017 
роки 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю ОДА 

23.  

Обласна цільова соціальна 
програма протидії 
захворюванню на 
туберкульоз на 2013-2016 
роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 грудня 2012 року 
№20-14/2012 

2013 – 2016 
роки 

Департамент охорони 
здоров’я ОДА 
 

24.  

Програма розвитку водного 
господарства Хмельницької 
області на період до 2021 
року 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 грудня 2012 року 
№21-14/2012 (зміни рішення 
сесії обласної ради від 30 
квітня 2014 року №23-
23/2014) 

до 2021 
року 

Хмельницьке обласне 
управління водних 
ресурсів 

25.  

Програма розвитку рибного 
господарства Хмельницької 
області на 2013 – 2017 роки. 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 грудня 2012 року 
№22-14/2012 

2013 – 2017 
роки 

Головне державне 
управління охорони, 
використання і 
відтворення водних 
біоресурсів та 
регулювання 
рибальства в області 

26.  

Обласна програма військово-
патріотичного виховання, 
підготовки молоді до 
військової служби, 
рекламування та 
пропагування військової 
служби за контрактом у 
Збройних Силах України на 
2013-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 28 березня 2013 року 
№35-15/2012 

2013 – 2017 
роки 

Обласний військовий 
комісаріат 
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27.  

Програма зайнятості 
населення Хмельницької 
області на період до 2017 
року 

Рішення сесії обласної ради 
від 19 червня 2013 року  
№11-16/2012 

до 2017 
року 

Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

28.  

Програма капітального 
ремонту, модернізації та 
заміни ліфтів житлового 
фонду Хмельницької області 
на 2013-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 19 червня 2013 року  
№21-16/2012 

2013-2017 
роки 

Управління житлово-
комунального 
господарства ОДА 

29.  

Програма створення нових 
робочих місць для 
засуджених, які 
утримуються у виправних 
колоніях управління 
Державної пенітенціарної 
служби України у 
Хмельницькій області, на 
2014-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 12 вересня 2013 року 
№12-17/2013 

2014-2017 
роки 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України у 
Хмельницькій області 

30.  

Обласна цільова соціальна 
програма оздоровлення та 
відпочинку дітей на період 
до 2018 року 

Рішення сесії обласної ради 
від 30 квітня 2014 року 
№24-23/2014 

до 2018 
року 

Департамент освіти і 
науки ОДА 

31.  

Цільова програма захисту 
населення і територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру у Хмельницькій 
області на 2014- 2018 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 18 червня 2014 року 
№22-24/2014 (зміни рішення 
сесії обласної ради від 06 
серпня 2014 року № 1-
25/2014, від 16 жовтня 2014 
року № 26-26/2014, від 07 
квітня 2015 року № 31-
31/2015, від 20 серпня 2015 
року № 23-34/2015; від 21 
квітня 2016 року  №45-
5/2016; від 20 жовтня 2016 
року №44-8/16) 

2014-2018 
роки 

Управління 
цивільного захисту 
населення ОДА 

32.  

Програм збереження 
об’єктів культурної 
спадщини Хмельницької 
області на 2015 – 2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 26 грудня 2014 року № 
14-28/2014 ((зі змінами від 
28 липня 2016 року №32-
7/2016)

2015-2020 
роки 

Управління культури, 
національностей, 
релігій та туризму 
ОДА 

33.  

Програма розвитку 
краєзнавства в 
Хмельницькій області на 
період до 2020 року 

Рішення сесії обласної ради 
від 26 грудня 2014 року 
№ 15-28/2014 

до 2020 
року 

Департамент освіти і 
науки ОДА 

34.  

Програма розвитку 
автомобільних доріг 
загального користування 
місцевого значення у 
Хмельницькій області на 
2015-2018 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 16 жовтня 2014 року № 
27-26/2014 

2015-2018 
роки 

Служба 
автомобільних доріг у 
Хмельницькій 
області, Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

35.  

Програма розвитку малого і 
середнього підприємництва 
Хмельницької області на 
2015-2016 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 07 квітня 2015 року № 
19-31/2015 

2015-2016 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 
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36.  

