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Інформація  

про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Хмельницької області на 2017 рік 

у І півріччі 2017 року 

 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходу Виконавці Стан виконання 

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 

облдержадміністра

ції, 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 

Держпродспоживсл

ужби в області, 

Виконується. Обговорення регуляторних актів здійснюється 

шляхом проведення громадських слухань, “круглих столів”, на 

засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах 

виконавчої влади, під час інших заходів за участю підприємницької 

громадськості області. 

До прикладу, 30 травня 2017 року проведено громадські слухання з 

обговорення проекту рішення сесії Старокостянтинівської міської 

ради “Про внесення змін в рішення 47-ої сесії міської ради від 3 

січня 2015 року №4 “Про затвердження місцевих податків”, в 

частині оподаткування податком на нерухоме майно обʼєкти 

нерухомості юридичних та фізичних осіб. 

За участю представників бізнесових кіл обговорювалися проекти 

рішень Кам’янець-Подільської міської ради: 

“Про внесення змін та доповнень до рішення 86-ої сесії міської ради 

від 30 червня 2015 року №2/86 “Про затвердження Положень про 

місцеві податки і збори у м. Кам’янець-Подільський”. 

“Про внесення змін до рішення 10-ої сесії міської ради від 29 березня 

2016 року №3/10 “Про затвердження Положення про порядок 

надання майна територіальної громади м. Кам’янець-Подільський в 

оренду та користування”. 

Підвищення якості надання 

адміністративних послуг через 

центри надання 

адміністративних послуг 

Виконується. За результатами моніторингу діяльності центрів 

надання адміністративних послуг, які працюють в усіх районах та 

містах обласного значення, протягом першого півріччя 2017 року 

через місцеві ЦНАПи області надано 166,6 тис. адміністративних 

послуг, у тому числі – 4,7 тис. документів дозвільного характеру. 

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються 

через ЦНАПи при райдержадміністраціях, становить 135 послуг, при 

виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 186 
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райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

 

послуг. Роботу місцевих ЦНАПів забезпечують 139 адміністраторів. 

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) 

Виконується. Прийом документів у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

видача результатів адміністративної послуги здійснюється 

адміністраторами ЦНАПів шляхом електронного обміну з 

державними реєстраторами з використанням програмниного 

забезпечення державних ресурсів. 

Витяги, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) та 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) при 

наданні адміністративних послуг отримуються суб’єктами їх 

надання безпосередньо із зазначених реєстрів з наступним 

долученням їх до прийнятих документів. 

Крім того, забезпечено доступ посадових осіб органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування ЄДР та ДРРП, чим спрощено 

процедуру надання адміністративних послуг, які надаються 

безпосередньо суб’єктами надання адмінпослуг та не входять до 

переліків послуг ЦНАПів. 

У зв’язку із зміною програмного забезпечення ЄДР та ДРРП з 01 

квітня 2017 року усі державні реєстратори райдержадміністрацій та  

виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад 

переведено в режим роботи із підтримкою виключно захищених 

носіїв ключової інформації.   

Реалізована можливість отримання заявниками результату надання 

адміністративних послуг в електронному вигляді за допомогою 

електронного ресурсу – Кабінету електронних сервісів, розміщеного 

на веб-сайтах Мін’юсту та ДП “Національні інформаційні системи”. 

Також на веб-сайтах Мін’юсту та ДП “Національні інформаційні 

системи” функціонує електронний сервіс Он-лайн будинок юстиції 

(http://obu.org.ua), завдяки якому можна отримати інформацію з ЄДР, 

а також здійснити он-лайн-реєстрацію підприємницької діяльності 

фізичних осіб-підприємців.  

У м. Нетішин Агенцією місцевого розвитку впроваджено проект 

“електронний сервіс “Розумне місто”, який реалізує концепцію 

http://obu.org.ua/
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“Smart City” і надає інструменти для оптимізації процесів 

самоврядування та боротьби з корупцією, а також проект iGov, за 

допомогою якого можна в електронний спосіб безкоштовно 

оформити субсидію, отримати довідку про склад сім’ї, довідку про 

несудимість, скласти договір найму житлового приміщення, стати на 

соціальний квартирний облік, подати заяву на вступ до житлово-

будівельного кооперативу та інші послуги. 

Сприяння у створенні 

інтегрованих офісів об’єднаних 

територіальних громад та 

формуванні віддалених робочих 

місць (для старост) 

Виконується. На початку 2017 року Хмельниччина визнана лідером 

серед регіонів України зі створення ЦНАПів в рамках проекту U-

LEAD “Створення центрів надання адміністративних послуг та 

підвищення поінформованості населення про місцеве 

самоврядування”, який фінансується Європейським Союзом та його 

державами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та 

Швецією. 

Шість об’єднаних територіальних громад Хмельниччини з 26 

переможців з усіх областей України стали фіналістами для 

отримання допомоги для створення ЦНАПів в рамках проекту U-

LEAD:  Славутська, Старосинявська, Чемеровецька, Полонська, 

Меджибізька та Новоушицька об’єднані територіальні громади. 

Надання консультаційної допомоги у створенні інтегрованих офісів 

здійснювалося у рамках навчальних поїздок у м. Луцьк (9-10 лютого 

2017 року) та Івано-Франківськ (23-24 лютого 2017 року) за 

підтримки проекту U-LEAD “Підтримка реформи децентралізації в 

Україні” з метою обміну досвідом щодо організації роботи кращих 

практик ЦНАПів,  роботи виконавчих органів об’єднаних 

територіальних громад. 

На постійній основі здійснювалося інформування органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації в Україні проектів, спрямованих на 

фінансову підтримку створення органами місцевого самоврядування 

центрів надання адміністративних послуг. 

Запровадження стимулюючих 

механізмів підтримки та 

розвитку суб’єктів 

підприємництва  

Виконується. Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 23 

грудня 2016 року №49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік” 

передбачено кошти у сумі 742,0 тис. грн. для пільгового 

кредитування суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у 

пріоритетних галузях економіки області, за рахунок обласного 

бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по 
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Хмельницькій області. 

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих 

місць та працевлаштування на них безробітних громадян, зокрема, 

недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, у січні-червні 

2017 року прийнято рішення про здійснення компенсації єдиного 

соціального внеску 253 роботодавцям  за працевлаштування 395 

безробітних на нові робочі місця. У тому числі, 125 суб’єктів малого 

підприємництва, які працюють в пріоритетних видах економічної 

діяльності, отримали компенсацію за працевлаштування 237 

безробітних.  

Всього у першому півріччі звітного періоду використано 1643,2 тис. 

гривень. 

Для організації підприємницької діяльності протягом січня-червня 

2017 року обласним центром зайнятості 64 безробітним виплачено 

одноразову допомогу на загальну суму 865,6 тис. гривень. 

Проведення системних 

консультацій з бізнесом та його 

громадськими об’єднаннями для 

вирішення та врегулювання 

проблемних питань здійснення 

підприємницької діяльності 

Виконується. Облдержадміністрацією на постійній основі 

впроваджуються організаційні заходи з питань проведення 

консультацій з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення, засідань відповідних консультативно-дорадчих органів, 

нарад та зустрічей за участю представників бізнесу.  

З метою забезпечення системної та продуктивної роботи 

консультативно-дорадчих органів в області діє координаційна рада з 

питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації, 26 

координаційних рад з питань розвитку підприємництва, створених 

при райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст 

обласного значення) рад, регіональна рада підприємців області, рада 

вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній державній 

адміністрації та Координаційна рада з питань сприяння 

впровадженню заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності 

при облдержадміністрації. 

Крім того, у першому півріччі 2017 року за участю представників 

підприємницької громадськості проведено близько 20 заходів, у 

тому числі: 

13 квітня 2017 року – презентація програми Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), за участю експерта Групи з 

фінансування та розвитку малого і середнього бізнесу ЄБРР, 
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представників малого та середнього бізнесу Хмельниччини, 

представників місцевих органів влади; 

24 квітня 2017 року – презентація Навчально-практичного центру 

сучасних швейних технологій і дизайну та засідання “круглого 

столу” на тему “Налагодження системи ефективної взаємодії бізнесу 

та професійно-технічної освіти у підготовці кваліфікованих 

робітників для швейної галузі регіону”; 

23 травня 2017 року на базі Хмельницького національного 

університету проведено засідання “круглого столу” на тему 

“Освіта&Бізнес&Наука”; 

29 травня 2017 року – засідання “круглого столу” з обговорення 

проблемних питань у сфері здійснення митних операцій, у тому 

числі  щодо необхідності вдосконалення системи визначення митної 

вартості товарів, спрощення митних процедур на ряду з 

підвищенням ефективності митного контролю тощо. 

Застосування упереджувально-

профілактичних методів 

взаємодії органів державного 

контролю (нагляду) з суб’єктами 

підприємництва 

Виконується. Пріоритетним напрямом у роботі органів державного 

контролю (нагляду) в області визначено здійснення упереджувально-

профілактичних методів взаємодії з суб’єктами підприємництва, 

недопущення безпідставних перевірок їх діяльності. 

Основне зусилля діяльності органів ДФС в області направлено на 

прозорі методи роботи з платниками податків шляхом проведення 

роз’яснювальної роботи серед платників податків щодо застосування 

норм податкового законодавства, накопиченням інформації про 

платника податків з використанням інформаційно-аналітичних 

автоматизованих систем ДФС України, демонструючи обізнаність в 

методах та формах їх господарської діяльності, що в свою чергу 

слугує підвищенню рівня добровільної сплати податкових 

зобов’язань до бюджету. 

Головне управління ДФС в області вжито заходів, спрямованих на 

зниження податкового тиску на суб’єктів господарювання, які 

здійснюють прозорий облік своєї господарської діяльності, не 

застосовують схем мінімізації податкових зобов’язань, шляхом 

обмеження кількості контрольно-перевірочних заходів. Як наслідок, 

кількість перевірок у січні-червні 2017 року зменшилася на 24 

відсотки. 

2. Збільшення Розробка та поширення Департаменти Виконується. У першому півріччі 2017 року оновлено та 
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обсягу 

внутрішніх та 

зовнішніх 

інвестицій у 

розвиток 

економіки та 

соціальної сфери 

 

 

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 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури, 

агропромислового 

розвитку, 

управління 

регіонального 

розвитку та 

будівництва, 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністра

ції, Хмельницька 

торгово-

промислова палата, 

Хмельницький 

національний 

університет, 

Хмельницький 

університет 

управління та 

права, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

 

 

 

узагальнено інформацію про наявні ресурси та потреби районів і 

міст обласного значення в інвестиціях, інженерно-технічну 

інфраструктуру промислових майданчиків, інших будівель і споруд, 

земельних ділянок, що можуть бути запропоновані інвесторам для 

реалізації інвестиційних проектів. 

Результати проведеної роботи відображено у розроблених 

інвестиційних паспортах області, районів, міст обласного значення з 

відповідними додатками (зокрема, переліками земельних ділянок, 

що пропонуються для будівництва промислових об’єктів, 

туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи інших 

видів економічної діяльності; наявних виробничих та офісних 

приміщень, що можуть використовуватися інвесторами під 

промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові 

та офісні центри; промислових майданчиків; відкритих акціонерних 

товариств, що діють на території району (міста); підприємств, що 

знаходяться у процесі банкрутства тощо). Паспорти  розміщено на 

веб-сайтах райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських 

(міст обласного значення) рад. 

Підготовка та розповсюдження 

презентаційних матеріалів про 

Хмельницьку область, рекламно-

іміджевої продукції, 

інвестиційних паспортів області 

та її адміністративно-

територіальних одиниць 

Виконується. З метою сприяння залученню інвестицій в економіку 

області постійно оновлюється рекламно-іміджева продукція та 

інформаційно-презентаційні матеріали про область та її 

адміністративно-територіальні одиниці, зокрема: Інвестиційний 

паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу 

Хмельницької області, презентаційний буклет “Хмельниччина 

запрошує”, рекламно-іміджеві продукти щодо потенційної 

привабливості регіону. Розроблено та виготовлено презентаційний 

буклет “Хмельниччина інвестиційна”. 

Участь та представлення 

інвестиційного потенціалу 

області на інвестиційних 

форумах, виставках, 

конференціях, інших заходах 

міжнародного характеру, 

організація та проведення 

ділових зустрічей, семінарів, 

Виконується. Інформація про міжнародні форуми, конференції, 

виставково-ярмаркові та інші заходи, що передбачають проведення 

бізнес-зустрічей із представниками ділових кіл іноземних країн, 

систематично направляється підприємствам Хмельницької області.  

На запрошення Тернопільської обласної державної адміністрації 

представники облдержадміністрації 25 травня 2017 року взяли 

участь у роботі Міжнародного інвестиційного форуму 

“Тернопільщина INVEST – 2017”.  



 
 

10 

“круглих столів” за участю 

представників ділових кіл 

зарубіжних країн та підприємців 

області 

З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з 

іноземними державами, а також налагодження прямих ділових 

контактів, у першому півріччі 2017 року проводилися ділові зустрічі 

керівництва облдержадміністрації та підприємницького сектору 

області з представниками бізнес-кіл та державних установ 

зарубіжних держав.  

Хмельницьку область 19 січня 2017 року відвідала делегація 

промисловців з Республіки Білорусь. В облдержадміністрації 

відбулася зустріч за участю керівництва обласної ради та 

облдержадміністрації, представників ділових кіл області. Делегацією 

було відмічено, що Хмельниччина на їх погляд є найбільш аграрним 

регіоном, тому вони зацікавлені у налагодженні співпраці та 

розширенні зв’язків у сфері сільськогосподарського 

машинобудування з аграріями Хмельниччини. 

За участю бізнесових кіл області в рамках імплементації Угоди про 

міжнародне співробітництво між Хмельницькою областю та 

Куявсько-Поморським воєводством, Республіка Польща, 2-5 червня 

2017 року відбувся візит делегації області до міст Влоцлавек і 

Торунь з метою участі у святкуванні Дня Воєводства. Під час візиту 

відбулися прямі контакти між представниками українського та 

польського регіонального керівництва, представників освітньої та 

наукової спільноти, досягнуто домовленості про постійний обмін 

бізнесовою інформацією між регіонами. 

За участю представників бізнесу та потенційних інвесторів 

01 березня 2017 року відбулася робоча зустріч народних депутатів 

України від Хмельницької області з членами  ради вітчизняних та 

іноземних інвесторів при Хмельницькій облдержадміністрації, 

представниками бізнесу Хмельниччини, керівництвом 

облдержадміністрації та обласної ради, на якій обговорено питання 

дерегуляції бізнесу області та сформовано ряд пропозицій до 

нормативно-правових актів для їх вирішення. 

Відбулася зустріч 14 квітня 2017 року голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації О. Корнійчука та голови Хмельницької 

обласної ради М. Загородного з представником Китайської 

Корпорації “SINOHYDRO” ltd Камілем Абдурахімовим щодо 

відновлення роботи КП “Аеропорт Хмельницький”. 
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На офіційному веб-сайті облдержадміністрації в підрубриці 

“Міжнародні заходи” рубрики “Економіка та Інвестиції”, рубриці 

“Новини” оновлюється та висвітлюється інформація по мірі 

проведення відповідних заходів міжнародного характеру. Крім того, 

забезпечено висвітлення заходів у засобах масової інформації. 

Забезпечення інформаційного 

супроводу інвесторів як 

іноземних, так і вітчизняних, 

розробка дорожньої карти 

інвестора  

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року 

забезпечувалося надання методичної і практичної допомоги у 

розробленні районами та містами обласного значення інвестиційних 

паспортів територій.  

Здійснювався інформаційний супровід іноземних інвесторів, які 

впроваджують інвестиційні проекти, що мають стратегічне значення 

для регіону, зокрема проектів з впровадження в життя 

альтернативних джерел енергопостачання.  

З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в 

Хмельницькій області та передумов для вдосконалення процедури 

залучення інвестицій, реалізації чітких сценаріїв розвитку та 

супроводження інвестиційних проектів ведеться робота щодо 

актуалізації “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 

Виконується. Проводиться робота щодо залучення міжнародної 

технічної допомоги в соціально-економічний розвиток області. 

Систематично здійснюється інформування підприємств області про 

доступні джерела залучення міжнародної технічної допомоги.  

Суб’єктам господарювання постійно надається методична, 

інформаційно-консультаційна допомога та підтримка в підготовці, 

написанні інвестиційних проектів для залучення міжнародної 

технічної допомоги. 

Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та 

Хмельницькою міською радою про співпрацю в рамках проекту 

“Розвиток громад”, з 15 червня 2016 року в міській раді працює 

доброволець Корпусу Миру США в Україні, який надає допомогу у 

розробці та реалізації проектів соціального, економічного, 

культурного, екологічного спрямування, які орієнтовані на розвиток 

територіальної громади м. Хмельницький, покращення співпраці між 

міською радою, громадськими організаціями та бізнесом. 

З метою залучення інвестицій у розвиток економічної та соціальної 

сфери КП НМР “Агенція місцевого розвитку” (м. Нетішин) постійно 
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доводить до відома суб’єктів господарювання інформацію щодо 

програм міжнародної технічної допомоги, міжнародного 

співробітництва, співпраці з донорськими організаціями, також 

надається практична допомога у написанні бізнес-планів  та проектів 

для участі у таких програмах. 

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 

Виконується. Хмельницькою облдержадміністрацією ведеться 

системна робота з активізації концесійної діяльності в області. 

Щорічно здійснюється актуалізація інвестиційного паспорту 

Хмельницької області. Розроблено інвестиційні паспорти районів, 

міст обласного значення, які містять перелік об’єктів, що можуть 

бути надані у концесію.  

З метою ефективного функціонування механізму державно-

приватного партнерства в області під час проведення круглих столів, 

робочих нарад, зустрічей з інвесторами порушуються питання 

організаційно-правових засад взаємодії державних партнерів з 

приватними партнерами, а також звертається увага на основні  

принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.  

На 01 липня 2017 року в області діє один концесійний договір, 

об’єктом якого є цілісний майновий комплекс “Шепетівське 

підприємство теплових мереж”. 

Крім того, рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 

26 вересня 2012 року №22-13/2012 “Про комунальне підприємство 

“Аеропорт-Хмельницький” цілісний майновий комплекс 

комунального підприємства “Аеропорт-Хмельницький” визначено 

об’єктом права комунальної власності, що може надаватися в 

концесію. 

Організація та проведення 

економічних форумів, 

конференцій, семінарів, нарад, 

тренінгів щодо підготовки та 

реалізації інвестиційних 

проектів на теренах області 

Виконується. У м. Нетішин 05 квітня 2017 року відбувся 

Економічний форум, на якому презентовано основні тенденції 

розвитку ХАЕС, досягнення та найближчі плани підприємництва 

міста, потенційні можливості, які сприятимуть розвитку бізнесу та 

поповнять міський бюджет, презентовано інвестиційну мапу міста. 

Форум економічного розвитку м. Хмельницький, який зібрав 

близько 600 учасників, проведено 27 квітня 2017 року. Метою 

форуму було об’єднати підприємців та інвесторів у баченні 

спільного майбутнього міста, донести до бізнес-спільноти міста 

інформацію про нові доступні можливості, що покращать бізнес-
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клімат міста, надихнути інноваційно та покращити підприємницький 

дух. Під час форуму міський голова представив десять проектів, які 

заплановано реалізувати у м. Хмельницький задля розбудови міста, 

зокрема, щодо створення логістичного центру, індустріального 

парку, сучасного комплексу з переробки сміття, розвитку аеропорту 

у місті, модернізації громадського транспорту, а також розвитку 

легкої промисловості. 

Протягом першого півріччя 2017 року проводилася робота щодо 

навчання та підвищення кваліфікації представників 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, відповідальних за інвестиційну діяльність 

територій, стосовно розробки інвестиційних проектів і практичного 

їх впровадження, залучення міжнародної технічної допомоги для 

соціально-економічного розвитку регіону. 

За сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні 

Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних установ і організацій реалізовується 

проект “Староста об’єднаної територіальної громади та 

громадськість: виклики сьогодення”, в якому протягом І півріччя 

2017 року взяли участь 180 старост об’єднаних територіальних 

громад та посадових осіб місцевого самоврядування області 

Спільно з Центром ППК для начальників управлінь, відділів 

економіки райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських 

(міст обласного значення) рад 08 червня 2017 року проведено 

тематичний короткостроковий семінар “Актуальні питання 

економічного зростання регіону”. 

Проведено 22-23 червня 2017 року дводенний навчальний семінар за 

результатами ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду”. У семінарі взяли участь представники 20 

районів Хмельницької області, обласні контактні особи з підтримки 

місцевої влади в реплікації методології Проекту ЄС/ПРООН 

“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” та впливу громади на 

місцевий розвиток, районні координатори Проекту. Основна мета – 

ознайомлення з методологією впровадження Проекту ЄС/ПРООН 

“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, розгляд  
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можливостей впливу громади на  розвиток території в сфері реформи 

децентралізації та спільного прийняття рішень влади та громади за 

методологією “знизу – догори”.  

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 

облдержадміністра

ції, Хмельницька 

торгово-

промислова палата, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

 

 

Виконується. Проводилася системна робота з поглиблення 

міжнародного регіонального співробітництва. 

Налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн 

Євросоюзу здійснюється, в тому числі, і в рамках підписаних Угод 

про співробітництво, зокрема, з керівництвом двох регіонів 

Литовської Республіки (Вільнюського району та Маріямпольського 

повіту), двох воєводств Республіки Польща (Люблінського та 

Куявсько-Поморського), повіту Нямц Румунії, Вітровітічко-

подравської жупанії Республіки Хорватія та Південно-егейської 

області Грецької Республіки.  

З керівництвом Куявсько-Поморського воєводства опрацьовуються 

питання розвитку інвестиційного співробітництва, спільної участі у 

програмах Європейського Союзу для реалізації масштабних проектів 

у взаємовигідних пріоритетних напрямах, зокрема, в таких областях 

як сільське господарство, промисловість, впровадження енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, туристична і рекреаційна сфери.  

Область 19 січня 2017 року відвідала делегація промисловців з 

Республіки Білорусь. В облдержадміністрації відбулася зустріч за 

участю голови обласної ради М. Загородного, першого заступника 

голови облдержадміністрації В. Кальніченка, голови об’єднання 

організацій роботодавців області І. Дунця, голови Асоціації 

сільгоспвиробників області, депутата обласної ради В. Мастія, 

голови Хмельницької торгово-промислової палати Н. Белякової та 

окремих керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. 

Під час зустрічі представники підприємств м. Брест, в особі 

директора ВАТ “Брестський електромеханічний завод” Дениса 

Оліферчіка, заступника головного інженера-головного конструктора 

ВАТ “Брестський електромеханічний завод” С. Савчука та 

заступника директора СП “Бемкромгаз” В. Семенюка презентували 

присутнім вироби, що випускаються цими підприємствами 

(ґрунтообробні і посівні машини і їх комбінації, прилади обліку 

газу). Також делегацією було відмічено, що Хмельниччина на їх 

погляд є найбільш аграрним регіоном, тому вони зацікавлені у 
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налагодженні співпраці та розширенні зв’язків у сфері 

сільськогосподарського машинобудування з аграріями 

Хмельниччини. 

Проведено 25 квітня 2017 року зустріч голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації О. Корнійчука з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном Хаґстрьомом та   

заступником Міністра освіти і науки України Павлом Хобзеєм. Під 

час зустрічі обговорювалися питання співпраці в економічному та 

соціальному напрямах.  

Відбулася 27 квітня 2017 року зустріч голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації О. Корнійчука з директором Європейської 

Академії Берліну Екертом Штратеншульте, на якій обговорено 

питання актуальної соціально-економічної ситуації; зміцнення 

врядування в Україні; участь адміністративного персоналу 

Хмельницької обласної державної адміністрації у програмі 

“AGREE”. 

За участю бізнесових кіл області в рамках імплементації Угоди про 

міжнародне співробітництво між Хмельницькою областю та 

Куявсько-Поморським воєводством, Республіка Польща, 2-5 червня 

2017 року відбувся візит делегації області до міст Влоцлавек і 

Торунь з метою участі у святкуванні Дня Воєводства. Під час візиту 

відбулися прямі контакти між представниками українського та 

польського регіонального керівництва, представників освітньої та 

наукової спільноти, досягнуто домовленості про постійний обмін 

бізнесовою інформацією між регіонами.  

Впровадження політичних та 

культурних ініціатив Ради 

Європи, зокрема: відзначення 

Дня Європи, Європейського 

тижня місцевої демократії, Днів 

європейської спадщини тощо 

Виконується.  Хмельницьку область 19-21 квітня 2017 року з 

візитом відвідала делегація представників ЄС в Україні з 

інформаційною кампанією “Будуймо Європу в Україні”. У форматі 

“круглого столу” представники обласної влади та місцевого 

самоврядування, бізнесу, громадських організацій, 

управлінь/департаментів освіти, молоді, культури та окремих вищих 

навчальних закладів області були ознайомлені з програмами і 

проектами, які пропонує ЄС для України в питаннях розвитку 

малого та середнього бізнесу в регіоні, освітніх програм та проектів, 

що надають підтримку Україні з розширення прав та можливостей 

на місцевому рівні шляхом реалізації відповідних програм. 
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На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04 серпня 

2016 року №15691/57/1-13 до листа Міністерства закордонних справ 

України від 13 липня 2016 року №311/13-800-12776 в області 

проведено відзначення Дня Європи, зокрема: 

забезпечено проведення в закладах культури і мистецтва області 

виставок літератури, фото, документів, художніх робіт, 

інформаційних ярмарків, декад інформування, лекцій, інтернет-

презентацій, відеолекторіїв, віртуальних мандрівок країнами Європи, 

зустрічей з представниками країн Європи, засідань круглих столів та 

інших інформаційно-пізнавальних заходів за участі учнівської та 

студентської молоді, представників громадських організацій, засобів 

масової інформації; 

організовано показ документального фільму “Погляд зверху. 

Європа”; 

організувано та проведено фестиваль “Європейська феєрія” у      

м. Шепетівка на базі обласного літературно-меморіального музею; 

забезпечено проведення в містах та районах області урочистих 

заходів з нагоди відзначення Дня Європи; 

проведено акцію “Classic open-air show” у м. Хмельницький, 

присвячену Дню Європи в Україні; 

проведено в навчальних закладах області конкурси дитячих 

малюнків, стінних газет, конкурси-захисти учнівських письмових 

робіт, інтегровані уроки літератури про видатних письменників, 

поетів країн Європейського Союзу, спортивні змагання, 

інтелектуально-спортивні ігри, європейські спортивні естафети та 

День футболу; 

організовано творчі зустрічі лідерів шкільних європейських клубів, 

центрів європейської інтеграції з представниками місцевих органів 

виконавчої влади; 

проведено лекцію для студентів з історії Дня Європи та підготовлено 

виступ на радіо філії НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція 

Поділля-центр” за темою: “Історія святкування Дня Європи”. 

Залучення регіону до участі у 

проектах транскордонного 

співробітництва у рамках 

Державної програми розвитку 

Виконується. З метою активізації транскордонного співробітництва 

в області листом облдержадміністрації від 14 грудня 2016 року 

№58/26-13-5493/2016 направлено звернення до Віце-прем’єр-міністра 

– Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
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транскордонного 

співробітництва на 2016-2020 

роки та Програм прикордонного 

співробітництва Європейського 

інструменту сусідства та 

партнерства на 2014-2020 роки 

комунального господарства України, керівника Координаційного 

центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в 

реалізації проектів макрорегіональної Стратегії ЄС для Дунайського 

регіону Зубка Г.Г. щодо розгляду на засіданні Координаційного 

центру і Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального 

розвитку можливості активної участі Хмельницької області у процесі 

транскордонного співробітництва. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 лютого 

2016 року №36355/6/1-16 Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

направлено пропозицію включити до складу Координаційного 

центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в 

реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR)  

В. Кальніченка, першого заступника голови Хмельницької 

облдержадміністрації (лист облдержадміністрації від 10 березня 

2017 року №58/26-24-1024/2017).  

Сприяння розширенню та 

підвищенню ефективності 

співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями  

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року проводилася 

робота із налагодження ефективного співробітництва з 

міжнародними фінансовими та донорськими організаціями. Зокрема, 

забезпечувалося поширення інформації щодо можливості залучення 

коштів міжнародних фінансових організацій для сприяння 

соціально-економічного розвитку області. 

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,  

Виконується. Проводиться робота щодо залучення міжнародної 

технічної допомоги в соціально-економічний розвиток області. 

Систематично здійснюється інформування підприємств області про 

доступні джерела залучення міжнародної технічної допомоги.  

Суб’єктам господарювання постійно надається методична, 

інформаційно-консультаційна допомога та підтримка в підготовці, 

написанні інвестиційних проектів для залучення міжнародної 

технічної допомоги. 

Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та 

Хмельницькою міською радою про співпрацю в рамках проекту 

“Розвиток громад”, з 15 червня 2016 року в міській раді працює 

доброволець Корпусу Миру США в Україні, який надає допомогу у 

розробці та реалізації проектів соціального, економічного, 

культурного, екологічного спрямування, які орієнтовані на розвиток 
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територіальної громади м. Хмельницький, покращення співпраці між 

міською радою, громадськими організаціями та бізнесом. 

З метою залучення інвестицій у розвиток економічної та соціальної 

сфери КП НМР “Агенція місцевого розвитку” (м. Нетішин) постійно 

доводить до відома суб’єктів господарювання інформацію щодо 

програм міжнародної технічної допомоги, міжнародного 

співробітництва, співпраці з донорськими організаціями, також 

надається практична допомога у написанні бізнес-планів  та проектів 

для участі у таких програмах. 

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 

облдержадміністра

ції, Державне 

підприємство 

“Хмельницький 

науково-

виробничий центр 

стандартизації, 

метрології та 

сертифікації, 

Хмельницька 

торгово-

промислова палата, 

Союз промисловців 

і підприємців 

Хмельницької 

області, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

Виконується. У промисловому секторі області сьогодні працює 

близько 1800 підприємств. 

За січень-червень 2017 року забезпечено зростання обсягів 

промислового виробництва на 1,8%, реалізовано готової 

промислової продукції на 16,3 млрд. грн., що майже на 4 мільярди 

гривень більше, ніж попереднього року.  

У добувній промисловості та переробній промисловості обсяги 

випуску продукції збільшилися на 3,7 відсотка. Обсяги промислової 

продукції зросли на підприємствах текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 

47,2%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 12,6%, харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,6%, виготовленні 

виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності 

– на 6,1%, металургійному виробництві, виробництві готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування – на 4,3 відсотка.  

Завершується будівництво біогазової установки з виробництва 

електроенергії з біогазу ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” 

(Теофіпольський район). Першу чергу будівництва планується 

ввести в дію у ІІІ кварталі 2017 року, другу чергу – до кінця 2018 

року. Внаслідок реалізації проекту передбачається створити 50 

робочих місць. 

Завершується будівництво ТОВ “А.Т.К” соєво-екстрактного заводу 

(Старосинявський район). Введення заводу в експлуатацію 

планується до кінця 2017 року. Реалізація проекту передбачає 

створення 205 нових робочих місць. 

ДП “Старокостянтинівський молочний завод” завершено 
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самоврядування модернізацію виробництва, а саме: встановлено лінію для фасування 

масла. 

На ПАТ “Подільський цемент” проведено оптимізацію системи 

опалення за рахунок встановлення 10 котлів з меншою потужністю з 

можливістю регулювання та контролю температури тепла та гарячої 

води по відповідних об’єктах, а не всієї будівлі, що дасть значний 

фінансовий ефект. 

ПАТ “Завод “ТЕМП” 20 квітня 2017 року презентував розроблений 

фахівцями підприємства комплекс устаткування для автоматичного 

зварювання неповоротних стиків труб, який дасть змогу значно 

пришвидшити зварювання кореневого проходу шва на трасі, а 

відповідно – й темп будівництва трубопроводу. Даному 

нововведенню немає аналогів в Україні, воно дасть можливість 

підприємству вийти на новий рівень розвитку. 

Підвищення науково-технічного 

та виробничого потенціалу 

підприємств області у рамках 

виконання державного 

оборонного замовлення та 

сприяння реалізації політики 

імпортозаміщення та 

внутрішньообласної кооперації 

Виконується. На виконання положень Меморандуму між 

Державним концерном “Укроборонпром” та Хмельницькою 

обласною державною адміністрацією щодо розширення 

співробітництва з підприємствами Хмельницької області у рамках 

виконання державного оборонного замовлення та з метою 

інтенсифікації робіт з імпортозаміщення та розвитку кооперації з 

питань виробництва продукції оборонного призначення 

продовжується робота щодо поширення інформації серед 

промислових підприємств області про продукцію, що потребує 

імпортозаміщення або диверсифікації закупівель (в наявності є 2 

Номенклатурні каталоги). 

ПАТ “Кам’янець-Подільськавтоагрегат” веде переддоговірну роботу 

з ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені 

О. О. Морозова” щодо виробництва 5 видів продукції у рамках 

імпортозаміщення.  

На ПАТ “Завод “ТЕМП” проводиться переддоговірна робота у 

рамках виконання заходів імпортозаміщення за позиціями №122 та 

№228 Номенклатурного каталогу продукції оборонного 

призначення, що потребує імпортозаміщення або диверсифікації 

закупівель (№1). 

На даний час ДК “Укроборонпром” розглядаються матеріали для 

проведення спільної наради обласної державної адміністрації та 
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ДК “Укроборонпром” із залученням підприємств області щодо 

розширення співробітництва у рамках виконання державного 

оборонного замовлення. 

У січні-лютому 2017 року проведено роботу щодо можливості 

долучення ПАТ “Номінал” до кола суб’єктів, що можуть постачати 

продукцію на підприємства концерну. 

У червні 2017 року підготовлено інформацію щодо продукції 

промислових підприємств області для формування Каталогу 

продукції (робіт, послуг) оборонного призначення для налагодження 

подальшої співпраці з структурними підрозділами Збройних Сил 

України та інших військових формувань. 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

промислового виробництва та 

нарощування експортного 

потенціалу підприємств 

Виконується. З метою популяризації експортного та інвестиційного 

потенціалу м. Хмельницький, залучення потенційних інвесторів та 

зміцнення ділових зв’язків 27 квітня 2017 року проведено перший 

щорічний Форум економічного розвитку “Ринок інновацій та 

можливостей” у м. Хмельницький, який зібрав близько 600 

учасників. Метою форуму було об’єднати підприємців та інвесторів 

у баченні спільного майбутнього міста, донести до бізнес-спільноти 

міста інформацію про нові доступні можливості, що покращать 

бізнес-клімат міста, надихнути інноваційно та покращити 

підприємницький дух. Під час форуму представлено десять 

проектів, які заплановано реалізувати у м. Хмельницький задля 

розбудови міста, зокрема, щодо створення логістичного центру, 

індустріального парку, сучасного комплексу з переробки сміття, 

розвитку аеропорту у місті, модернізації громадського транспорту, а 

також розвитку легкої промисловості. 

Одним із заходів підвищення конкурентоспроможності 

промислового виробництва є підняття престижу робітничих 

професій серед молоді області. 

З цією метою у травні-червні 2017 року під керівництвом т.в.о. 

заступника голови облдержадміністрації О. Гуменного проведено 

6 робочих нарад з питань організації та проведення заходів 

“Тиждень популяризації робітничих спеціальностей серед 

випускників шкіл та закладів професійно-технічної освіти” (15.05-

19.05.17), “Тиждень машинобудування в області” (30.05-01.06.17) та 

конкурс “Кращий за робітничою професією” (02.06.17) серед 
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працівників промислових підприємств області. 

З 15 по 19 травня 2017 року проведено тиждень популяризації 

робітничих спеціальностей серед випускників шкіл та закладів 

професійно-технічної освіти шляхом відвідування найбільш 

потужних машинобудівних заводів Хмельниччини. Під час екскурсій 

глядачів поінформовано про наявність потреби в кадрах на кожному 

з підприємств, високий рівень заробітної плати, гідні умови праці та 

наглядно продемонстровано виробництво “з середини”. 

Впровадження сертифікованих 

за європейськими стандартами 

виробництв, сучасних ресурсо- 

та енергозберігаючих технологій 

та обладнання 

Виконується. З метою впровадження сертифікованих за 

європейськими стандартами виробництв, сприяння активізації 

виходу промислових підприємств області на європейські ринки на 

сайті облдержадміністрації розміщено інформацію про 

запровадження інституту схваленого експортера при визначенні 

преференційного походження товарів з України, видачу 

сертифікатів з перевезення товарів з України за формою “EUR.1”, 

процедуру їх отримання, переваги від використання для вітчизняних 

експортерів продукції, а також кращі практики застосування 

наданих преференцій підприємствами області. 

За січень-червень 2017 року 90 суб’єктами господарювання області 

отримано 1270 сертифікатів зразка “EUR.1”, визначеного відповідно 

до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

який підтверджує статус преференційного походження товару та 

застосовується для безмитного експорту продукції до країн ЄС. У 

порівнянні до січня-червня 2016 року кількість виданих сертифікатів 

збільшилася на 21,9 відсотка. 

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 

Виконується. Систематично розсилаються запрошення щодо участі 

представників провідних підприємств, установ та організацій 

області у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, 

економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в Україні та 

за її межами, інформація про дату та місце проведення зазначених 

заходів на постійній основі розміщується на сайті 

облдержадміністрації. У січні-червні 2017 року надіслано 

запрошення на 104 заходи. 

В лютому 2017 року ДК “Укроборонпром” представив Україну на 

міжнародній виставці військової техніки “IDEX-2017”. IDEX (The 

International  Defence Exhibition and Conference) 2017. Це одна з 
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найбільших в світі та наймасштабніша на Близькому Сході і 

Північній Африці міжнародна виставка озброєння оборонної 

промисловості, де ДП “НТК “Завод точної  механіки” був 

представлений новою розробкою, а саме спареними двома 

гарматами ЗТМ-1, інтегрованими в новий модуль, встановлений на 

базі БТР-4. Така компоновка викликала велику зацікавленість з боку 

потенційних іноземних партнерів та засобів масової інформації. 

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 

облдержадміністра

ції, Державне 

підприємство 

“Хмельницький 

державний центр 

науки інновацій та 

інформатизації”, 

вищі навчальні 

заклади, 

професійно-

технічні навчальні 

заклади, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. У 2015 році (останні статистичні дані) на інноваційну 

діяльність в області підприємствами спрямовано 66,7 млн. грн., з 

них за рахунок власних коштів – 55,0 млн. грн. (у 2014 році – 76,3 

млн. грн.). Фінансову підтримку за рахунок коштів державного та 

міського бюджетів отримали підприємства з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 

м. Хмельницький (2015 рік – 5,4 млн. грн.). 

95,0% від загального обсягу витрат на інноваційну діяльність було 

спрямовано на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення, пов’язаних з упровадженням інновацій. 

Впровадженням нових технологічних процесів займалися 8 

підприємств. У 2015 році було впроваджено 9 нових технологічних 

процесів (у 2014 році – 11), в тому числі 6 маловідходних, 

ресурсозберігаючих (у 2014 році – 4); 11 підприємствами області 

освоєно 24 інноваційні види продукції (у 2014 році – 11 

найменувань), з яких 13 – нові види техніки (машин, устаткування, 

приладів, апаратів тощо), у 2014 році – 5 найменувань. 

Сприяння збільшенню кількості 

інноваційно-активних 

промислових підприємств 

Виконується. У 2015 році (останні статистичні дані) в області 

налічувалося 18 інноваційно-активних промислових підприємств 

(44,4% яких – промислові підприємства розташовані у 

м. Хмельницький), що становить 12,3% від їх загальної кількості (у 

2014 році, відповідно, 38 підприємств та 11,0%). 

Реалізовували інноваційну продукцію 16 підприємств області, 37,5% 

з яких – підприємства м. Хмельницький. Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції становив 127,1 млн. грн., це 0,7% від 

загального обсягу реалізованої промисловими підприємствами 

області продукції. Серед видів економічної діяльності найбільша 

частка належить машинобудівним підприємствам (45,6%) та 

підприємствам з виробництва харчових продуктів (10,0%). 
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Продукцію, що була новою для ринку реалізували машинобудівні 

підприємства міст Хмельницький та Кам’янець-Подільський на 

суму 2,1 млн. грн. (1,6% від загального обсягу реалізованої 

інноваційної продукції). Обсяг нової для підприємства реалізованої 

продукції становив 125,0 млн. гривень. 

За межі України інноваційну продукцію реалізовували 

5 машинобудівних підприємств (80,0% яких – підприємства 

м. Хмельницький) на суму 32,4 млн. грн., що становить 25,5% від 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції. 