Обласна програма соціальної 
підтримки осіб, які брали 
участь в антитерористичній 
операції та членів їх сімей, 
які зареєстровані у 
Хмельницькій області 

Рішення сесії обласної ради 
від 07 квітня 2015 року № 
20-31/2015 (зі змінами від 
20 серпня 2015 року № 24-
34/2015; від 20 жовтня 
2016 року №46-8/2016) 

- Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

37.  

Обласна програма 
“Створення сучасної моделі 
управління регіональним 
розвитком ринку праці у 
Хмельницькій області” на 
2015-2016 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 07 квітня 2015 року № 
21-31/2015 

2015-2016 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

38.  

План заходів з реалізації 
Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької 
області на 2015-2017 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 28 травня 2015 року №2-
32/2015 

2015-2017 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

39.  

Про комплексну програму 
профілактики 
правопорушень та боротьби 
зі злочинністю на території 
Хмельницької області  
на 2016 – 2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 серпня 2015 року 
№31-34/2015 (зі змінами від 
21 квітня 2016 року  № 28-
5/2016) 
 

2016-2020 
роки 

Управління МВС 
України в області 
(Головне управління 
Національної поліції в 
області) 

40.  

Програм покращення 
координації та повсякденної 
(оперативної) діяльності 
громадських формувань з 
охорони громадського 
порядку на території 
Хмельницькій області на 
2016 – 2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 серпня 2015 року 
№32-34/2015 (зі змінами від 
21 квітня 2016 року  № 29-
5/2016) 
 

2016-2020 
роки 

Управління МВС 
України в області 
(Головне управління 
Національної поліції в 
області) 

41.  

Обласна цільова соціальна 
програма протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2015 – 
2018 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 20 серпня 2015 року 
№33-34/2015 
 

2015-2018 
роки 

Департамент охорони 
здоров’я ОДА 

42.  

Обласна програма правової 
освіти населення на 2016-
2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 лютого 2016 року  
№10-4/2016 
 

2016-2020 
роки 

Головне 
територіальне 
управління юстиції в 
області 

43.  

Цільова програма 
забезпечення пожежної 
безпеки населених пунктів 
та об’єктів усіх форм 
власності, розвитку 
інфраструктури підрозділів 
пожежної охорони у 
Хмельницькій області на 
2016-2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 лютого 2016 року  
№12-4/2016 
 

2016-2020 
роки 

Головне управління 
Державної служби 
надзвичайних 
ситуацій України в 
області 

44.  

Обласна комплексна 
програма соціального 
захисту населення на 2016-
2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 лютого 2016 року  
№14-4/2016 
 

2016-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

45.  

Обласна програма 
фінансової підтримки 
комунального підприємства 
«Аеропорт Хмельницький» 

Рішення сесії обласної ради 
від 17 лютого 2016 року  
№15-4/2016 
 

 Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 
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46.  

Програма охорони 
навколишнього природного 
середовища Хмельницької 
області на 2016 – 2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 квітня 2016 року 
№19-5/2016 

2016-2020 
роки 

Департамент екології 
та природних ресурсів 
ОДА 

47.  

Програма соціально-
економічного розвитку 
Хмельницької області на 
2016 рік 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 квітня 2016 року 
№19-5/2016 

2016 рік Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

48.  

Комплексна програма 
використання трирівневої 
моделі у профілактиці 
правопорушень серед 
неповнолітнього населення 
на території Хмельницької 
області на 2016 – 2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 квітня 2016 року 
№30-5/2016 

2016-2020 
роки 

Головне управління 
Національної поліції в 
області 

49.  

Обласна цільова соціальна 
програма «Молодь 
Хмельниччини» на 2016-
2020 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 квітня 2016 року 
№39-5/2016 

2016-2020 
роки 

Управління молоді і 
спорту ОДА 

50.  

Обласна соціальна програма 
підтримки сім'ї, запобігання 
та протидії домашньому 
насильству на період до 2020 
року 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 квітня 2016 року 
№39-5/2016 

2016-2020 
роки 

Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА 

51.  
Програма протидії 
тероризму у Хмельницькій 
області на 2016 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 жовтня 2016 року 
№44-8/2016 

2016 рік Управління Служби 
безпеки України у 
Хмельницькій області 

52.  