Підготовка фахівців, здатних 

забезпечити потреби бізнесу в 

якості розробників програмного 

забезпечення 

Виконується. На базі Хмельницького національного університету, 

Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету 

“Львівська політехніка” здійснюється підготовка фахівців, здатних 

забезпечити потреби бізнесу в якості розробників програмного 

забезпечення.  

Це ціла сфера професій, серед яких можна виділити: програміст C, 

C#, C++, VB.NET, Visual C/C++; Java розробник; Web розробник; 

NET Developer; QA Engineer (тестувальник); системний 

адміністратор; програміст, адміністратор бази даних; менеджер 

проектів; програміст 1C; дизайн і мультимедіа; аналітики, системні 

архітектори; інженери проектувальники.  

Залучення ресурсів ІТ-бізнесу 

для розвитку освіти та сприяння 

розвитку ІТ-галузі в регіоні 

Виконується. Проведено комплекс робіт з відкриття 4 нових для 

регіону напрямів: комп’ютерні науки, програмна інженерія, 

інформатика, прикладна математика, зокрема: проходження 

відповідних ліцензійних та акредитаційних експертиз; підбір та 

підготовку кадрового складу кафедр (кафедри: Інформаційних 

технологій проектування, Прикладної математики та соціальної 

інформатики, Програмної інженерії); створення навчальних 

лабораторій кафедр на їх оснащення; створення нових наукових 

шкіл, активну профорієнтаційну роботу.  

Реалізовано спільний проект Хмельницького національного 

університету та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

“Створення обласної освітньої комп’ютерної мережі”; реалізація 

ряду проектів, проведення спільних конференцій; спільний проект 

Академії Педагогічних наук України, Хмельницького національного 

університету, НВК №2 м. Хмельницький “Експериментальний 

майданчик по впровадженню ІКТ в навчальний процес” та інші. 
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Проведено ряд заходів з ІТ-компаніями регіону: з компаніями 

WinInteractive, АудитСофт, AquaSoft для студентів напрямів 

комп`ютерних наук, з АудитСофт для студентів економічних 

спеціальностей, з WinInteractive для студентів факультету технології 

та дизайну, з корпорацією IBM на тему: IBM Academic Initiative. 

Вимоги ринку до компетенцій ІТ-спеціалістів та шляхи їх набуття.  

Розпочато роботу з узгодження програм розвитку фундаментальної 

середньої освіти, позашкільної освіти школярів з системою ІТ освіти 

регіону та Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області 

на 2011-2020 роки. 

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 

Виконується. Створено відділ інтелектуальної власності при 

Хмельницькому національному університеті. Науковцями 

Хмельницького національного університету протягом останнього 

часу отримано більше 100 патентів на винаходи і корисну модель та 

отримано 550 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. 

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 

облдержадміністра

ції, Головне 

управління 

Держгеокадастру в 

області, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. За індексом обсягу сільськогосподарського 

виробництва область за січень-червень 2017 року займає друге місце 

по Україні, обсяги збільшилися на 3,1 відсотка.  

На Хмельниччині розпочато комплекс збиральних робіт. За рівнем 

урожайності ранніх зернових культур область посідає 3 місце в 

Україні. Цьогоріч передбачається отримати валовий збір зерна в 

обсязі 2,9 млн. тонн при середній урожайності не менше 55 ц/га.  

Завершується будівництво ТОВ “А.Т.К” соєво-екстрактного заводу 

(Старосинявський район). Введення заводу в експлуатацію 

планується до кінця 2017 року. Реалізація проекту передбачає 

створення 205 нових робочих місць. 

ДП “Старокостянтинівський молочний завод” завершено 

модернізацію виробництва, а саме: встановлено лінію для фасування 

масла. 

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні 

через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, 

що притаманні цій сфері діяльності. Він регулюється Законом 

Збільшення обсягів виробництва 

конкурентоспроможної 

продукції рослинництва 

Розвиток ринку органічних 

продуктів та збільшення 

ефективності виробництва та 

переробки органічної продукції 
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Проведення інформаційно-

роз’яснювальнї роботи для 

закріплення довіри споживачів 

до органічного виробництва та 

сертифікованої і відповідним 

чином маркованої органічної 

продукції 

України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини”, який прийнятий у 2013 році і на разі 

перебуває на стадії доопрацювання. 

В області діють 30 сертифікованих підприємств, що на 11 

підприємств більше порівняно з минулим роком, які займаються 

різними напрямами діяльності, зокрема: вирощуванням 

сільськогосподарських культур, в тому числі плодів, розведенням 

тварин, збором дикоросів тощо.  
Подальший розвиток 

високоефективного виробництва 

продукції тваринництва, 

зокрема:  

У січні-червні 2017 року обсяг виробництва продукції тваринництва 

збільшився на 2,8%, у тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – на 4,2%, господарствах населення – на 1,7 відсотка.  

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 45,2 тис.тонн 

худоби та птиці (у живій масі), що на 0,7% більше, ніж у січні–

червні 2016 року, вироблено 300,8 тис.тонн молока (на 2,1% більше).  

У січні-червні 2017 року у сільськогосподарських підприємствах 

(крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс 

проти відповідного періоду минулого року на 11%, у тому числі 

птиці – на 40,2%, великої рогатої худоби – на 2,9 відсотка.  

На 01 липня 2017 року у всіх категоріях налічувалося 263,7 тис. 

голів великої рогатої худоби, в тому числі 136,2 тис. корів, свиней – 

338,8 тис., овець та кіз – 37,2 тис., птиці усіх видів – 8,7 млн. голів. 

Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 01 липня 2016 року 

залишилася на рівні минулого року, овець та кіз збільшилася на 

2,7%, птиці – на 21,7 відсотка. 

В області функціонує 14 сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів.  

На 30 червня 2017 року в Хмельницькому обласному навчально-

курсовому комбінаті навчаються 64 трактористи-машиністи, 

закінчили – 50 трактористів-машиністів. Підвищили свою 

кваліфікацію 81 тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва, підвищують кваліфікацію 18 трактористів-машиністів.  

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 

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 

Організація проведення 

земельних торгів у формі 

аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок 

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року проведено 7 

земельниих торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких 

продано право оренди на 23 ділянки загальною площею 362,2203 га. 
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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 

облдержадміністра

ції, Хмельницька 

торгово-

промислова палата, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. Протягом січня-травня 2017 року експорт українських 

товарів зріс у 1,6 раза і становив 162 млн. дол. США.  
Імпорт товарів збільшився майже на 37% та становив майже 

153 млн. доларів. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 9,3 

млн. дол. (торік – від’ємне – 11,1 млн. дол.).  

До номенклатури найбільш популярних за кордоном промислових 

товарів за вказаний період потрапили санітарно-технічні вироби, 

меблі дерев’яні, трансформатори, лічильники води і газу та килимові 

вироби. До числа сільськогосподарської продукції, яка є візитною 

карткою Хмельниччини на ринку Європи, належать  зерно, крупи, 

боби, солод та мед. 

Уже традиційно у топ-п’ятірці країн, куди прямує подільський 

експорт, - Польща, Чехія, Великобританія та Білорусь.  

Сприяння пошуку 

господарюючими суб’єктами 

області іноземних бізнес-

партнерів 

Виконується. Інформація про міжнародні форуми, конференції, 

виставково-ярмаркові та інші заходи, що передбачають проведення 

бізнес-зустрічей із представниками ділових кіл іноземних країн, 

систематично направляється підприємствам Хмельницької області.  

З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з 

іноземними державами, а також налагодження прямих ділових 

контактів, проводяться ділові зустрічі керівництва 

облдержадміністрації та підприємницького сектору області з 

представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав.  

Суб’єктам підприємництва постійно надається методична, 

інформаційно-консультаційна допомога та підтримка з питань 

впровадження нових механізмів, що забезпечують ефективну 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Зокрема, зазначені 

питання піднімалися під час виїзних нарад щодо розгляду поточного 

стану та короткострокових прогнозів роботи суб’єктів 

господарювання районів та міст Хмельницької області. 

На офіційному сайті облдержадміністрації опубліковано посібник 

“Блакитна настанова” (The Blue Guide) із впровадження правил 

Європейського Союзу щодо продукції в різних секторах єдиного 

європейського ринку. 
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Сприяння активізації експортної 

діяльності національних 

товаровиробників та допомога їм 

у виході на нові ринки збуту 

Виконується. Для сприяння активізації експортної діяльності 

товаровиробників та допомоги їм у виході на нові ринки збуту 

Хмельниччини розроблено Каталог експортного потенціалу 

підприємств області, який розміщувався у різнопланових друкованих 

(електронних) виданнях, довідниках, каталогах, мережі Інтернет 

тощо, розповсюджувався серед торговельно-економічних місій при 

дипломатичних представництвах України за кордоном та 

дипломатичних представництвах країн, акредитованих в Україні, під 

час виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей, інших заходів. 

З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з 

іноземними державами, а також налагодження прямих ділових 

контактів, проводяться ділові зустрічі керівництва 

облдержадміністрації та підприємницького сектору області з 

представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав.  

Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

умов та вимог роботи на 

європейських та інших 

перспективних ринках 

Виконується. Інформація про міжнародні заходи, що відбуваються 

у рамках імплементації Угоди про асоціацію між Євросоюзом і 

Україною систематично розміщуються на офіційному сайті 

облдержадміністрації та доводяться до відома суб’єктів 

господарювання. 

Суб’єктам підприємництва постійно надається методична, 

інформаційно-консультаційна допомога та підтримка з питань 

провадження нових механізмів, що забезпечують ефективну роботу 

підприємств на європейських та інших ринках.  

Делегація представників Мережі Асоціації Місцевих Органів Влади 

у Південно-Східній Європі (NALAS) та Регіональної Мережі 

сприяння бізнес-сертифікації (Regionnal Network for Business-

Friendly Certification) перебувала в області 13-14 березня 2017 року. 

Метою їх візиту є вивчення можливості застосування інструменту 

сертифікування муніципалітетів щодо їхньої відповідності 

міжнародним стандартам прозорості та сприятливого ставлення до 

бізнесу (Business Friendly Certification) в українських умовах з метою 

вдосконалення адміністративної системи муніципалітетів для 

залучення інвестицій, покращення умов розвитку бізнесу, місцевого 

економічного розвитку.  

Активна промоція експортних 

можливостей регіону з 

Виконується. Для сприяння нарощування експортного потенціалу 

Хмельниччини розроблено Каталог експортного потенціалу 
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використанням різних каналів 

поширення інформації, у тому 

числі виготовлення каталогу 

експортного потенціалу 

підприємств області 

підприємств області, який розміщувався у різнопланових друкованих 

(електронних) виданнях, довідниках, каталогах, мережі Інтернет 

тощо, розповсюджувався серед торговельно-економічних місій при 

дипломатичних представництвах України за кордоном та 

дипломатичних представництвах країн, акредитованих в Україні, під 

час виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей, інших заходів. 

У місті Київ 18 січня 2017 року керівництвом Хмельницької міської 

ради проведено зустріч з Послом Європейського Союзу в Україні 

Хьюгом Мінгареллі, в рамках якої було презентовано 

Хмельниччину. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей 

про початок співпраці щодо підтримки малого і середнього бізнесу, 

впровадження заходів з енергозбереження, енергоефективності, 

поводження з твердими побутовими відходами. Також проведено 

зустріч з головою Представництва Європейського інвестиційного 

банку, на якій обговорено напрями співпраці і залучення коштів для 

сміттєпереробки, енергозбереження бюджетних установ, 

модернізації мереж водопостачання та водовідведення, оновлення 

комунального транспорту.  

На запрошення члена Уряду Куявсько-Поморського воєводства 

Славомира Копича, у рамках імплементації Угоди про міжнародне 

співробітництво між Хмельницькою областю та Куявсько-

Поморським воєводством, Республіка Польща 2-5 червня 2017 року 

відбувся візит делегації Хмельницької області до міст Влоцлавек і 

Торунь з метою  участі у святкуванні Дня Воєводства. Візит 

делегації Хмельницької області сприяв налагодженню та зміцненню 

вже існуючих ділових зв'язків між Хмельницькою областю та 

Куявсько-Поморським воєводством, додав нового імпульсу 

розширенню торговельно-економічних, науково-технічних і 

культурних зв’язків між Хмельницькою областю та Польською 

Республікою. 

Використання потенціалу 

міжнародного регіонального 

співробітництва для 

поглиблення торговельно-

економічних зв’язків 

Виконується. З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих 

зв’язків з іноземними державами, а також налагодження прямих 

ділових контактів, продовжувалася системна робота з поглиблення 

регіонального співробітництва з представниками бізнес-кіл та 

державних установ зарубіжних держав. 

Область 19 січня 2017 року відвідала делегація промисловців з 
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Республіки Білорусь. В облдержадміністрації відбулася зустріч за 

участю голови обласної ради М. Загородного, першого заступника 

голови облдержадміністрації В. Кальніченка, голови об’єднання 

організацій роботодавців області І. Дунця, голови Асоціації 

сільгоспвиробників області, депутата обласної ради В. Мастія, 

голови торгово-промислової палати Н. Белякової та окремих 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Під час 

зустрічі представники підприємств м. Брест презентували присутнім 

вироби, що випускаються підприємствами (ґрунтообробні і посівні 

машини і їх комбінації, прилади обліку газу). Також делегацією було 

відмічено, що Хмельниччина на їх погляд є найбільш аграрним 

регіоном, тому вони зацікавлені у налагодженні співпраці та 

розширенні зв’язків у сфері сільськогосподарського 

машинобудування з аграріями Хмельниччини. 

Проведено 25 квітня 2017 року зустріч голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації О. Корнійчука з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном Хаґстрьомом та   

заступником Міністра освіти і науки України Павлом Хобзеєм. Під 

час зустрічі обговорювалися питання співпраці в економічному та 

соціальному напрямах.  

Відбулася 27 квітня 2017 року зустріч голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації О. Корнійчука з директором Європейської 

Академії Берліну Екертом Штратеншульте, на якій обговорено 

питання актуальної соціально-економічної ситуації; зміцнення 

врядування в Україні; участь адміністративного персоналу 

Хмельницької обласної державної адміністрації у програмі 

“AGREE”. 

За участю бізнесових кіл області в рамках імплементації Угоди про 

міжнародне співробітництво між Хмельницькою областю та 

Куявсько-Поморським воєводством, Республіка Польща, 2-5 червня 

2017 року відбувся візит делегації області до міст Влоцлавек і 

Торунь з метою участі у святкуванні Дня Воєводства. Під час візиту 

відбулися прямі контакти між представниками українського та 

польського регіонального керівництва, представників освітньої та 

наукової спільноти, досягнуто домовленості про постійний обмін 

бізнесовою інформацією між регіонами. 
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Налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн 

Євросоюзу здійснюється, в тому числі, і в рамках підписаних Угод 

про співробітництво, зокрема, з керівництвом двох регіонів 

Литовської Республіки (Вільнюського району та Маріямпольського 

повіту), двох воєводств Республіки Польща (Люблінського та 

Куявсько-Поморського), повіту Нямц Румунії, Вітровітічко-

подравської жупанії Республіки Хорватія та Південно-егейської 

області Грецької Республіки.  

З керівництвом Куявсько-Поморського воєводства опрацьовуються 

питання розвитку інвестиційного співробітництва, спільної участі у 

програмах Європейського Союзу для реалізації масштабних проектів 

у взаємовигідних пріоритетних напрямах, зокрема, в таких областях, 

як сільське господарство, промисловість, впровадження енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, туристична і рекреаційна сфери.  

Реалізація Програми з 

підготовки управлінських кадрів 

для сфери підприємництва “Fit 

for Partnership with Germany” 

(“Готові до співпраці з 

Німеччиною”) 

Виконується. Здійснюється всебічна підтримка ініціатив 

представників бізнесу, що сприяють інтеграції України в 

європейський простір, їх участі у програмах та заходах в 

економічній сфері з метою популяризації України, як європейської 

держави. 

Так, на постійній основі впроваджуються організаційні заходи з 

інформування підприємницьких структур про умови участі у 

Програмі Федерального міністерства економіки і енергетики з 

перепідготовки управлінських кадрів Німеччина – Україна: Fit for 

Partnership with Germany – Готуємося до партнерства з Німеччиною 

(далі – Програма). 

У жовтні 2017 року планується проведення робочого семінару за 

участю експертів Програми та здійснення конкурсного відбору за 

умовами Програми. 

Інформація щодо участі у Програмі направляється на електронні 

адреси провідних підприємств області, розміщується оголошення 

про умови конкурсних відборів спеціалістів на стажування за 

кордоном у рубриці “Актуально” офіційного веб-сайту 

облдержадміністрації. Відомості про Програму поширюються на 

засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах 

влади.  

За період дії Програми стажування у Німеччині пройшли близько 30 
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управлінців області. 

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 

облдержадміністра

ції, Головне 

управління ДФС у 

Хмельницькій 

області, 

Хмельницька 

митниця ДФС, 

Головне 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України, 

Державна 

фінансова 

інспекція, 

управління 

Держпраці в 

області, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування, 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Виконується. З метою забезпечення виконання у 2017 році 

показників доходної частини місцевих бюджетів 

облдержадміністрацією затверджено заходи щодо наповнення 

місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів, згідно з якими дано конкретні завдання 

виконавцям щодо: 

детінізації фінансових потоків та легалізації ринків праці; 

збільшення надходжень місцевих податків та зборів; 

скорочення податкового боргу. 

Для збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб – 

основного джерела доходів місцевих бюджетів області проводиться 

робота з підвищення рівня середньомісячної заробітної плати та 

виведення “із тіні” працездатного населення. 

Протягом січня-червня 2017 року з питань легалізації трудових 

відносин в області проведено відповідну роботу, за результатами 

якої виявлено 298 порушень, у тому числі 224 – трудового 

законодавства, 69 – податкового, 5 – пенсійного законодавства. 

У поточному році проведено 2 засідання обласної робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

За результатами проведеної роботи виявлено 249 порушень та 

донараховано доходів в бюджет області на загальну суму майже 807 

тис. гривень. 

Реалізація вжитих в області протягом І півріччя 2017 року заходів 

дала змогу вивести з “тіні” 6198 осіб. 

З початку року за результатами контрольно-перевірочної роботи 

Головним управлінням Державної фіскальної служби в області у  20 

підприємств та 8 фізичних осіб-підприємців виявлено виплату 

заробітної плату та інших доходів з порушенням вимог податкового 

законодавства. 

За результатами перевірок несумлінним роботодавцям донараховано 

3,9 млн. грн. податку на додану вартість та 126 тис. грн. єдиного 

соціального внеску. 

Відповідно до офіційного працевлаштування залучено 889 громадян, 

які не були оформлені працедавцями згідно з вимогами 

законодавства і додатково мобілізовано до бюджету 3,2 млн. грн. 
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єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та 2,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 221 

тис. грн. військового збору. 

Крім того, за результатами вжитих заходів залучено 389 фізичних 

осіб до державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

Вжиття заходів щодо оптимізації 

видатків бюджетних установ та 

дотримання жорсткої бюджетної 

дисципліни 

Виконується. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 

лютого 2017 року №122/2017-р затверджено “Заходи щодо 

економного і раціонального використання коштів місцевих бюджетів 

області у 2017 році”. 

З метою виконання зазначеного розпорядження Департаментом 

фінансів облдержадміністрації  щомісячно проводиться моніторинг 

щодо виконання місцевих бюджетів області, динаміки дебіторської 

та кредиторської заборгованості місцевих бюджетів у розрізі 

бюджетів районів, міст (обласного значення), обласного бюджету. 

Матеріали моніторингу надсилаються районним, міським 

управлінням фінансів, головам райдержадміністрацій та міським 

(міст обласного значення) головам для вжиття заходів щодо якісного 

виконання місцевих бюджетів, забезпечення скорочення 

дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ, 

недопущення простроченої заборгованості з виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ. 

Проведені протягом січня-червня заходи дали можливість зменшити 

початковий дефіцит в коштах по обов’язкових виплатах на оплату 

праці працівників бюджетних установ та на оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг із 199,6 млн.грн. до 68,9 млн.грн. або на 130,7 

млн.грн., що становить 65,5% та збалансувати тринадцять місцевих 

бюджетів,  а саме бюджети міст: Камʼянець-Подільський, Нетішин 

та Шепетівка; районні бюджети: Білогірського, Віньковецького, 

Кам’янець-Подільського, Новоушицького, Старокостянтинівського, 

Теофіпольського, Хмельницького районів та бюджети 

Ганнопільської,  Новоушицької і Полонської об’єднаних 

територіальних громад.  

Залишається дефіцит в коштах на обов’язкові виплати по заробітній 

платі ще по 12 місцевих бюджетах на загальну суму 60,6 

млн.гривень. 
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Вжиті заходи з ефективного використання коштів та посилення 

бюджетної дисципліни дозволили своєчасно виплатити заробітну 

плати працівникам бюджетних установ і організацій; стипендії; 

оплатити енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами; в повному обсязі профінансувати видатки 

області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та дітям-сиротам.  

На 01 липня 2017 року місцевими бюджетами області не допущено 

простроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної 

плати працівникам бюджетних установ. 

Застосування програмно-

цільового методу бюджетування 

з метою підвищення прозорості 

та ефективності використання 

фінансових ресурсів 

Виконується. У 2017 році усі 53 місцеві бюджети, які мають прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом, рішеннями 

місцевих рад про відповідні місцеві бюджети на 2017 рік 

запровадили програмно-цільовий метод бюджетування. 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України зазначені 

бюджети сформовано, затверджено та виконуються  за програмно-

цільовий методом бюджетування. 

Запровадження 

середньострокового бюджетного 

прогнозування на рівні місцевих 

бюджетів, що мають 

взаємовідносини з державним 

бюджетом 

Виконується. Прогноз обласного бюджету на 2018-2019 роки 

визначено на основі Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 серпня 2014 року №385, а також Плану заходів на 

2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року №821 та з 

урахуванням прогнозних показників соціального та економічного 

розвитку України та області. 

На середньострокову перспективу основними завданнями обласного 

бюджету є: 

- забезпечення зростання доходної частини обласного бюджету за 

рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки 

тіньової економіки; 

- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, 

організацій; 

- покращення добробуту та якості життя населення шляхом 

виконання державних соціальних стандартів та гарантій;  

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами 
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шляхом оптимізації бюджетних програм. 

Створення належних 

матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для 

забезпечення розвитку 

територіальних громад 

Виконується. Зміни до Податкового та Бюджетного кодексів 

України розширили права місцевих органів влади, надали їм 

бюджетну самостійність, збільшили перелік доходів, які 

зараховуються до місцевих бюджетів, забезпечили реальний ріст 

ресурсу місцевих бюджетів та підвищили рівень їх фінансової 

спроможності.  

Позитивна динаміка виконання місцевих бюджетів області за перше 

півріччя 2017 року на практиці підтверджує ефективність розпочатих 

реформ децентралізації фінансових ресурсів держави. 

В І півріччі на території області діяло 26 об’єднаних територіальних 

громади. На 01 липня 2017 року до загального фонду доходів 

об’єднаних територіальних громад надійшло 365,9 млн.грн. 

податків, зборів та обов’язкових платежів (без врахування 

міжбюджетних трансфертів). Це – 16,8% у зведеному бюджеті 

області. Об’єднаними територіальними громадами забезпечено 

виконання планових показників на 114,2 відсотка, понадпланово 

отримано 45,4 млн.гривень. 

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 

Виконується. В поточному році в обласному бюджеті за рахунок 

коштів бюджету розвитку передбачено фінансування пріоритетних 

інвестиційних проектів на суму 138,4 млн.грн., зокрема це 

будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу 

Хмельницької обласної дитячої лікарні та реконструкція існуючого 

корпусу під поліклініку в м. Хмельницький,  реконструкція 

приміщення обласного кардіодиспансеру для створення обласного 

центру кардіології та кардіохірургії, будівництво спортивного залу з 

басейном і котельнею Кам’янець-Подільської спеціалізованої 

школи-інтернат І-ІІІ ступенів “Славутинка”, реконструкція даху 

будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького обласного 

спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі 

науки, будівництво музичного училища в комплексі з музичною 

школою по вул.Прибузька, 8 в м.Хмельницький тощо. 

Поряд з цим, однією із найважливіших проблем є ситуація із 
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водопостачанням населених пунктів області.  

Так, в обласному бюджеті на будівництво (реконструкцію) мереж 

водопостачання та водовідведення передбачено 9,6 млн.гривень. 

Крім того, пріоритетним є питання проведення заходів з 

енергозбереження загальноосвітніх шкіл області, на які передбачено 

8,3 млн.гривень. Також, місцевими бюджетами області на реалізацію 

пріоритетних інвестиційних програм (проектів) передбачено 

спрямувати 1089,9 млн.грн. коштів бюджету розвитку, що у 1,75 раза 

більше минулого року, зокрема на будівництво (реконструкцію) 

закладів освіти, мереж водопостачання та водовідведення, вуличного 

освітлення, котелень, автомобільних доріг тощо.  

Проведення інвентаризації 

регіональних цільових програм 

на предмет їх ефективності та 

доцільності, приведення обсягів 

фінансування заходів у 

відповідність із наявними 

ресурсами  

Виконується. Відповідно до рішень обласної ради в області 

затверджено 40 регіональних програм, для виконання яких потреба в 

коштах з обласного бюджету на 2017 рік становить 205,1 

млн.гривень. 

Разом з тим, в межах наявного фінансового ресурсу рішенням 

обласної ради від 23 грудня 2016 року №49-9/2016 “Про обласний 

бюджет на 2017 рік” із змінами від 23 березня 2017 року №15-

11/2017 та від 13 липня 2017 року №32-14/2017 передбачено 

фінансування 18 місцевих регіональних програм на суму 137,0 

млн.гривень. 

На 01 липня 2017 року профінансовано зазначені програми на суму 

73,4 млн.грн. або 98,4% до плану на І півріччя 2017 року. 

Забезпечення надходжень 

податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до 

місцевих бюджетів не менше 

рівня визначених бюджетних 

призначень 

Виконується. Проведена робота та заходи, які вживалися органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування в області щодо 

збільшення надходжень до бюджетів, дозволили мобілізувати до 

загального фонду бюджету області податків, зборів (обов’язкових 

платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів у сумі 

2179,8 млн. грн. та забезпечити виконання доходів загального фонду 

зведеного бюджету області до плану на перше півріччя на 112,6 

відсотка. 

До показників, затверджених місцевими радами на звітний період, 

забезпечили виконання доходів загального фонду 5 міст обласного 

значення, 19 районів, 24 об’єднаних територіальних громади та 

обласний бюджет. 

Виконання загального фонду обласного бюджету за доходами (без 
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врахування міжбюджетних трансфертів) до показників, 

затверджених на звітний період, становило 111,7 відсотка. 

Скорочення податкового боргу зі 

сплати податків, зборів і 

платежів 

Виконується. На 01 липня 2017 року податковий борг до зведеного 

бюджету становить 427,5 млн. грн., до державного – 273,8 млн. грн., 

до місцевих – 153,7 млн. гривень. Вцілому по області забезпечено 

скорочення обсягів заборгованості в порівнянні до початку року, до 

зведеного бюджету – на 20,0 млн. грн. або 4,5%, до державного – 

13,2 млн. грн. або 4,6%, до місцевих – 6,8 млн. грн. або 4,2 відсотка.  

Розвиток програмно-технічного 

комплексу “Клієнт-

Казначейство”, для 

дистанційного обслуговування 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів 

Виконується. Впроваджено програмно-технічний комплекс системи 

дистанційного обслуговування “Клієнт-Казначейство” для 

дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів. На даний момент ним користується частина 

клієнтів у частині отримання виписок з рахунків та оплати деяких 

рахунків. 

Пріоритет 3. Модернізація інфраструктури 

9. Впровадження 

заходів з 

енергоефективнос

ті 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 

облдержадміністра

ції, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування, 

банківські установи 

Виконується. Здійснювалися заходи з модернізації котелень та 

заміни котельного обладнання для використання альтернативних 

видів палива. Зокрема, у: Білогірському районі (капітальний ремонт 

котельні Ямпільської загальноосвітньої школи, поточний ремонт 

котла Малоборовицької загальноосвітньої школи); Віньковецькому 

районі (реконструкція котельні з встановленням твердопаливного 

котла РЕТРА-3М-700Квт. в прибудові до котельні №2 по 

вул. Л.Українки, 2 в селищі Віньківці); Волочиському районі 

(реконструкція ЦТП під котельню з встановленням твердопаливного 

котла потужністю350 кВт, вул. Музейна, 40б, реконструкція 

котельні із заміною водогрійних котлів Рівнетерм-96 на котел 

Ziehbart130 потужністю 130 кВт, вул. Пушкіна, 31/1, реконструкція 

тепломереж, заміна на  ПІТ по вул. Пушкіна 7а Д-90); Городоцькому 

районі (встановлення твердопаливного котла у Скіпчанській 

загальноосвітній школі I-II ступенів, переведення на твердопаливне 

опалення приміщення дошкільного навчального закладу “Барвінок” 

у с. Пільний Олексинець); Деражнянському районі (реконструкція 

котельні на твердому паливі Деражнянського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів №2 – гімназія”, 

реконструкція котельні на твердому паливі Яблунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів); Красилівському районі 
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(заміна газового котла опалення на твердопаливний в дошкільному 

навчальному закладі “Калинка” с.Яворівці); Летичівському районі 

(капітальний ремонт будівлі Ставницької загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів по вул. Костроміна, 10 в с. Ставниця, будинку культури 

по вул. Центральна, 56 с. Голосків); м. Кам’янець-Подільський 

(реконструкція котельні з переобладнанням котлів на альтернативні 

види палива по вул. Жукова, 2, технічне переоснащення котельні по 

вул. Тімірязєва, 123, будівництво котельні по вул. Крип’якевича, 3);. 

м. Славута (переоснащення котельні по вулиці Миру, 1/139); 

м. Шепетівка (будівництво модульної котельні Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №1 у складі “Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів); Новоушицькому районі (будівництво блочно-

модульної котельні в дошкільному навчальному закладі “Малятко” 

с. Струга, капітальний ремонт котельні дошкільного навчального 

закладу с. Тимків); Старокостянтинівському районі (завершення 

будівництва паливної котельні зі встановленням твердопаливних 

котлів потужністю для опалення навчально-виховного комплексу в 

с.Радківці). 

Упровадження систем 

електроопалення (електротепло-

акумуляційного обігріву та 

гарячого водопостачання) 

Виконується. Протягом звітного періоду в області здійснювалися 

заходи з упровадження систем електроопалення (електротепло-

акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання). Зокрема, у: 

с. Йосипівці Білогірському районі (влаштування системи водяного 

опалення у ФАПі); м. Старокостянтинів (КП “Водоканал”,технічне 

переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням регульованого 

електропривода до двох насосних агрегатів Д 320-60, потужністю 90 

кВт); Новоушицькому районі (реконструкція системи опалення з 

впровадженням технології електричного теплоакумуляційного 

обігріву в Глібівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

(“Теплон”). 

Проведення санації житлових 

будинків та будівель бюджетних 

установ 

Виконується. Здійснювалися заходи з проведення санації житлових 

будинків та будівель бюджетних установ. Зокрема, у: 

Віньковецькому районі (капітальний ремонт будівлі хірургічного 

корпусу Віньковецької центральної районної лікарні (утеплення 

фасадів, покрівель, заміна  дверей); Волочиському районі 

(капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень 

(утеплення фасаду, заміна вікон) у центральній районній лікарні, 
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завершення капітального ремонту приміщення хірургічного корпусу 

центральної районної лікарні (утеплення фасаду, заміна вікон), 

капітальний ремонт Волочиської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №5 з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних та дверних блоків, капітальний ремонт даху, утеплення 

фасаду), капітальний ремонт Волочиського навчально-виховного 

комплексу з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних та дверних блоків, капітальний ремонт даху, утеплення 

фасаду), капітальний ремонт з утеплення фасаду Волочиської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, реконструкція 

дошкільного навчального закладу “Сонечко” з впровадженням 

енергозберігаючих заходів (улаштування шатрового даху, заміна 

віконних та дверних блоків, утеплення фасаду), капітальний ремонт 

ЦРД “Калинка” з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна 

віконних та дверних блоків, утеплення фасаду); Городоцькому 

районі (капітальний ремонт утеплення фасадів приміщення 

загальноосвітньої школи І ступеня по вул.Шевченка, 38 у 

м. Городок, утеплення фасадів у приміщенні дитячого садочка 

“Ялинка” у  м. Городок); Дунаєвецькому районі (капітальний ремонт 

будівлі полового відділення та жіночої консультації КУДРР 

“Дунаєвецька центральна районна лікарня”, капітальний ремонт 

частини зовнішніх стін (утеплення) адміністративної будівлі, 

капітальний ремонт будівлі  Дунаєвецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №4, капітальний ремонт будівлі Іванковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів); Ізяславському районі 

(капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Ізяславського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 ім. О.Онищука, гімназія”, Ізяславського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, 

ліцей” ім.О.Кушнірука, Ізяславського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, ліцей” 

ім.О.Кушнірука); м. Старокостянтинів (капітальний ремонт 

навчального закладу І-ІІІ ступенів №1 по вул. Острозького, 40 в). 

Проведення енергетичного 

аудиту у бюджетних закладах 

Не виконано. Протягом звітного періоду проведення енергетичного 

аудиту у бюджетних закладах не здійснювалося.  

Виконання даного заходу планується у другому півріччі 2017 року. 
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Упровадження 

енергоефективних 

освітлювальних приладів у 

бюджетних закладах 

Виконується. Здійснювалися заходи з упровадження 

енергоефективних освітлювальних приладів у бюджетних закладах. 

Зокрема, у: Волочиському районі (заміна електроламп на 

світлодіодні в Купільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 

Соломнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Богданівській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Гречанській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів, Поповецькій загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів); Деражнянському районі (заміна лампочок на 

енергозберігаючі (30 шт.) в Деражнянській центральній районній 

лікарні, заміна лампочок розжарювання на  енергозберігаючі у ФП 

с. Нижнє, заміна лампочок розжарювання на  енергозберігаючі у 

Маниковецькій АЗПСМ); Дунаєвецькому районі (заміна 

освітлювальних приладів на енергозберігаючі в Маківському 

навчально-виховному комплексі “Колегіум”); Летичівському районі 

(заміна ламп на енергозберігаючі в центральній районній лікарні); 

м. Старокостянтинів (МКП “Міськсвітло”, заміна світильників з 

лампою розжарювання на світильники з натрієвими лампами, заміна 

люмінісцентних та ламп розжарювання потужністю 300 Вт  на  

енергозберігаючі світлодіодні лампи для закладів освіти); 

Теофіпольському районі (заміна ламп розжарювання на 

енергоощадні лампи (200 шт.) в центральній районній лікарні. 

Розроблення проектної 

документації для реалізації 

проектів у сфері 

енергоефективності та 

відновлюваних джерел енергії 

Виконується. У Білогірському районі виготовлено проектно-

кошторисну документацію на капітальний ремонт Довгалівської 

загальноосвітньої школи. 

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 індивідуальних 

теплових пунктів 

Виконується. Рішенням сесії обласної ради від 23 березня 2017 року 

№22-11/2017 прийнято Програму підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2017-2021 роки.  

В області діє Хмельницька міська програма часткового 

відшкодування ставок за залученими кредитами на заходи з 

підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки (обсяг 

фінансування – 100,0 тис. грн.), Програма “Теплий дім” на 2017-2018 

роки у м. Кам’янець-Подільський (обсяг фінансування – 3800,0 тис. 

грн.) на утеплення багатоквартирних житлових будинків, Програма 

підвищення енергоефективності на 2014-2017 роки у  м. Нетішин 
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(обсяг фінансування – 100 тис. грн.), Програма підвищення 

енергоефективності Теофіпольського району на 2017 рік (обсяг 

фінансування – 100,0 тис. грн.), проект змін до Програми 

підвищення енергоефективності Віньковецького району на 2013-

2017 роки (обсяг фінансування – 20,0 тис. грн.), Програма 

підвищення енергоефективності Хмельницького району на 2017-

2021 роки. 

Білогірською, Дунаєвецькою, Ізяславською, Новоушицькою, 

Славутською, Старокостянтинівською, Шепетівською 

райдержадміністраціями та Старокостянтинівським виконавчим 

комітетом розроблено проекти Програм відшкодування частини 

відсотків за кредитами, залученими фізичними особами, на 

впровадження енергозберігаючих заходів, які будуть винесені на 

затвердження чергових сесій районних рад. 

Крім того, в області видано 217 кредитів на загальну суму 4491,9 

тис. грн. на заходи з енергозбереження. 

Стимулювання населення, ОСББ 

та ЖБК до впровадження 

енергоефективних заходів 

шляхом часткового 

відшкодування залучених 

кредитних коштів  

Виконується. Роз’яснювальна робота серед населення щодо дії 

місцевих програм енергозбереження та умов їх використання 

здійснюється на системній основі в місцевих засобах масової 

інформації, зокрема, на обласних телеканалах “Поділля-центр”, 

“TV7+”, на обласному радіомовленні, у журналі “Енергозбереження 

Поділля”, на сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та 

виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад. 

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 

Виконується. З метою забезпечення ефективної інформаційної 

компанії із зазначеного питання на сайті обласної державної 

адміністрації у рухомій панелі банерів розміщено банер 

Інтерактивної карти місцевих програм відшкодування частини 

відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на 

утеплення, розроблений Держенергоефективності України за 

підтримки проекту GIZ “Створення енергетичних агентств в 

України”. 

Розміщено відеоролики “Не спалюй гроші – бережи енергію”, 

“Отримав субсидію – бережи енергоресурси” та інтерв’ю Голови 

Держенергоефективності України щодо “теплих кредитів” на 

офіційних сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та 

виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.  
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Роз’яснювальна робота серед населення щодо дії місцевих програм 

енергозбереження та умов їх використання здійснюється на 

системній основі в місцевих засобах масової інформації, зокрема, на 

обласних телеканалах “Поділля-центр”, “TV7+”, на обласному 

радіомовленні, у журналі “Енергозбереження Поділля”, на сайтах 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад. 

10. Модернізація 

транспортної 

інфраструктури 

Забезпечення населених пунктів 

області регулярним автобусним 

сполученням 

Департамент 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністра

ції, служба 

автомобільних 

доріг в області, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. У січні-червні 2017 року вантажооборот підприємств 

транспорту області становив 798,2 млн.ткм, або 94,7% від обсягу 

відповідного періоду 2016 року. 

Перевезено 3906,3 тис.тонн вантажів, що становить 97,5% від обсягу 

січня-червня 2016 року. 

У січні-червні 2017 року автомобільним та тролейбусним 

транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 567,7 млн.пас.км, 

що на 4,1% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 56,2 млн. 

пасажирів, що на 3,3% більше, ніж у січні-червні 2016 року. 

Протягом першого півріччя 2017 року проведено два засідання 

обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на 

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території області.  

На конкурси виносилося 22 об’єкти конкурсу (автобусні маршрути, 

рейси). По 20 об’єктам проведено конкурси та визначено 11 

автомобільних перевізників з якими укладено відповідні договори 

про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, який не виходить за межі території 

Хмельницької області. 

Крім того, відповідно до рішення суду, переглядалося рішення 

конкурсного комітету по 1 маршруту. 

Під час проведення конкурсу обласним конкурсним комітетом 

надавалася перевага перевізникам, які подавали на конкурси більш 

нові та комфортабельні автобуси. 

Розвиток муніципального 

транспорту 

Не виконано. В області діє Державна цільова програма розвитку 

міського електротранспорту на період до 2017 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року 
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№1855, у першому півріччі 2017 року в м. Хмельницький 

тролейбуси не купувалися.  

Закупляти тролейбуси в м. Хмельницький планують у ІІ півріччі 

2017 року. 

Проведення оновлення основних 

виробничих фондів підприємств 

транспорту, насамперед 

рухомого складу 

Виконується. Обсласним конкурсним комітетом ретельно 

перевіряються конкурсні пропозиції перевізників при проходженні 

конкурсів. Надається перевага перевізникам, які подають на 

конкурси більш нові та комфортабельні автобуси відповідно до 

системи нарахування балів за за системою оцінки пропозицій 

перевізників претендентів відповідно до Порядку проведення 

конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081. Згідно з умовами 

конкурсу, при укладенні договорів, перевізники беруть інвестиційні 

зобов’язання щодо оновлення транспортних засобів. 