Програма підвищення 
ефективності виконання 
повноважень органами 
виконавчої влади щодо 
реалізації державної 
регіональної політики та 
впровадження реформ на 
2016-2019 роки 

Рішення сесії обласної ради 
від 21 жовтня 2016 року 
№45-8/2016 

2016-2020 
роки 

Департамент 
економічного 
розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА 

 
 
Заступник директора Департаменту  
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури ОДА                        О.Дмитрієнко 
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Додаток 5 до Програми 
 

Перелік 
об’єктів з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг  

загального користування на 2017 рік 
 

№з/п 
Найменування об'єкту та його 

адресна прив’язка 

Обсяг робіт Обсяг фінансування у 2017 році, тис. грн. 

км пог. м Всього 

у тому числі 

державний 
бюджет 

відповідні 
місцеві 

бюджети* 

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Будівництво обходу м. Дунаївці на 

ділянці с. Заставля дорога Т-20-08 
Товсте-Дунаївці-Могилів-

Подільський  
(Дунаєвецький район) 

1,9 - 23238,6 21126,0 2112,6 - 

2. Будівництво обходу м. Дунаївці на 
ділянці дорога Товсте-Дунаївці-
Могилів-Подільський  ІІІ черга 

(Дунаєвецький район) 

3,12 - 107327,1 97570,1 9757,0 - 

3. Будівництво автомобільної дороги 
Вовковинці-Бар км 2+600-км 6+700 

(Деражнянський район) 
4,1 - 23574,3 21431,1 2143,2 - 

4. Мостовий перехід через р. Мукша на 
км 275+208 автодороги Житомир-

Чернівці 
(Кам'янець-Подільський район) 

- 33,3 25960,0 23600,0 2360,0 - 

5. Влаштування додаткової смуги на 
підйом від 203+650 до км 204+ 650 

а/д державного значення Н-03 
Житомир-Чернівці (с. Вихилівка) 

(Ярмолинецький район)  

1,32 - 52393,0 47630,0 4763,0 - 

6. Влаштування додаткової смуги на 
підйом від км 199+430 до км 200+ 430 

1,2 - 32230,0 29300,0 2930,0 - 
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а/д державного значення Н-03 

Житомир-Чернівці (с. Антонівці) 
(Ярмолинецький район)  

7. Влаштування додаткової смуги на 
підйом від 269+600 до км 275+ 100 

а/д державного значен-ня Н-03 
Житомир-Чернівці (с. Гуменці) 
(Кам'янець-Подільський район)  

5,5 - 163680,0 148800,0 14880,0 - 

8. Автодорога Кам'янка-Шепетівка  на 
ділянці км 3+500-км 9+500 

(Ізяславський район)  
1,8 - 14476,0 13160,0 1316,0 - 

9. Автодорога Редвинці-Держдорога     
М-12 на ділянці Шпиченці-

Давидківці  
(Хмельницький район)  

1,5 - 14267,0 12970,0 1297,0 - 

10. Автодорога Нова Ушиця-Куражин на 
ділянці км 11+500 - км 17+000 

(Новоушицький район) 
1,1 - 7788,0 7080,0 708,0 - 

11. Автодорога Стара Синява-Бабине км 
0+000-км 2+900  

(Старосинявський район) 
1,5 - 13046,0 11860,0 1186,0 - 

12. Калитинці-(Чернелівка-Смотрич)-
Остапківці 

 (Красилівський район) 
6,8 - 17644,0 16040,0 1604,0 - 

13. Васьківчики-Корчівка на ділянці 
Ледянка-Корчівка 

 (Хмельницький район)   
4,13 - 48026,0 43660,0 4366,0  

14. Стрий-Тернопіль-Кіровоград-
Знам'янка  

(Волочиський, Летичівський, 
Хмельницький райони) 

9,3 - 162910,0 148100,0 14810,0 - 

15. Житомир-Чернівці   
(Кам'янець-Подільський район) 

28,29 - 264990,0 240900,0 24090,0 - 

16. Городище-Рівне-Старокостянтинів  
(Славутський район) 