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 

Виконується. Автобуси, які були переобладнанні з вантажних 

автомобілів не допускаються до участі у конкурсі. 

При проведенні конкурсу перед претендентами на маршрут постійно 

виставляються вимоги щодо оновлення транспортних засобів, 

недопущення зривів рейсів. 

Посилення вимог до 

перевізників-учасників 

конкурсів на перевезення 

пасажирів автотранспортом 

загального користування для 

підвищення рівня безпеки на 

транспорті 

Виконується. Відповідно до нормативних документів з питань 

транспорту щоденно проводиться медичний огляд водіїв автобусів 

та передрейсовий технічний огяд транспортних засобів. 

Управлінням Укртрансбезпеки відповідно до повноважень 

здійснюється контроль за дотриманням розкладу руху та безпеки 

пасажирських перевезень на лінії. 

Обсласним конкурсним комітетом ретельно перевіряються 

конкурсні пропозиції перевізників при проходженні конкурсів. 

Надається перевага перевізникам, які подають на конкурси більш 

нові та комфортабельні автобуси відповідно до системи нарахування 

балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів 
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відповідно до Порядку проведення конкурсів з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

2008 року №1081. Згідно з умовами конкурсу, при укладенні 

договорів, перевізники беруть інвестиційні зобов’язання щодо 

оновлення транспортних засобів.  

Забезпечення контролю та 

виконання договорів 

перевізниками на перевезення 

пасажирів 

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року проведено 5 

позапланових перевірок виконань умов чинних договорів на 

перевезення пасажирів на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування. Крім того, постійно 

контролюються виконання умов договорів з перевізниками шляхом 

одержання повідомлень з автостанцій щодо регулярності перевезень 

на маршрутах, інформацій від райдержадміністрацій, інших 

державних установ, а також звернень громадян щодо покращення 

умов пасажирських перевезень. 

Будівництво, реконструкція, 

капітальний та поточний ремонт, 

експлуатаційне утримання доріг 

загального користування 

державного та місцевого 

значення, вулиць та доріг 

комунальної власності (додаток 

5)  

Виконується. На 2017 рік передбачено фінансування на 

будівництво, реконструкцію, поточний ремонт та експлуатаційне 

утримання доріг загального користування за рахунок коштів 

державного бюджету на суму 192,7 млн.гривень. 

За січень-червень 2017 року для Служби автомобільних доріг у 

Хмельницькій області при плані 111,3 млн.грн. з державного бюжету 

надійшло коштів  на суму 109,1 млн.грн., виконано дорожніх робіт 

на суму 105,9 млн.гривень. З яких на поточний дрібний ремонт та 

експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування Хмельницької області освоєно 105,6 млн.грн. та 0,3 

млн.грн. на капітальний ремонт. 

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

29 березня 2017 року №303 “Деякі питання використання у 2017 році 

коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії 

Державним агентством автомобільних доріг” Служба автомобільних 

доріг в області за рахунок коштів, залучених під державні гарантії 

погасила заборгованість за виконані роботи в минулі роки на суму 

2,9 млн.гривень. 

На виконання пункту 7 Порядку спрямування 50% суми 

перевиконання загального обсягу щомісячних показників 

надходжень митних платежів, визначених у розписі державного 
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бюджету за загальним фондом,  до спеціальних фондів обласних 

бюджетів та бюджету м. Київ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів від 16 вересня 2015 року №726 (зі змінами) запланований 

обсяг коштів в рамках проведення експерименту з розвитку 

автомобільних доріг загального користування Хмельницької області 

на 2017 рік відповідно до рішення сесії становить 269,0 млн.грн., 

процедуру погодження проведено на 225 млн.гривень.  

На 01 липня 2017 року з обласного бюджету по даному джерелу 

фінансування виділено коштів на суму 55,6 млн.гривень. Розпочато 

роботи з будівництва автомобільної дороги державного значення 

обходу м. Дунаївці, а також по поточному середньому ремонту 

автомобільної дороги загального користування Р-50 Ярмолинці-

Сатанів. 

Обласною державною адміністрацією спільно із Службою 

автомобільних доріг в області сформовано додатковий проект 

Переліку об’єктів з будівництва, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

на прогнозну суму в 175 млн.грн. перевиконання митних платежів, 

що надійде протягом 2017 року. Даний перелік погоджено з 

Укравтодором, Міністерством інфраструктури України та 

направлено на погодження до Комітету з питань бюджету Верховної 

Ради України. 

Також проводилася активна робота із кожною 

райдержадміністрацією та об’єднаною територіальною громадою із 

залучення коштів на ремонт доріг загального користування, яке дає 

право органам місцевого самоврядування приймати рішення щодо 

виділення коштів для фінансування ремонтних робіт на 

автомобільних дорогах загального користування, як 

співфінансування на договірних засадах. 

Відповідно до пункту 10 статті 91 Бюджетного Кодексу України, 

щодо спільного фінансування автодоріг загального користування 

місцевого значення, згідно з програмами, затвердженими рішеннями  

районних та селищних рад, Службі автодоріг в області надійшли 

кошти на суму 2,8 млн.грн. на виконання робіт з поточного ремонту 

та експлуатаційного утримання доріг загального користування. 

Оновлення парку спеціальної Виконується. За інформацією, наданою ДП “Хмельницький 
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дорожньо-будівельної техніки та 

механізмів, що обслуговують 

дороги загального користування 

облавтодор”, у 2017 передбачено виділення 4357,0 тис. грн. на 

придбання комбінованої дорожньої машини з солерозкидальним 

обладнанням точного дозування та поворотним відвалом в кількості 

1 (одна) одиниця. 

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 

облдержадміністра

ції, управління 

комунальної 

власності обласної 

ради, КП 

“Аеропорт-

Хмельницький” 

Виконується. Створено робочу групи з питань відновлення 

діяльності КП “Аеропорт-Хмельницький”. За звітний період було 

проведено 2 засідання робочої групи для пошуку шляхів відновлення 

діяльності підприємства. 

Розробка плану дій щодо 

відновлення роботи КП 

“Аеропорт-Хмельницький” 

Виконується. Розробляється проект Програми відновлення 

діяльності та розвитку аеропорту на 2018-2020 роки. 

Опрацювання можливих шляхів 

відновлення діяльності КП 

“Аеропорт-Хмельницький”, 

зокрема, передачі у концесію 

Виконується. У програмі фінансової підтримки аеропорту 

передбачено кошти для залучення спеціаліста із розробки техніко-

економічних умов для надання підприємства в 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 

облдержадміністра

ції, управління 

Державної 

Виконується. Протягом звітного періоду здійснювалася робота з 

опрацювання наданих документів та підготовки переліку 

інвестиційних проектів, що планується фінансувати у 2017 році за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Розглянуто на відповідність умовам конкурсу та опрацьовано біля 

120 інвестиційних проектів, надано консультації та зауваження 

заявникам з доопрацювання окремих проектів. За результатами 

відбору регіональної та міжвідомчої комісій за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку буде здійснюватися 

будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) 53 об’єктів 

соціально-культурного та житлово-комунального призначення в 

населених пунктах області, загальною вартістю 139,8 млн. гривень.  

Загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим 
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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”, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Хмельницький 

обласний “Офіс 

реформ”, Агенція 

регіонального 

розвитку у 

Хмельницькій 

області 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад для Хмельницької області становить 167,1 

млн.гривень. Здійснюється опрацювання, надання консультацій 

громадам щодо розробки та подання проектів на отримання 

висновків щодо доцільності реалізації проектів.  

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 

Виконується. Здійснювалася постійна робота з головами об’єднаних 

територіальних громад щодо підготовки проектів, які будуть 

фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. У травні-червні 2017 року проведено 3 

наради з головами та представниками об’єднаних територіальних 

громад щодо розробки проектів та можливих джерел їх 

фінансування.  

Здійснення контролю за 

будівництвом об’єктів 

соціально-культурного та 

житлово-комунального 

призначення всіх форм власності 

Не виконано. У першому півріччі 2017 року кошти з державного 

бюджету на реалізацію проектів регіонального розвитку не 

виділялися. 

Забезпечення ефективності 

освоєння державних коштів, 

спрямованих на реалізацію 

проектів регіонального розвитку 

Не виконано. У першому півріччі 2017 року кошти з державного 

бюджету на реалізацію проектів регіонального розвитку не 

виділялися. 

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 

Виконується. Меджибізька, Новоушицька, Полонська, 

Старосинявська та Чемеровецька об’єднані територіальні громади 

отримають фінансування від компанії SKL International на створення 

у цих громадах центрів надання адміністративних послуг у рамках 

проекту U-Lead.  

 

Підтримка, у межах бюджетних 

призначень, індивідуального 

будівництва у сільській 

Виконується. На 2017 рік на реалізацію програми надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам у рамках Державної програми забезпечення молоді 
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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  

житлом на 2013-2017 роки передбачено з державного бюджету 

1800,0 тис.грн., обласного бюджету 890,4 тис.грн., профінансовано 

810,0 тис.гривень. У І півріччі 2017 року кредити не надавалися.  

На 2017 рік на реалізацію програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі “Власний дім” передбачено з 

державного бюджету 1650,0 тис.грн., профінансовано 800,0 тис.грн., 

передбачено з обласного бюджету 1350,0 тис.грн., місцевих 

бюджетів 310,0 тис. гривень. У І півріччі поточного року з місцевих 

бюджетів виділено 1322,0 тис. гривень. Надано 34 кредити на 

загальну суму 2090 тис. гривень.  

З квітня 2014 року реалізація державної програми “Доступне житло” 

призупинено у частині укладання нових договорів на отримання 

державної допомоги та пільгових кредитів. По програмі здешевлення 

вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у 2012-2014 

роках укладено 165 договорів з громадянами щодо часткової 

компенсації вартості іпотечних кредитів на придбання житла. За 

січень-червень 2017 року громадяни отримали компенсацію за 

рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 

1301,5 тис. гривень.  

Сприяння у завершенні 

будівництва житлових об’єктів-

довгобудів, захист прав 

громадян-інвесторів будівництва 

житла 

Виконується. Робочою групою зі сприяння організації роботи щодо 

завершення добудови проблемних об’єктів житлового будівництва 

здійснюється постійний контроль за будівництвом житлових 

будинків, для будівництва яких залучено кошти громадян, а термін 

введення яких в експлуатацію порушується. Здійснено виїзди для 

перевірки стану будівництва житлових будинків по вул. Подільська, 

10/3 у м. Хмельницький. У першому півріччі 2017 року введено в 

експлуатацію 2 житлових будинки з переліку проблемних 

довгобудів. 

Інформування суб’єктів 

господарювання у галузі 

будівництва щодо новітніх 

технологій та інновацій, що 

забезпечують зниження рівня 

енергоємності виробництва 

одиниці продукції, виконаних 

Виконується. Здійснюється інформування суб’єктів 

господарювання будівельної галузі (будівельних підприємств, 

проектних організацій, підприємств з виробництва будівельних 

конструкцій та матеріалів) щодо можливості підвищення 

кваліфікації працівників на різних семінарах із спеціалізованих 

питань, розцінок на виконання проектних та будівельних робіт,  

прийняття чи внесення змін у законодавчі акти у сфері будівництва. 
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робіт, наданих послуг, а також 

можливості використання 

місцевих ресурсів та 

будівельних матеріалів  

Крім того, у першому півріччі 2017 року направлялася інформація 

про проведення спеціалізованих виставок на теми обладнання, нові 

технології та матеріали для будівництва. 

Формування ефективного 

власника житла шляхом 

утворення об’єднань 

співвласників багатоквартирного 

будинку  

Виконується. Багатоквартирний житловий фонд області становить 

4768 житлових будинків, з яких у 790 будинках створено 734 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Всього 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків обслуговують 

2519,9 тис.кв. метрів житла або 22,6% площі багатоквартирного 

житлового фонду.  

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 

облдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування, 

райдержадміністра

ції 

Виконується. Однією із найважливіших проблем є ситуація із 

водопостачанням населених пунктів області.  

Так, в обласному бюджеті у поточному році на будівництво 

(реконструкцію) мереж водопостачання та водовідведення 

передбачено 9,6 млн.гривень.  

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

07 червня 2017 року №410 затверджено розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, яким бюджетам 

громад Хмельницької області враховано 167,0 млн.гривень.  

Наразі в області триває процес формування проектів і проектних 

заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок 

коштів вказаної субвенції. 

На даний час здійснюється капітальний ремонт системи 

водопостачання та заміни водонапірної вежі “Рожновського” (290,00 

тис. грн.). 

 

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 

Пріоритет 4. Розвиток людського капіталу 

14. Поліпшення 

якості та 

доступності 

Забезпечення доступності до 

якісної дошкільної освіти дітей 

відповідного віку шляхом 

Департамент освіти 

і науки, управління 

молоді та спорту 

Виконується. Розширено мережу дошкільних навчальних закладів та 

груп. З початку 2017 року на Хмельниччині відкрито одну новобудову 

дошкільного навчального закладу, відкрито один дошкільний заклад у 
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освітніх послуг, 

медичного 

обслуговування 

населення 

розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів та груп 

облдержадміністра

ції, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

пристосованому приміщенні, один навчально-виховний комплекс 

“дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний 

заклад”, відновлено роботу одного дитячого садка та реконструйовано 

приміщення одного дошкільного навчального закладу. Всього 

створено 95 додаткових місць для дітей дошкільного віку.  

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 

Виконується. Для надання якісної освіти, особливо у сільській 

місцевості, з початку 2016/2017 навчального року в області 

функціонують 4 опорні заклади з 11-ма філіями.  

Органами місцевого самоврядування продовжується робота із 

створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 

об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, 

реорганізації тощо. За попередньою інформацією до 01 вересня 2017 

року планується створити ще 5 опорних навчальних закладів. 

Створення умов для навчання 

дітей з особливими освітніми 

потребами шляхом розширення 

мережі груп та класів з 

інклюзивним навчанням в 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Виконується. Розширено мережу груп та класів з інклюзивним 

навчанням. Збільшено на один дошкільний, три загальноосвітніх 

навчальних заклади з інклюзивним навчанням, в яких додатково 

створено умови для 1 дитини дошкільного та 8 учнів шкільного віку. 

На сьогодні у структурі дошкільної, загальної середньої освіти області 

функціонує 16 дошкільних навчальних закладів, 60 загальноосвітніх 

шкіл з дошкільними групами та 157 інклюзивними класами, в яких 

організовано навчання для 55 дітей дошкільного, 232 дітей шкільного 

віку з особливими освітніми потребами. 

Забезпечення сучасного 

навчально-методичного та 

інформаційно-комунікаційного 

оснащення освітнього процесу в 

кожному навчальному закладі 

Виконується. Комп’ютерною технікою забезпечено 98% кабінетів 

інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних 

закладів та 62% дошкільних закладів. У навчальному процесі учнями 

використовуються 10633 персональних комп’ютери та ноутбуки. 

До мережі Інтернет підключено 704 загальноосвітніх навчальних 

заклади, що становить 93 відсотків.  

Підвищення рівня забезпечення 

транспортними послугами учнів 

сільської місцевості, у тому 

числі придбання шкільних 

автобусів для забезпечення 

регулярного підвезення учнів та 

Виконується. Придбано 5 шкільних автобусів за принципом 

співфінансування 70 х 30 відсотків. У вересні 2017 року на сесії 

обласної ради буде розглянуто питання розподілу коштів освітньої 

субвенції на придбання шкільних автобусів. Коштів субвенції 

вистачить на придбання близько 16 автобусів. 

Також, наразі проводяться процедури державних закупівель на 
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педагогів придбання 4 автобусів (один за принципом 70x30% та три за власні 

кошти об’єднаних територіальних громад).  

Покращення матеріально-

технічної бази навчальних 

закладів та впровадження 

заходів з енергоефективності та 

енергозбереження 

Виконується. У 2017 році на покращення матеріально-технічної бази 

та впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження 

виділено кошти на суму 21,3 млн. гривень. Відповідно до рішення сесії 

обласної ради від 23 березня 2017 №15-11/2017 “Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2017 рік” розподілено кошти наступним чином, 

а саме: 

капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів старого 

корпусу Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Городоцького району – 1280,0 тис.грн.; 

реконструкція системи опалення будівлі Білогірського навчально-

виховного комплексу “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім.І.О.Ткачука, гімназія” – 1490,0 тис.грн.; 

капітальний ремонт “Утеплення стін фасаду будівлі Самчиківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів” – 1300,0 тис.грн.; 

капітальний ремонт Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №1 – 3000,0 тис. грн.; 

капітальний ремонт будівлі Закупнянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Чемеровецької об’єднаної територіальної громади (заміна 

вікон, ремонт системи опалення) – 1000 тис. грн.; 

заміна вікон у Святецькій загальноосвітній школі Теофіпольського 

району – 100,0 тис. грн.; 

проведення капітального ремонту (заміна вікон) Базалійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Теофіпольського району - 90,0 

тис. грн.; 

реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін у 

Хмельницькому спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої 

підготовки в галузі науки – 9868,8 тис. грн.; 

завершення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін в 

Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі – 395,6 тис. грн.; 

завершення капітального ремонту по заміні зовнішньої тепломережі у 

Соколівській загальноосвітній школі-інтернат – 400,3 тис. грн.; 

капітальний ремонт тепломережі у Вовковинецькій школі- інтернат І-

ІІІ ступенів – 671,4 тис. грн.; 

капітальний ремонт системи опалення приміщення юридичного 
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факультету Хмельницького університету управління та права – 925,6 

тис. грн.; 

реконструкція даху будівлі та капітальний ремонт частини опалення 

Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської 

молоді – 804,0 тис. гривень. 

Крім того, до фінансування включено три опорні школи “Нова 

українська школа” в м. Старокостянтинів з обсягом фінансування 

6500,0 тис.грн. (3000,0 тис.грн. за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку та 3500,0 тис. грн. – за рахунок місцевого 

бюджету), в Судилківській об’єднаній територіальній громаді з 

обсягом фінансування 3340,0 тис.грн. (3000,0 тис.грн. за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку та 340,0 тис. грн. – 

за рахунок місцевого бюджету) та в Чемеровецькій селищній 

об’єднаній територіальній громаді з обсягом фінансування 4500,0 

тис.грн. (3000,0 тис.грн. за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку та 1500,0 тис. грн. – за рахунок місцевого 

бюджету). 

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 

травня 2017 року №310-р виділено 1200,0 тис.грн. коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій на проект 

“Капітальний ремонт покрівлі Судилківської загальноосвітньої школи 

І-ІІI ступенів (по вул. Шкільній, 1а) у с. Судилків Шепетівського 

району” у рамках реалізації концепції “Нова українська школа”. 

Підвищення рівня професійної 

орієнтації учнівської молоді з 

метою створення позитивного 

іміджу робітничої професії та 

професійної освіти на 

регіональному та 

загальнодержавному рівнях 

Виконується. У професійно-технічних навчальних закладах області 

створено профорієнтаційні бригади та волонтерські загони, які 

залучаються до проведення профорієнтаційних заходів (дні відкритих 

дверей, марафони і ярмарки робітничих професій, консультаційні 

пункти, виставки, конкурси тощо) з метою інформування школярів 

щодо вибору професій, умов та особливостей навчання, перспектив 

працевлаштування. 

Навчальними закладами спільно з роботодавцями систематично 

проводяться профорієнтаційні заходи, зокрема, конкурси, фестивалі, 

ярмарки професій та дні кар’єри. 

Сприяння професійно-

технічному навчанню 

Виконується. У 8 професійно-технічних навчальних закладах на 

основі укладених договорів з обласним центром зайнятості 238 осіб з 
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незайнятого населення та 

працівників у професійно-

технічних навчальних закладах з 

актуальних на ринку праці 

професій 

числа незайнятого населення пройшли професійно-технічне навчання.  

Забезпечення розвитку дитячого, 

дитячо-юнацького спорту та 

резервного спорту 

Виконується. В області функціонують дитячо-юнацькі спортивні 

школи, в яких працюють тренери-викладачі та займаються 

вихованці.  

У Хмельницькій обласній школі вищої спортивної майстерності 

функціонує 9 відділень: важка атлетика, велоспорт, веслування на 

байдарках та каное, легка атлетика, тхеквондо, фехтування, бокс, 

вільна боротьба, регбі. 

Кращі спортсмени збірних команд України забезпечувалися 

спортивним інвентарем, формою, надавалися кращі спортивні бази 

Хмельниччини для успішної підготовки до змагань. Для членів 

збірних команд України (кандидати, резерв) проводилися навчально-

тренувальні збори у складах збірних команд областей та України.  

Забезпечення розвитку спорту 

вищих досягнень, спорту 

ветеранів та інвалідів 

Виконується. Протягом звітного періоду забезпечено необхідні 

умови для підготовки та участі спортсменів Хмельниччини, членів 

збірних команд України, у чемпіонатах України, Європи, світу, 

Всесвітніх Універсіадах та Олімпійських іграх. Спортсменів області 

забезпечено спортивною формою та інвентарем.  

Щомісячно виплачується персональна стипендія “За вагомий внесок 

у розвиток спорту вищих досягнень”. 

Влаштування спортивних 

майданчиків для популяризації 

здорового способу життя 

 Виконується. В області функціонує 13 Центрів фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх”. Діяльність центрів зосереджено на 

створенні сприятливих умов для реалізації права громадян на 

заняття фізичною культурою та надання фізкультурно-оздоровчих 

послуг за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.  

Постійно проводяться спортивні заходи, відповідно до календарних 

планів Всеукраїнських та обласних змагань. 

Організовано та проведено з 12 по 16 червня 2017 року обласний 

етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) 

спільно з Хмельницьким обласним центром туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. Захід було проведено в лісовому масиві та садовій 

зоні поблизу Державного історико-культурного заповідника 
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“Самчики”, що розташований у с. Самчики Старокостянтинівського 

району. 

Спільно з громадською організацією “Хмельницький молодіжний 

клуб розвитку” 24 червня 2017 року  проведено молодіжний 

фестифаль “Green fest”. Під час фестивалю відбулося біля 60 заходів, 

які відвідали близько 8 тис. осіб.  

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 

облдержадміністра

ції, Хмельницька 

обласна санітарно-

епідеміологічна 

станція, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування, 

ДП “Хмельницька 

обласна служба 

єдиного 

замовника” 

 

 

Виконується. За перше півріччя 2017 року відкрито 2 амбулаторії 

загальної практики/сімейної медицини в сільській місцевості на базі 

фельдшерсько-акушерських пунктів: с. Юрківці Білогірського 

району, с. Струга Новоушицького району. 

Використано на реконструкцію приміщень біля 200 тис. грн. з 

місцевих бюджетів. 

Відкриття амбулаторій 17 

відокремлених структурних 

підрозділів центрів первинної 

медико-санітарної допомоги у 

містах Хмельницький, 

Волочиськ, Ізяслав, Красилів, 

Славута, Нетішин, Полонне, 

Кам’янець-Подільський та 

селищі Летичів 

Виконано частково.  
В м. Хмельницький 2 центри первинної медико-санітарної допомоги 

почали функціонувати з січня 2017 року. В їх структурі наявні 23 

лікарські амбулаторії, з них 20 відокремлених, в тому числі 14 

створено у 2017 році.  

В м. Кам’янець-Подільський та районних центрах відокремлені 

амбулаторії, як структурні підрозділи центрів первинної медико-

санітарної допомоги, не відкривалися. Планується відкриття у ІІ 

півріччі 2017 року. 

Закупівля медичного обладнання 

для закладів, що надають 

первинну медичну допомогу 

Виконується. Для закладів, що надають первинну медичну 

допомогу закуповувалося обладнання на 187,0 тис. грн. за рахунок 

місцевих бюджетів. Хмельницьким міським центром первинної 

медико-санітарної допомоги №1 та №2 закуплено 

електрокардіографи (16,5 тис. грн. та 25,0 тис.грн., відповідно, з 

місцевого бюджету). Ярмолинецьким центром первинної медико-

санітарної допомоги закуплено ЕКГ-апарат (19,9 тис.грн),  3 крісла 

гінекологічні (7,0 тис.грн), апарат гальванізації та електрофорезу (6,8 

тис.грн.) та 2 інгалятори компресорні (6,7 тис.грн.) з місцевого 

бюджету. Красилівським центром первинної медико-санітарної 

допомоги придбано аналізатор біохімічний (34,0 тис.грн. з місцевого 
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бюджету).   

Закупівля 16 санітарних 

автомобілів лікарських 

амбулаторій 

Виконано частково. Закуплено лише 1 автомобіль Красилівським 

центром первинної медико-санітарної допомоги (474,8 тис. грн., 

місцевий бюджет). Однак, автотранспорт відсутній в 22 сільських 

амбулаторіях: Шепетівський район – 6 амбулаторій; Кам’янець-

Подільський район – 5 амбулаторій; Волочиський район – 3 

амбулаторії; Полонський та Ярмолинецький райони  – по  2 

амбулаторії; Деражнянський, Красилівський, Старосинявський, 

Хмельницький райони – по 1 амбулаторії. 

Створення автоматизованої 

інформаційно-комунікаційної 

системи для функціонування 

централізованої оперативно-

диспетчерської служби 

обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф 

Виконується. З метою реалізації проекту “Реконструкція частини 

існуючих приміщень та встановлення ДЕС Хмельницького 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф по вул. Депутатській 20 в м. Хмельницький” сесією 

обласної ради виділено кошти в розмірі 3,2 млн гривень. В процедурі 

відкритих торгів перемогло приватне мале підприємство “Соло”. 

Основні роботи з підготовки приміщень, придбання меблів, 

оргтехніки, підключення дизель-електростанції з метою для 

створення єдиної оперативно-диспетчерської служби завершилися у 

минулому році. 

Технологічною основою єдиної ОДС Центру є інформаційно- 

комунікаційна інфраструктура, створення якої передбачає розробку 

проектно-кошторисної документації. З цією метою укладено угоду з 

приватним акціонерним товариством “Український інститут 

проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури “Діпрозв’язок”. 

У минулому році завершилася розробка проекту “Реконструкція, 

модернізація та технічне переоснащення оперативно-диспетчерської 

служби (ОДС) Хмельницького обласного центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф за адресою вул. Депутатська, 20 та 

підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального 

користування у м. Хмельницькому”. Вартість розробки проектно-

кошторисної документації становила 300 тис гривень. 

Реалізація проекту потребує виділення в поточному році коштів в 

розмірі 8 млн грн., заплановано, що фінансування цих коштів буде 

здійснювати Міністерство охорони здоров’я України. 
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Створення обласного центру 

кардіології та кардіохірургії на 

базі обласного кардіодиспансеру 

Виконується. Завершується експертиза проектно-кошторисної 

документації (вартість розробки ПКД – 527 тис. грн.).  

Термін реалізації інвестиційного проекту:  2017-2019 роки. 

І етап: кінець 2017 року (здача в експлуатацію першого 

реконструйованого корпусу); 

ІІ етап: 2018-2019 роки (здача другого корпусу).  

Відповідно до рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року у 

ІІ кварталі 2017 року виділено 10 млн. грн. на початок проведення 

реконструкції приміщення та співфінансування придбання 

ангіографічного обладнання. 

Завершення створення 

реабілітаційного відділення в 

обласному госпіталі для 

учасників антитерористичної 

операції 

Виконується. Рішенням сесії обласної ради від 23 березня 2017 року 

на завершення капітального ремонту приміщення для 

реабілітаційного відділення виділено 690,3 тис.грн., крім того, 

планується проведення додаткових робіт. 

Відкриття цього відділення планується після завершення ремонтних 

робіт. 

Продовження оптимізації 

ліжкового фонду цілодобових 

стаціонарів  

Виконується. В області продовжується робота щодо оптимізації 

ліжкового фонду цілодобових стаціонарів. В першому півріччі 2017 

року скорочено 134 ліжка, в тому числі: 30 ліжок – в обласних 

закладах, 

35 – м. Хмельницький, 20 – м. Нетішин, 15 – Городоцька центральна 

районна лікарня, 10 – Ізяславська центральна районна лікарня, 6 – 

Красилівська центральна районна лікарня, 10 – Полонська 

центральна районна лікарня, 8 – Ярмолинецька центральна районна 

лікарня.  

Реконструкція системи 

відведення та очищення стічних 

вод обласного госпіталю 

ветеранів війни 

Не виконано. У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну 

документацію (263,5 тис. грн.), проведено тендер на очікувану 

вартість та укладено договір з переможцем на суму 11690,1 тис. грн. 

Кошти в 2017 році не виділялися. 

У 2017 році надано пропозицію про виділення коштів з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища на 

реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 

Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на суму 

11937,7 тис.гривень. 

Рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року  №15-11/2017 “Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік”, відповідно до 
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висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

фінансів від 17 березня 2017 року сконцентровано фінансовий 

ресурс на капітальні видатки в сумі 11937,7 тис.грн. до вивчення 

питання доцільності проведення робіт, зазначених у проектно-

кошторисній документації “Реконструкція системи відведення та 

очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю 

ветеранів війни”. 

Зміцнення лікувально-

діагностичної бази медичних 

закладів, які надають 

спеціалізовану медичну 

допомогу на вторинному і 

обласному рівнях 

Виконується. З метою зміцнення лікувально-діагностичної бази 

медичних закладів, що надають медичну допомогу на вторинному 

рівні закуплено медичної апаратури та обладнання на суму близько 

10 млн.грн. з місцевих бюджетів. Зокрема: для Хмельницької 

обласної лікарні – коагулятор електрохірургічний (288,8 тис.грн.),  

Голозубинецької облтублікарні – аналізатор біохімічний (100 

тис.грн.), Ізяславської центральної районної лікарні – апарат ШВЛ 

(787,9 тис.грн.), Деражнянської центральної районної лікарні – 

стерилізатор паровий (145,0 тис.грн.), Красилівської центральної 

районної лікарні та Кам’янець-Подільської МЛ №1 – 

гастрофіброскопи (348,3 тис.грн. та 524,7 тис.грн., відповідно), 

Хмельницької центральної районної лікарні – аналізатор 

автоматичний гематологічний (137,0 тис.грн.), КЗ НМР “СМСЧ 

м.Нетішин” – УЗД система (1234,0 тис.грн.), Хмельницької міської 

лікарні – монітор пацієнта (1204,3 тис.грн.) тощо. 

Створення та забезпечення 

повноцінного функціонування у 

складі багатопрофільних 

лікарень відділень екстреної 

медичної допомоги 

Виконується. У складі багатопрофільних лікарень функціонують 

відділення екстренної медичної допомоги. Створено такі відділення 

(замість приймальних відділень) у Хмельницькій міській лікарні та 

Волочиській, Деражнянській, Дунаєвецькій, Ізяславській, 

Кам’янець-Подільській, Красилівській, Старокостянтинівській та 

Шепетівській центральних районних лікарнях, які є 

багатопрофільними лікарнями вторинного рівня надання медичної 

допомоги. Проводиться підготовча робота у Славутській 

центральній районній лікарні та Кам’янець-Подільській міській 

лікарні. 

Боротьба з серцево-судинними, 

соціально-небезпечними та 

інфекційними хворобами 

Виконується. Поширеність хвороб системи кровообігу в першому 

півріччі 2017 року дещо знизилася і становила 5522,9 на 10 тис. 

дорослого населення (перше півріччя 2016 року – 5873,2). Кількість 

зареєстрованих хворих з гострими порушеннями  мозкового 



 
 

57 

кровообігу також дещо зменшилася (2017 рік – 1791, 2016 рік – 

1802). Однак, в зв’язку зі зменшенням кількості населення показник 

становив 17,16 на 10 тис. дорослого населення, 2016 рік – 17,1. 

В області проводиться робота щодо зниження захворюваності 

населення соціально-небезпечними та інфекційними хворобами.  

Захворюваність на туберкульоз зменшилася і становить 25,2 на 100 

тис. населення (перше півріччя 2016 року – 27,0%). Питома вага 

деструктивних форм зменшилася до 37,8% (І півріччя 2016 року – 

44,9%). Також зменшилася кількість зареєстрованих хворих з 

бактеріальним туберкульозом – 11,8 на 100 тис. населення (перше 

півріччя 2016 року – 13,9). Захворюваність дітей у віці 0-14 років 

становить 1,5 на 100 тис. відповідного населення (торік – 2,5). 

Захворюваність підлітків у 2017 році не реєструвалася (торік – 7,9 

на 100 тис. підліткового населення).   
Протягом першого півріччя поточного року в області взято під 
нагляд з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 115 
осіб (72 нових випадки за аналогічний період минулого року), 
показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію склав 8,89 на 100 тис. 
населення (в 2016 році – 5,5).   
Під диспансерний нагляд взято 25 дітей, народжених ВІЛ-
інфікованими жінками (23 – в минулому році).  
Показник захворюваності на СНІД в першому півріччі 2017 року 

залишився на рівні минулого показника. Так, серед ВІЛ-інфікованих 

було діагностовано 59 випадків СНІДу, проти 61 випадку минулого 

року. Показник захворюваності на СНІД – 4,6 на 100 тис. населення. 

Кількість померлих від СНІДу за 6 місяців 2017 року – 27 осіб  (за 6 

місяців 2016 року – 31 осіб).  

Забезпечення дороговартісними 

життєво-необхідними 

медикаментами та виробами 

медичного призначення окремих 

категорій пацієнтів 

Виконується. Для удосконалення форм та збільшення обсягів 

надання медичної допомоги населенню, поліпшення умов 

функціонування закладів охорони здоров’я функціонують  основні 

програми, виконання яких передбачає забезпечення пільгових 

категорій населення медикаментами та виробами медичного 

призначення.  

В галузі охорони здоров’я  діє Програма “Централізованого 

забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним 

обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення 
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на 2016-2018 роки”, а саме: 

забезпечення витратними матеріалами для проведення гемодіалізу – 

54851,7 тис. грн, закуплено витратних матеріалів на 21821,7 тис. 

грн.; 

забезпечення витратними матеріалами для перитоніального діалізу, 

на рік передбачено 9158 тис. грн.; фактично закуплено на суму 

1304,0 тис.грн;  

забезпечення імунодепресивними засобами хворих з 

трансплантованими органами – 2737,6 тис. грн, при запланованих 

асигнуваннях на рік 4008,9 тис. грн; 

забезпечення ліками хворих на гемофілію – закуплено лікарських 

засобів на суму 1158,5 тис.грн, при запланованих на рік – 2000 тис. 

грн; 

забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 

фенілкетанурію – проведено тендерну процедуру закупівлі на 

заплановану суму коштів 2 млн. грн, закуплено лікувальні суміші на 

суму 1999,7 тис. грн; 

закуплено тест-системи для скринінгу донорської крові на суму 

150,9 тис. грн та контейнери для крові на суму 198,8 тис. грн; 

закуплено легеневий сурфактант на суму 144,5 тис. грн та препарати 

для новонароджених на суму 142 тис. грн; 

для дітей хворих на первинний імунодефіцит закуплено 

імуноглобулін Біовен на суму 97,9 тис. грн при плані на рік 400 тис. 

гривень. 

Для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет на рік 

передбачено 9706,5 тис. грн, фактично поставлено інсулінів на суму 

8 704,2 тис. гривень. 

З метою максимально можливого наближення надання гарантованих 

медичних послуг до їх безпосередніх споживачів, за рахунок коштів 

державного бюджету для області передбачено видатки у вигляді 

субвенцій на загальну суму 4778,2 тис. грн,  в тому числі: 

630,1 тис.грн. на придбання витратних матеріалів для закладів 

охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, 

придбано севоран на суму 229,2 тис. грн;  

4582,8 тис. грн. на придбання медикаментів та виробів медичного 

призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги, 
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фактично освоєно 779,2 тис. гривень. 

Проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед 

населення щодо проблем та 

шляхів збереження здоров’я та 

формування здорового способу 

життя 

Виконується. Протягом звітного періоду продовжувалося  

проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед 

населення щодо формування здорового способу життя.  

Підготовлено та розміщено 67 публікацій у пресі, проведено 44 

телепередачі, 38 радіопередач присвячених пропаганді здорового 

способу життя. З метою формування високого громадянського 

престижу материнства, збереження репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї взято участь у проведенні 8 радіопередач, 9 

телепередач, опубліковано 23 статті у пресі. З профілактики 

ВІЛ/СНІДу в області проведено 12 телепередач, 15 радіопередач та 

розміщено 16 публікацій у пресі; із питань профілактики 

туберкульозу проведено 21 телепередачу, 16 радіопередач та 

надруковано 35 публікацій в пресі. З питань антинаркоманійної 

пропаганди в області проведено 8 телепередач, 11 радіопередач та 

надруковано 13 публікацій у пресі; з питань антиалкогольної 

пропаганди – 4 телепередачі, 7 радіопередач та розміщено 5 

публікацій в пресі. З актуальних питань профілактики онкологічних 

захворювань проведено 28 телепередач, 16 радіопередач та 

надруковано 53 публікації в газетах. Розроблено і розповсюджено в 

навчальних закладах інформаційну продукцію (пам’ятки, листівки, 

буклети, санітарні бюлетені) антинаркоманійної, антинікотинової, 

антиалкогольної спрямованості та профілактики ВІЛ/СНІДу.  

В поліклінічних закладах області під координацією обласного 

Центру здоров’я проведено заходи медичного профілактично-

просвітницького проекту “Майстерня здоров’я” до Дня здоров’я 07 

квітня. Також організовувалися просвітницькі кампанії до 

відзначення Всесвітніх днів, а саме 04 лютого – дня боротьби з 

онкологічними захворюваннями,  06 березня – дня боротьби з 

глаукомою, 24 березня – дня боротьби з туберкульозом, 31 травня – 

міжнародного дня без тютюну, 01 червня – міжнародного дня 

захисту дітей, 26 червня – міжнародного дня боротьби із 

зловживанням наркотиками. 
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  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 

облдержадміністра

ції, управління 

комунальної 

власності обласної 

ради 

Виконується. В Хмельницькій обласній лікарні створено робочу 

групу на чолі з головним лікарем Флаксембергом А.С., до складу 

якої увійшли заступники головного лікаря за напрямками клінічної 

роботи, заступник з економічних питань. Також увійшли завідуючі 

видділеннями. Основний напрямок роботи групи зосередився на 

технологічній модернізації лікарні. Групою підготовлений список 

небхідного обладнання та виробів медичного призначення. До 

переліку увійшли: інструментарій, засоби та обладнення для 

забезпечення належних умов перебування пацієнта, обладнання для 

підтримання щоденного функціонування клінічної бази лікарні та 

іноваційне високотехнологічне обладнання для забезпечення 

високого (єдиного в області) рівня медичної допомоги. Перелік 

включає 190 позицій на загальну суму 130 млн.гривень. 

Запропонована технологічна модернізація Хмельницької обласної 

лікарні дасть змогу забезпечити належний високий рівень медичної 

допмоги жителям області в перехідний період реформування 

третиного рівня допомоги, що запланований на 2019-2020 роки. 

15. Збільшення 

доходів 

населення та 

соціальний захист 

Підвищення рівня 

середньомісячної заробітної плати 

у високорентабельних галузях 

економіки 

Департамент 

соціального 

захисту населення 

облдержадміністра

ції, обласний центр 

зайнятості, 

управління 

виконавчої 

дирекції Фонду 

соціального 

страхування від 

нещасних випадків 

на виробництві та 

професійних 

захворювань 

України в області, 

виконавча 

дирекція обласного 

Виконується. В області спостерігається тенденція щодо постійного 

зростання заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників у червні 2017 року по області становила 6256 

грн., що на 45,3% більше у порівнянні з червнем 2016 року. 

Найвищі розміри середньої номінальної заробітної плати 

спостерігалися у працівників фінансової та страхової діяльності            

(8596 грн.), державного управління й оборони; обов’язкового 

соціального страхування (8489 грн.) та промисловості (6680 грн.). 

Упродовж січня-червня 2017 року державними інспекторами 

управління Держпраці в області взято участь у проведені 417 заходів 

з приводу роз’яснення роботодавцям обов’язку щодо дотримання 

законодавства про працю та зайнятість населення, в тому числі в 

частині недопущення фактів виплати заробітної плати поза 

бухгалтерським обліком, порушення мінімального розміру та строків 

виплати заробітної плати працівникам. 

Надано консультації з питань дотримання законодавства про працю 

1835 громадянам та представникам роботодавців. Здійснено 163 

публікації у засобах масової інформації з питань праці.  