22,0 - 193600,0 176000,0 17600,0 - 

17. Ярмолинці-Сатанів  
(Ярмолинецький, Городоцький 

5,0 - 38500,0 35000,0 3500,0 - 
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райони) 

18. Татарів-Косів-Коломия-Борщів-
Кам'янець-Подільський 

 (Кам'янець-Подільський район) 
5,0 - 38500,0 35000,0 3500,0 - 

19. Васьковичі-Шепетівка (окремими 
ділянками) 

2,0 - 11000,0 10000,0 1000,0 - 

20. Чернелівка – Городок – Смотрич  
(окремими ділянками) 

3,6 - 15400,0 14000,0 1400.0 - 

21. Гусятин – Городок  
(Городоцький район) 

2,6 - 13200,0 12000,0 1200,0 - 

22. Любар – Хмільник – Лука Барська –
Нова Ушиця  

(Новоушицький район) 
1,2 - 4620,0 4200,0 420,0 - 

23. Новоград – Волинський – Полонне -
Старокостянтинів  

(Полонський,Старокорстянтинівський 
райони) 

2,0 - 11000,0 10000,0 1000,0 - 

24. Гуків – Дунаївці – Могилів–
Подільський  

(Дунаєвецький район) 
2,0 - 11000,0 10000,0 1000,0 - 

25. Голосків – Деражня – Лука Барська  
(Деражнянський, Летичівський 

райони) 
1,2 - 6600,0 6000,0 600,0 - 

26. Хмельницький – Волочиськ  
(Волочиський район) 

4,0 - 22000,0 20000,0 2000,0 - 

27. Кам'янець-Подільський-Сатанів-
Війтівці-Білогір'я (Білогірський, 

Волочиський, Городоцький, 
Теофіпольський райони) 

10,0 - 77000,0 70000,0 7000,0 - 

28. Кременець-Біла Церква  
(Білогірський район) 

8,0 - 61600,0 56000,0 5600,0 - 

29. Кам'янець-Подільський-Стара Ушиця  
(Кам'янець-Подільський район) 

3,3 - 18150,0 16500,0 1650,0 - 

30. Ярмолинці-Кам'янець-Подільський 
(Дунаєвецький район) 

3,3 - 18150,0 16500,0 1650,0 - 

31. Шепетівка-Старокостянтинів  
(Шепетівський, 

2,0 - 11000,0 10000,0 1000,0 - 
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Старокостянтинівський райони) 

32. Хмельницький-Віньківці-Дашківці  
(Віньковецький, Хмельницький 

райони) 
3,3 - 18150,0 16500,0 1650,0 - 

33. Деражня-Маниківці  
(Деражнянський район) 

3,3 - 18150,0 16500,0 1650,0 - 

34. Ланівці-Лисогірка-Теофіполь 
(окремими ділянками) 

(Теофіпольський район) 
2,0 - 11000,0 10000,0 1000,0 - 

35. Білогір'я-(Остріг-Кременець-Почаїв-
Радивилів) 

(Білогірський район) 
5,0 - 16500,0 15000,0 1500,0 - 

36. Остропіль-Вовковинці 
(Деражнянський район) 

8,0 - 30800,0 28000,0 2800,0 - 

37. (Старокостянтинів-Шрубків)-
Іванківці через Іляшівку 

(Старокостянтинівський район)  
2,0 - 7700,0 7000,0 700,0 - 

38. Довжок-Кудринці  
(Кам'янець-Подільський район)  

2,4 - 6600,0 6000,0 600,0 - 

39. Білогір'я-Плужне 
 (Білогірський, Ізяславський райони)  

2,5 - 5500,0 5000,0 500,0 - 

40. Хмельницький-Миколаїв 
(Хмельницький район)  

2,0 - 5500,0 5000,0 500,0 - 

 ВСЬОГО 179,26 33,3 1642770,0 1493427,3 149342,7 - 

* наведено оперативні дані, які будуть уточнені рішеннями сесій відповідних місцевих рад при розгляді місцевих бюджетів у                   
І півріччі 2017 року 

 
 

Заступник директора Департаменту                                       О.Дмитрієнко 
економічного розвитку, промисловості  
та інфраструктури облдержадміністрації                
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