Недопущення випадків виплати 

заробітної плати нижче 

законодавчо встановленого 

мінімуму на підприємствах, 

установах та організаціях області 

за умови повної зайнятості 

працівників 
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Погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати на 

підприємствах усіх форм 

власності 

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 

облдержадміністра

ції, обласний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, обласний 

центр зайнятості, 

Союз промисловців 

і підприємців 

Хмельницької 

області, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. Заборгованість із виплати заробітної плати на 01 

липня 2017 року становить 6,0 млн. гривень. 

У структурі боргу заборгованість на економічно активних                       

підприємствах становить 0,4 млн. грн. або 6,5% боргу підприємств 

області, підприємствах-банкрутах – 5,6 млн. грн. або 93,5 відсотка. 

Заборгованість із заробітної плати по економічно неактивних 

підприємствах відсутня. 

У поточному році утворилась заборгованість із заробітної плати по 

підприємствах: 

Полонського району у сумі 5225,2 тис. грн. та на 01 липня 2017 року 

становить 4097,9 тис. гривень. Це в основному пов’язано із 

заборгованістю з виплати заробітної плати на ПАТ “Полонський 

гірничий комбінат”; 

м. Кам’янець-Подільський – 336,9 тис. грн. (на 01 липня 2017 року 

борг становить 142,1 тис. грн.; 

м. Хмельницький – 408,6 тис. грн.; 

Шепетівського району – 63,2 тис. грн. (на 01 липня 2017 року 

заборгованість погашено в повному обсязі); 

Славутського району – 7,1 тис. грн. (станом на 01 липня 2017 року 

заборгованість погашено в повному обсязі); 

м. Нетішин – 6,2 тис. грн. (станом на 01 липня 2017 року 

заборгованість погашено в повному обсязі); 

Старосинявського району – 5,5 тис. гривень. 

Разом з тим, у порівнянні до початку року зменшення заборгованості 

із заробітної плати відбулося у Деражнянському на 29,3 тис. грн. та 

Летичівському на 16,8 тис. грн. районах. Повністю ліквідовано борг 

із заробітної плати по 9 підприємствах області на суму 813,6 тис. 

гривень. 

Посилення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

населення з питань праці 

Виконується. Протягом січня-червня 2017 року питання легалізації 

трудових відносин висвітлено засобами масової інформації у 840 

матеріалах (статті, радіо, телепередачі). Проведено 824 заходи 

(семінари, наради, “круглі столи”) з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення. 

Всіма формами інформаційно-роз’яснювальної роботи в області в 

поточному році охоплено 353,1 тис. різних категорій громадян, що 

становить 32,9% загальної кількості населення області, які 
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підлягають інформуванню. 

Зокрема, проведено 1703 зустрічі із трудовими  колективами 

підприємств, установ, організацій, громадськими профспілковими 

організаціями області та жителями населених пунктів за місцем 

проживання, якими охоплено 43,1 тис. осіб. 

Для роботодавців області з метою їх більшої інформованості щодо 

порядку та умов сплати страхових внесків проведено 33 навчально-

роз’яснювальні семінари. 

Крім того, органами Пенсійного фонду України області залучено до 

роз’яснення основ пенсійного законодавства безробітніх громадян, 

студентську молодь та учнів загальноосвітніх шкіл. Зокрема, 

проведено 325 уроків для 6,6 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, 

прочитано 242 лекції для майже 4,3 тис. безробітних громадян. 

Проведено 47 “Днів” відкритих дверей для 2,0 тис. осіб студентської 

молоді. 

У січні-червні 2017 року висвітлено в засобах масової інформації 

408 матеріалів, в тому числі 173 статті на сторінках друкованих 

видань та озвучено на радіо та телебаченні 235 виступів. 

Виготовлено та розповсюджено на підприємствах, організаціях, 

установах та серед населення області 122 види листівок, 93 види 

буклетів, виготовлено 63 інформаційних бюлетнів та повідомлень.  

Детінізація трудових відносин, 

зокрема через укладення 

трудових договорів між 

роботодавцями і найманими 

працівниками  

Виконується. Протягом звітного періоду проводилися заходи, 

спрямовані на легалізацію доходів та забезпечення дотримання 

платниками вимог податкового законодавства, виявлення платників, 

які здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації, 

залучення до оподаткування не облікових та прихованих доходів 

фізичних осіб. 

Протягом січня-червня 2017 року 432 керівники підприємств, що 

виплачували заробітну плату менше законодавчо встановленого 

мінімуму заслухано на засіданнях спільних комісій при виконавчих 

комітетах міських (міст обласного значення) рад та 

райдержадміністраціях, 464 керівники підприємств заслухано на 

засіданнях робочих груп в органах Державної фіскальної служби, по 

35 підприємствах проінформовано органи прокуратури. За 

результатами проведених заходів на 511 підприємствах підвищено 

рівень заробітної плати. Як результат, до місцевих бюджетів області 
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додатково надійшло 405,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб 

та 537,8 тис. грн. єдиного соціального внеску. Аналогічна робота 

проводилася по суб’єктам господарювання-фізичним особам. За 

результатами вжитих заходів 419 підприємцями підвищено рівень 

заробітної плати, до місцевих бюджетів додатково надійшло 117,2 

тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 187,0 тис. грн. єдиного 

соціального внеску. 

Протягом звітного періоду за результатами контрольно-перевірочної 

роботи у 28 суб’єктів підприємницької діяльності виявлено 

порушення вимог податкового законодавства при виплаті заробітної 

плати та інших доходів. За результатами перевірок суб’єктами 

підприємницької діяльності дораховано 3976,4 тис. грн. податку на 

доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску 126,4 тис. 

гривень.     

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  

Виконується. У січні-червні 2017 року проведено 497 перевірок 

стану якості атестації робочих місць за умовами праці на 

підприємствах області.  

Встановлено, що на 164 з них, а це 693 робочих місця, атестація за 

умовами праці не проводилася. 

На перевірених підприємствах атестовано 3577 робочих місць.  

Спеціалістами з умов праці видано 732 рекомендаційних листи  

стосовно 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 

заборгованості зі сплати 

страхових внесків 

Виконується. Відповідно до Плану заходів щодо координації 

спільних дій з виявлення фактів використання страхувальниками 

праці неоформлених працівників між Державною фіскальною 

службою України, Державною службою України з питань праці та 

Пенсійним фондом України головним управлінням ПФУ в області 

проведено аналіз даних реєстру застрахованих осіб, де наявні всі 

ознаки порушення законодавства про працю та єдиний внесок. 

Відповідні матеріали надіслано управлінню Держпраці (1882 

страхувальники по 31917 застрахованих особах) та Державній 

фіскальній службі області (2929 страхувальників по 8272 

застрахованих особи).  

Як результат, органами Держпраці  в області в січні-червні 2017 

року проведено 93 перевірки страхувальників щодо порушення 

законодавства про працю, виявлено порушення у 64 страхувальників 
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по 173 застрахованих особах, застосовано один адміністративний 

штраф на суму 850 грн. та 64 штрафних санкції на суму 186750 

гривень.  

Органами державної фіскальної служби за січень-червень 2017 року 

виявлено 889 громадян, які не були оформленні працедавцями згідно 

з вимогами законодавства. У результаті до бюджету мобілізовано 4,6 

млн. грн. єдиного соціального внеску.  

На 01 липня 2017року борг із сплати страхових внесків становив 11,3 

млн. грн.., що на 314,3 тис. грн. (2,7%) менше до початку року. З 

нього 3,9 млн. грн. – борг платників, які перебувають в процедурі 

банкрутства (34,5%) та 7,4 млн. (65,5%) – борг економічно 

неактивних платників. 

За порушення пенсійного законодавства притягнено до 

адміністративної відповідальності 33 посадові особи, накладено 

штрафів на суму 11,9 тис.грн., надійшло 27,9 тис.гривень.  

В результаті вжитих заходів в поточному році в рахунок погашення 

боргу надійшло 4078,0 тис.грн., в тому числі в рахунок погашення 

боргу із страхових внесків – 261,6 тис.грн. та заборгованості із 

відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій – 

3816,4 тис.гривень.  

У зв’язку із завершенням  ліквідаційних процедур списано 187,2 тис. 

грн. боргу. 

Розвиток недержавного 

пенсійного страхування 

Виконано частково. На цей час найбільшими представниками в 

області в галузі недержавного пенсійного страхування є страхові 

групи “ТАС” та Metlife. 

Система недержавного пенсійного забезпечення давно діє в Україні, 

але не набула широкого застосування через тотальну недовіру 

пересічних українців до фінансових інститутів країни та відсутністю 

необхідної нормативно-правової бази гарантування внесків громадян 

у відповідні страхові інституції. 

Надання соціальної допомоги, 

пільг та посилення соціальної 

справедливості при наданні пільг 

населенню  

Виконується. На 01 липня 2017 року державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям по області нараховано на суму 206671,6 

тис. гривень. У червні 2017 року даний вид допомоги одержували 

12774 сім’ї, в тому числі 4296 багатодітних сімей, середній розмір 

допомоги у малозабезпечених багатодітних сім’ях –3427,64 гривень. 

Державну допомогу сім’ям з дітьми на 01 липня 2017 року 
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нараховано на загальну суму 483117,8 тис. гривень. У червні 2017 

року допомогу одержували 61914 сім’ї. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 

2006 року №189 “Про затвердження порядку призначення та виплати 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме”, у червні 2017 року допомогу одержувала 

1831 особа, нараховано допомоги за січень-червень 2017 року на 

суму 7841,2 тис. гривень. 

За січень-червень 2017 року державну соціальну допомогу інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам отримували 19835 осіб, яким 

нараховано 177682,2 тис. гривень. 

Допомогу на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного 

розладу отримували 4249 осіб (звернулося за призначенням 

допомоги з початку року 3830 осіб, призначено допомогу 3 771 

особі), нараховано для виплати одержувачам на суму 34717,6 тис. 

гривень. 

Протягом січня-червня 2017 року по області нараховано пільг на 

загальну суму 153192,6 тис. грн., у тому числі: 

на оплату житлово-комунальних послуг на суму 142979,4 тис. грн., 

користується пільгами з оплати цих послуг 101,7 тис. осіб; 

на придбання твердого палива на суму 9740,0 тис. грн.                  

6822 пільговикам; 

на придбання скрапленого газу на суму 473,2 тис. грн. 3776 

пільговикам.   

Надання соціальної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам  

Виконується. На 01 липня 2017 року на території області перебуває 

6516 переселенців, з них 1702 дитини, 2120 пенсіонерів, 360 

інвалідів. 

На 01 липня 2017 року державну соціальну допомогу на дітей,  

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, 

які переселилися з АР Крим і м.Севастополь  призначено допомогу 

53 особам, виплачено – 53 особам.  

З Луганської та Донецької областей призначено допомогу                 

672 особам, виплачено – 672 особам.  

Реконструкція (ремонт) 

будинків-інтернатів для 

Виконується. На реконструкцію (ремонт) будинків-інтернатів для 

громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічних інтернатів, 
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громадян похилого віку та 

інвалідів, психоневрологічних 

інтернатів, покращення 

матеріально-технічної бази 

геріатричного пансіонату,  покращення матеріально-технічної бази з 

коштів обласного бюджету передбачено на 2017 рік 4,4 млн. гривень. 

За рахунок зазначених коштів придбано комп’ютерну техніку 

інтернатними установами на суму 419,6 тис. грн., а також закуплено 

санітарний автомобіль Меджибізьким дитячим будинком-інтернатом 

ІІІ-ІV профілів, вартістю 419,9 тис. гривень. 

Тривають наступні ремонтні роботи: 

ремонт будівлі корпусу №2 Кривчицького психоневрологічного 

інтернату (60,5 тис. грн.); 

ремонт будівлі корпусу №1 Кривчицького психоневрологічного 

інтернату (1499,9 тис. грн.); 

капітальний ремонт приміщень корпусу №2 та господарських 

приміщень Китайгородського будинку-інтернату для громадян 

похилого віку та інвалідів (298,0 тис. грн.); 

капітальний ремонт системи водопостачання та заміни водонапірної 

вежі “Рожновського” Мілівецького психоневрологічний інтернату 

(290,0 тис. грн. ); 

капітальний ремонт приміщень пральні Самчиківського будинку-

інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (169,4 тис. грн.); 

капітальний ремонт харчоблоку Бахматовецького будинку-інтернату 

для громадян похилого віку та інвалідів (185,2 тис. грн.); 

капітальний ремонт даху харчоблоку, котельні Солобковецького 

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (387,0 

тис. грн.); 

капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та 

холодного водопостачання житлового корпусу Виноградівського 

психоневрологічного інтернату (326,4 тис. грн.); 

капітальний ремонт, заміна редуктора ліфта П-320/4 Хмельницького 

геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці (35,4 тис. 

грн.); 

капітальний ремонт припливної і витяжної вентиляції харчоблоку 

Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та 

праці (260,0 тис. грн.).  
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Створення додаткових робочих 

місць для працевлаштування осіб 

з обмеженими фізичними 

можливостями 

Виконується. На 0 липня 2017 року створено 2 додаткових робочих 

місця для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними 

можливостями.  

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 

Виконується. На 01 липня 2017 року на обліку служб у справах 

дітей області перебуває 1927 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, сімейними формами виховання охоплено 

1735 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

становить 90,0% від загальної кількості вищезазначеної категорії 

дітей. 

Протягом першого півріччя 2017 року:  

25 дітей усиновлено (з них 22 – громадянами України); 

85 дітей влаштовано під опіку, піклування; 

створено 4 прийомних сім’ї, до яких влаштовано 8 дітей, та створено 

1 дитячий будинок сімейного типу, до якого нововлаштовано 2 

дитини (всього 5 дітей), до раніше створеної прийомної сім’ї 

влаштовано 1 дитину, до раніше створеного дитячого будинку 

сімейного типу  влаштовано 3 дітей.  

Збільшення кількості та 

ефективність соціальних послуг, 

наданих вихованцям Центрів 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей “Подолянчик” 

та “Щасливе дитинство”, дітям, 

які виховуються у складних 

життєвих обставинах 

Виконується.  
Протягом 2017 року проведено 544 рейди, в ході яких виявлено 265 

дітей, з них 50 дітей вилучено з місць, де їм загрожувала небезпека. 

18 дітей вилучених під час рейдів повернено в сім’ї, 10 дітей 

влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей 

“Щасливе дитинство” та “Подолянчик”, 22 – до закладів охорони 

здоров’я.  

Забезпечено збільшення кількості соціальних послуг, наданих 

вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

“Подолянчик” та “Щасливе дитинство”. 

Протягом 2017 року в центрах соціально-психологічної реабілітації 

дітей “Подолянчик” та “Щасливе дитинство” перебувало 103 

дитини, яким надавалася різного роду допомога – соціальна, 

психологічна, педагогічна, правова. Із 54 дітей, які вибули, 24  

повернено у сім’ї, 6 влаштовано під опіку (піклування), 13  

влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, 4 дітей усиновлено, 4 переведено до іншого центру соціально-

психологічної реабілітації дітей, 1 передано працівникам поліції у 
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зв’язку із затриманням, 2 дітей влаштовано у дитячий санаторій 

“Світанок”. 

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 

Виконується. Центрами соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді 

соціальною роботою охоплено 17664 сім’ї.  

Соціальним супроводом охоплено 6252 сім’ї, у них 10399 дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах.  

 

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 

облдержадміністра

ції, Головні 

управління 

Національної 

поліції, ДСНС 

України, 

управління захисту 

споживачів 

Головного 

управління 

Держпродспоживсл

ужби, державна 

екологічна 

інспекція у 

Хмельницькій 

області, 

Хмельницька 

обласна санітарно-

епідеміологічна 

станція, 

департаменти 

економічного 

розвитку, 

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року виконано 

заходи Плану першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру.  

Протягом півріччя на території області від нещасних випадків 

невиробничого характеру загинуло 355 особи, що на 32 особи менше 

у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. З метою 

попередження випадків невиробничого травматизму розгорнуто 

широку роз’яснювальну та просвітницьку роботу з залученням 

відповідних фахівців. 

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 

Виконується. При ускладненні погодних умов та під час проведення 

квартальних перевірок засобами обласної системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту в області передаються рекомендації 

та застереження населенню щодо правил поведінки та порядку дій на 

випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій природного 

та техногенного характеру.  

Здійснювалося систематичне інформування населення через засоби  

масової інформації про порядок дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, у тому числі, пов’язаних з терористичними актами. 

Висвітлено 6491 матеріал, з них через: телебачення – 938, радіо – 

2005, Інтернет видання – 2053, а також надруковано у періодичних 

виданнях – 1495 матеріалів. 

На офіційному сайті облдержадміністрації забезпечено постійне 

інформування населення про основні події на території області, 

сезонні небезпеки та заходи щодо їх попередження та порядок дій у 

разі виникнення. Через мережу консультаційних пунктів проведено 

26000 консультацій, до яких залучено понад 52  тис. осіб.  
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Удосконалення регіональної та 

місцевих системи 

централізованого оповіщення для 

підвищення готовності органів 

управління до оперативного 

реагування  

промисловості та 

інфраструктури, 

соціального 

захисту населення, 

екології та 

природних 

ресурсів, освіти і 

науки 

облдержадміністра

ції, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. Регіональна система централізованого оповіщення та 

зв’язку територіальної підсистеми цивільного захисту справна та 

готова до використання за призначенням.  

За рахунок місцевих бюджетів у I півріччі 2017 року проведено 

роботи з придбання, ремонту та встановлення 3 сирен ручного 

запуску, 3 сигнально-гучномовних систем, 9 вуличних гучномовців, 

531 FM-приймачів та 2 пристроїв автоматичного дозвону. 

Відновлено роботу 11 радіоточок в сільських радах та місцях з 

масовим перебуванням людей. Додатково організовано прямий 

зв’язок з черговим ГУ НП в Хмельницькій області. Загалом 

протягом 2017 року на реконструкцію і вдосконалення системи 

оповіщення цивільного захисту області виділено 705,3 тис. грн., на 

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення – 

143,8 тис. гривень. Завдяки вжитим заходам забезпечується 100% 

покриття площі населених пунктів області та оповіщення 

населення. 

Виконання заходів з приведення 

захисних споруд цивільного 

захисту, в стан придатний до 

використання за призначенням 

Виконується. Продовжуються заходи з проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. Протягом 

півріччя проінвентаризовано 5 захисних споруд в 

м. Старокостянтинів, Полонському, Шепетівському та 

Волочиському районах. Всього в області проінвентаризовано 845 

захисних споруд, що становить 92% від запланованого, з них 183 –

державної форми власності,  531 – комунальної та 130 приватної.  

На виконання заходів з приведення захисних споруд в готовність до 

прийому населення у І півріччі 2017 року виділено 374,8 тис. грн., в 

тому числі за рахунок  підприємств – 305,4 тис. грн. та з місцевих 

бюджетів – 69,4 тис. гривень. В результаті виконання даних заходів 

покращено технічний стан 25 захисних споруд, що забезпечило 

готовність до використання  91% споруд області. 

Запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах, дооснащення 

комунальних аварійно-

рятувальних служб, забезпечення 

їх атестації та підготовки 

особового складу до дій за 

призначенням 

Виконується. На даний час в області створено 6 комунальних 

аварійно-рятувальних служб на водних об’єктах, з яких функціонує 

на постійній основі 5 комунальних аварійно-рятувальних служб в 

м. Хмельницький, Полонне, Славута, Старокостянтинів та селищі 

Летичів.  

Комунальними аварійно-рятувальними службами з початку 2017 

року врятовано 45 людей, з них 16 дітей.  
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Підвищення рівня пожежної 

безпеки об’єктів області, 

незалежно від форм власності та 

господарювання, у частині 

впровадження систем та засобів 

протипожежного захисту  

Виконується. Відповідно до затверджених планів проводяться 

перевірки стану дотримання вимог техногенної, пожежної безпеки та 

цивільного захисту установ та організацій, що належать до сфери 

управління місцевих державних адміністрацій, інших державних 

органів та органів місцевого самоврядування. 

Розроблено комплексні плани щодо забезпечення протипожежного 

захисту об’єктів освіти, культури, соціального захисту, охорони 

здоров’я. 

Протягом звітного періоду змонтовано системи протипожежного 

захисту на 96 об’єктах області.  

Утворення нових та утримання 

існуючих підрозділів місцевої 

пожежної охорони на території 

населених пунктів області 

Виконується. Для належної організації гасіння пожеж в сільській 

місцевості області у цілодобовому режимі функціонує 92 підрозділи 

місцевої пожежної охорони. Протягом 2017 року на території 

Хмельницької області створено 2 підрозділи місцевої пожежної 

охорони. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №310-р 

виділено субвенцію в сумі 675,0 тис. грн. на придбання автомобіля 

спеціального призначення (пожежної автоцистерни) для 

обслуговування мешканців Ленковецької об’єднаної територіальної 

громади Шепетівського району.  

Приведення у належний 

протипожежний стан будинків 

підвищеної поверховості 

шляхом фінансування заходів 

передбачених цільовими 

програмами 

Виконується. Розроблено плани відновлення (модернізації), 

утримання систем протипожежного захисту будинків підвищеної 

поверховості із зазначенням конкретних термінів та відповідальних 

за виконання запланованих заходів. На 01 липня 2017 року в 

працездатному стані 17 систем протипожежного захисту в будинках 

підвищеної поверховості.  

Надіслано інформаційні листи Хмельницькому, Кам’янець-

Подільському та Нетішинському міським головам щодо організації 

виконання протипожежних заходів та приведення в працездатний 

стан інженерних систем протипожежного захисту у будинках 

підвищеної поверховості. 

Питання забезпечення протипожежного захисту будинків 

підвищеної поверховості області розглянуто на засіданнях комісій 

ТЕБ і НС виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) 

рад. 

На підтримання в працездатному стані систем протипожежного 
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захисту з бюджетів міст Кам’янець-Подільський та Хмельницький 

виділено 94 тис. гривень.  

Визначення та облаштування 

місць масового відпочинку 

людей на водних об’єктах 

Виконується. На території області визначено 13 місць масового 

відпочинку людей на водних об’єктах, створено рятувальні пости, 

проведено обстеження дна акваторії пляжів з виготовленням та 

погодженням паспортів пляжів. 

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 

Виконується. Протягом звітного періоду не допущено виникнення 

надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об’єктах. 

На території області у 2017 році підлягає обладнанню системами 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій 220 об’єктів підвищеної 

небезпеки, розроблено робочі проекти на 80 (36,4%) об’єктів та 

технічні завдання на 81 (36,8%) об’єкт, змонтовано системи на 40 

(18,2%) об’єктів підвищеної небезпеки, з яких здано в експлуатацію 

22 (10%) об’єкти, з них 9 (81,8%) хімічно-небезпечні.  

 

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 

Виконується. Рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року 

№15-11/2017 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 

рік”, з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено кошти у сумі 1453,2 тис.грн. на розроблення 

землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із 

встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. Протягом звітного періоду проведено 

тендерну процедуру та визначено переможця. 
Протягом першого півріччя 2017 року видано 166 дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами. 

Видано 149 дозволів на спеціальне водокористування, в тому числі 

36 – на забір і використання поверхневих вод (ставки для 

риборозведення). 

На території Хмельницької області Державним балансом 

обліковується 388 родовищ корисних копалин. 

Згідно з інформацією, наданою Державною службою геології на 

надр України суб’єктам господарювання Хмельницької області 
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видано: 

100 спеціальних дозволів на користування надрами з метою 

видобування корисних копалин; 

15 спеціальних дозволів на геологічне вивчення, в тому числі 

дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення; 

5 спеціальних дозволів на користування надрами з метою 

геологічного вивчення надр.  

Профілактична робота серед 

населення, зокрема, серед 

неповнолітніх з метою 

ресоціалізації потенційних 

злочинців, запобігання вчиненню 

нових злочинів 

Виконується. Протягом звітного періоду проводилася профілактична 

робота серед населення, зокрема, серед неповнолітніх з метою 

ресоціалізації потенційних злочинців, запобігання вчиненню нових 

злочинів.  
Упродовж першого півріччя 2017 року підлітками, які перебувають на 

обліку, скоєно лише один рецидивний злочин  (торік – 1 злочин).  

Забезпечення належного захисту 

прав споживачів, здійснення 

контролю за безпекою продукції, 

запобігання розповсюдженню 

товарів та послуг, які не 

відповідають обов’язковим 

вимогам 

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року здійснено 47 

перевірок суб’єктів господарювання: 17 планових – згідно з планом 

роботи та 30 позапланових – згідно із зверненнями громадян та 

інших юридичних осіб, з них – 14 перевірок проведено за участю 

інших державних органів і громадських організацій. 

Під час проведення перевірок у 26 суб’єктів господарювання 

виявлено порушення вимог законодавства про захист споживачів.           

Протягом звітного періоду під час проведення перевірок перевірено 

продукцію на загальну суму 240,8 тис. грн., з неї на суму 76,9 тис. 

грн. забраковано та знято з реалізації, через відсутність документів, 

що засвідчують якість та безпеку товарів, відсутність необхідної, 

доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар та 

вичерпаний термін придатності. 

Всього за перше півріччя 2017 року, за виявлені порушення, 

притягнуто до адміністративної відповідальності 21 особу з 

накладенням штрафів на суму 3,1 тис. грн. та до 7 суб’єктів 

господарювання застосовано адміністративно-господарські 

стягнення на загальну суму 3,7 тис. гривень.  

Видано 26 приписів про припинення порушень прав споживачів 

згідно з частиною 1 пункту 1 статті 26 Закону України “Про захист 

прав споживачів” та у 118 випадках заборонено реалізацію 

споживачам продукції.  
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За перше півріччя 2017 року одержано 275 звернень громадян. 

Із 268 розглянутих звернень, 150 звернень за результатами розгляду 

вирішено (задоволено) на користь споживачів, що становить 56% від 

розглянутих звернень. В результаті розгляду звернень споживачам 

повернуто коштів на суму 34,0 тис. грн., а також проведено обмін 

товару.  

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 

Виконується. Протягом звітного періоду проводилися профілактичні 

бесіди у трудових колективах та навчальних закладах з 

профілактики аварійності на транспорті. 

Забезпечено висвітлення інформації про стан аварійності, резонансні 

дорожньо-транспортні пригоди, причини їх скоєння, з викладенням 

фото- та відеоматеріалів, як на Інтернет-сторінці Головного 

управління Національної поліції в області, так і у засобах масової 

інформації. 

На білбордах, які встановлено на автошляхах області, розміщено 

звернення до учасників дорожнього руху під профілактичними 

гаслами з тематикою попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму. 

Забезпечено проведення профілактично-роз’яснювальної роботи з 

неповнолітніми під час їх перебування на вулично-шляховій мережі, 

а також особливу увагу звернуто на розміщення неповнолітніх у 

салоні автомобіля, дотримання правил перевезення неповнолітніх, 

зокрема використання дитячих крісел, пасків безпеки, перевезення 

на передньому сидінні. 

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 

Виконується. Відповідно до доручення голови обласної державної 

адміністрації О. Корнійчука від 20 квітня 2017 року №26-5/2017-д 

ведеться робота щодо виведення з регіонального ринку 

пасажирських перевезень нелегальних автоперевізників, створено 

мобільну групу, яка проводить цільові відпрацювання для 

попередження діяльності нелегальних перевізників відповідно до 

щотижневих графіків, затверджених керівництвом 

облдержадміністрації. До її складу увійшли представники 

управління Укртрансбезпеки, Патрульної служби, відділу управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції, 

Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій 

області, громадських організацій (ХОВ ВГО “ВААП”, ГО “Союз 
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автоперевізників Хмельницької області”, ГО “Самооборона і 

контроль”, представники громадських організацій учасників АТО. 

17. Забезпечення 

екологічної 

безпеки та 

використання 

рекреаційного 

потенціалу 

області 

Створення та діяльність шкільних 

лісництв на базі навчальних 

закладів 

Збільшення площі заліснення 

території області шляхом 

відновлення лісів та 

лісорозведення на земельних 

ділянках лісового фонду, 

створення захисних лісових 

насаджень на землях  

несільськогосподарського 

призначення і землях, 

відведених для заліснення, 

відновлення та створення нових 

полезахисних лісових смуг 

Проведення лісогосподарських 

заходів направлених на 

посилення екологічних функцій 

лісів, підвищення 

продуктивності, поліпшення 

стану та якісного складу лісів 

Департаменти 

екології та 

природних 

ресурсів, охорони 

здоров’я, освіти і 

науки, управління 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністра

ції, державна 

екологічна 

інспекція у 

Хмельницькій 

області, 

Хмельницьке 

обласне управління 

лісового та 

мисливського 

господарства, 

Хмельницьке 

обласне управління 

водних ресурсів, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. На базі навчальних закладів області створено та 

функціонує 37 шкільних лісництв. 

Лісовідновлення проведено на площі 1065 га (113,1% до плану) на 

що використано 10641,1 тис. грн. (160,4% до плану). 

Проведено комплекс заходів по догляду за раніше створеними 

лісовими насадженнями на землях непридатних для ведення 

сільськогосподарських виробництв, на що витрачено 132,2  тис. грн. 

(172,6% до плану). 

Рубки формування та оздоровлення лісів проведено на площі 3936 га 

(139,4% до плану). З них  рубки догляду в молодняках проведено на 

площі 1261 га (124,6% до плану).  

Проведено комплекс заходів по: 

- охороні лісів області від пожеж, на що використано 2041,8 тис. грн. 

(133,9% до плану); 

- боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу, на що використано 292,1 

тис. грн. (130,5% до плану). 

 

Реконструкція системи 

відведення та очищення стічних 

вод обласного госпіталю 

ветеранів війни 

Виконується. У 2017 році надано пропозицію про виділення коштів 

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 

Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни в сумі 11937,7 

тис.гривень. 

Рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року  №15-11/2017 “Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік”, відповідно до 

висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

фінансів від 17 березня 2017 року сконцентровано фінансовий 

ресурс на капітальні видатки в сумі 11937,69 тис.грн. до вивчення 

питання доцільності проведення робіт, зазначених у проектно-

кошторисній документації “Реконструкція системи відведення та 

очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю 
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ветеранів війни”. 

Впровадження практики роздільного 

збирання побутових відходів, 

будівництво екологічно-безпечних 

полігонів твердих побутових відходів 

Виконується. На даний час 7,5% населення області охоплене 

роздільним збором відходів. Роздільне збирання організоване та 

запроваджене у 6 містах: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 

Славута, Староконстянтинів, Волочиськ, Нетішин. Роздільно 

збирають  ПЕТ-пляшку, скло, папір і картон, жерстяні банки, плівку, 

тканини, будівельне сміття. Протягом звітного періоду по області  

роздільно зібрано та передано на заготівельні пункти вторинної 

сировини – 12,5 тис.куб.метрів (0,5 тис. тонн) 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 

Виконується. Рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року 

№15-11/2017 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 

рік”, з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено кошти у сумі 5460,3 тис.грн. на проведення 

робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від 

них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць 

централізованого зберігання. Протягом звітного періоду розпочато 

тендерну процедуру. 

В області органами місцевого самоврядування прийнято програми 

поводження з твердими побутовими відходами, основними заходами 

таких програм є  упорядкування сміттєзвалищ, зменшення обсягів 

захоронених відходів, застосування роздільного збору відходів, 

сміттєсортування, сміттєпереробка. 

Збільшення площі природно-

заповідного фонду, з метою 

збереження в природному стані 

типових або унікальних комплексів 

Не виконано. Протягом першого півріччя 2017 року заходи із 

збільшення площі природно-заповідного фонду не здійснювалися. 

Планується виконання заходу у другому півріччі 2017 року. 

Здійснення заходів щодо відновлення 

корінних природних комплексів на 

територіях природно-заповідного 

фонду 

Не виконано. У 2017 не планується 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 

Управління 

культури, 

національностей, 

релігій та туризму 

Виконується. Рішенням сесії обласної ради від 2 березня 2017 року 

виділено 2 млн. грн. на початок проведення реставраційних робіт на 

пам’ятці архітектури національного значення – Палац у селищі 

Меджибіж Летичівського району. За результатами тендерних 
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пристінного корпусу (частина 

пам’ятки архітектури національного 

значення – Мури з вежею) у 

Державному історико-культурному 

заповіднику “Межибіж” 

облдержадміністра

ції, обласна фірма 

“Кіновідеопрокат”, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

закупівель переможцем визначено ТОВ “Уютный дом”. Крім того, 

отримано Дозвіл Міністерства культури України на проведення 

робіт на пам’ятці. Роботи заплановано провести у липні-серпні 2017 

року. 

 

Реконструкція (ремонт, будівництво) 

районних (сільських) будинків 

культури 

Виконується. У першому півріччі 2017 року на фінансування 

продовження будівництва районного будинку культури у селищі 

Теофіполь з районного бюджету передбачено 1,5 млн грн. та з 

обласного бюджету 0,5 млн. гривень. Розроблено нову проектно-

кошторисну документацію, проведено експертизу проекту, 

будівельні роботи на об’єкті розпочато.  

Розвиток культурного та мистецького 

потенціалу області шляхом 

проведення творчих фестивалів, 

виставок та свят 

Виконується. У травні 2017 року відбувся VІІ огляд-конкурс 

хореографічних колективів початкових  спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів “Розмай”-2017, який було започатковано у 2003 

році. У конкурсі взяли участь 32 хореографічні колективи та солісти 

(біля 500 виконавців) з 14 початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів області.  

У м. Кам’янець-Подільський відбувся Міжнародний фестиваль 

національних культур “Острів семи скарбів” за участю мистецьких 

творчих колективів з Хорватії, Ізраїлю, Польщі (міст Ченстохова, 

Глогов, Перемишль, Краків, Тарново Подгурне, Завєрче, 

Глоговського повіту), Литви (м. Укмерге), Латвії (Лівані), 

Азербайджану та Умані. 

У червні цього року на базі Державного історико-культурного 

заповідника “Межибіж” відбулися Третій музейний форум “Музей: 

храм муз – 2017” Музей як туристичний продукт” та ХVII науково-

краєзнавча конференція “Культурний туризм як чинник 

європейської інтеграції, соціального та культурного розвитку”.   

Проведено обласні фестивалі, свята, міжнародний фестиваль 

“Хмельницький камер-фест”. У Дні Європи в Україні, в обласній 

філармонії проходив Міжнародний конкурс віолончелістів “ProArt-

2017″,  участь у якому взяли 40 музикантів з 15 країн світу.  

Розвиток туристично-відпочинкового 

потенціалу області 

Виконується. Для розвитку туристично-відпочинкового потенціалу 

області забезпечено інформаційне ознайомлення населення з 

туристично привабливими акціями та заходами на території області, 

зокрема фестивалями, ярмарками та іншими заходами у сфері 
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туризму. Крім того, проведено промоцію туристичних можливостей 

Хмельниччини та підтримку туристичних Інтернет-ресурсів, 

постійно оновлюється  інформаційний розділ “Туризм” на сайті 

управління культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації, 28 березня 2017 року прийнято участь у 

Всеукраїнському конгресі гідів у м. Київ.  

У травні прийнято участь у презентації туристичного порталу 

Zruchno.Travel у м. Київ, де буде можливість популяризувати 

Хмельниччину у туристичному напрямку.  

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 

Виконується. Державним історико-культурним заповідником 

“Самчики” видано друком Календар “Маєток Самчики” на 2017 рік, 

Державним історико-культурним заповідником “Межибіж” видано 

туристичний буклет “Путівник. Межибіж”. 

 

Створення нових туристичних, 

історичних, культурних та 

рекреаційних маршрутів 

Виконується. У звітному періоді створено три нових туристичних 

маршрути у Волочиському та Ізяславському районах.   

 

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 

Виконується. В першому півріччі 2017 року обласною фірмою 

“Кіновідеопрокат” проводилися благодійні сеанси для дітей 

інвалідів, дітей-сиріт, дітей з  багатодітних сімей, дітей позбавлених 

батьківського піклування, учасників АТО. 

 
 

Розроблення програмних кіно- та 

відео- циклів для показу школярам 

під час проведення шкільних канікул, 

у літній період, а також у місцях 

Виконується. Для дітей шкіл міст і сіл у період шкільних канікул, 

літній період проводилися покази кращих художніх фільмів для 

дітей. 
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відпочинку  

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 

облдержадміністра

ції, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування,  

Агенція 

регіонального 

розвитку 

Хмельницької 

області, 

Хмельницький офіс 

реформ з питань 

реформування 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. З метою сприяння утворенню нових об’єднаних 

територіальних громад надавалися консультації, роз’яснення та 

методичні рекомендації і матеріали міським, сільським та селищним 

головам Білогірського, Городоцького, Деражнянського, 

Віньковецького, Красилівського, Теофіпольського, Чемеровецького, 

Ярмолинецького районів. Проведено робочі наради-консультації з 

сільськими головами окремих сільських рад Хмельницького, 

Кам’янець-Подільського, Деражнянського, Дунаєвецького районів.  

На розширеній колегії облдержадміністрації 25 травня 2017 року 

було розглянуто питання “Про виконання в області Закону України 

“Про добровільне об’єднання територіальних громад”, за 

результатами розгляду прийнято розпорядження голови 

облдержадміністрації щодо активізації роботи із утворення нових 

об’днаних територіальних громад.  

Надання організаційної та 

методичної підтримки щодо 

утворення об’єднаних 

територіальних громад, їх 

виконавчих органів 

Виконується. У цьому році на території області утворено дві 

об’єднані територіальні громади, які очікують постанови ЦВК щодо 

проведення перших виборів (Солобковецька об’єднана 

територіальна громада Ярмолинецького району, Олешинська 

об’єднана територіальна громада Хмельницького району).  

Облдержадміністрацією надано висновок щодо відповідності 

Конституції та законам України, подано проекти рішень щодо 

утворення Городоцької міської об’єднаної територіальної громади. 

На початкових стадіях відбуваються процедури утворення 

Смотрицької об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького 

району, Зіньківської об’єднаної територіальної громади 

Віньковецького району, Староушицької об’єднаної територіальної 

громади Кам’янець-Подільського району, Красилівської міської 

об’єднаної територіальної громади.    

Стимулювання співробітництва та 

добровільного об’єднання 

територіальних громад, зокрема 

шляхом об’єднання їх ресурсів, 

розроблення планів розвитку і 

Виконується. В поточному році на реалізацію інвестиційних 

проектів об’єднаних територіальних громад передбачено субвенцію 

з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток на 

загальну суму 8,9 млн.грн., в тому числі на будівництво 

(реконструкцію) мереж водопостачання та водовідведення населених 
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реалізації спільних проектів пунктів – 6,2 млн.гривень. 

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

07 червня 2017 року №410 затверджено розподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, яким бюджетам 

громад Хмельницької області враховано 167,0 млн.гривень.  

На даний час в області триває процес формування проектів і 

проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за 

рахунок коштів вказаної субвенції. 

20. Забезпечення 

комплексного 

розвитку 

територій 

об’єднаних 

громад 

Забезпечення утворення освітніх 

округів, створення та розвиток 

опорних шкіл, здійснення 

оптимізації мережі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів на території об’єднаних 

територіальних громад 

Департаменти 

економічного 

розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури, 

освіти і науки, 

управління 

регіонального 

розвитку та 

будівництва 

облдержадміністра

ції, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування, 

Хмельницький офіс 

реформ з питань 

децентралізації, 

Центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

Виконується. Для надання якісної освіти, особливо у сільській 

місцевості, з початку 2016/2017 навчального року в області 

функціонують 4 опорні заклади з 11-ма філіями.  

Органами місцевого самоврядування продовжується робота із 

створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 

об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, 

реорганізації тощо. За попередньою інформацією до 01 вересня 2017 

року планується створити ще 5 опорних навчальних закладів. 

Забезпечення розробки та 

реалізації навчальних програм для 

новообраних голів об’єднаних 

територіальних громад, депутатів 

місцевих рад, старост, працівників 

виконавчих органів місцевих рад 

Виконується. В Хмельницькому Центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

і організацій в рамках проекту “Староста об’єднаної територіальної 

громади та громадськість: виклики сьогодення” у першому півріччі 

2017 року проведено низку заходів та навчань для всіх старост 

об’єднаних територіальних громад Хмельницької області.  

У червні поточного року за ініціативи обласної ради та підтримки 

Центру розвитку місцевого самоврядування для представників 

органів місцевого самоврядування на базі обласної наукової 

бібліотеки відбувся семінар “Вдосконалення діяльності бібліотек в 

умовах децентралізаційного процесу”.   

У червні поточного року в облдержадміністрації відбулася семінар-

нарада з головами об’єднаних територіальних громад Хмельниччини 

з питань створення Центрів безпеки громадян в ОТГ, діяльності 

ЦНАПів, реформ охорони здоров’я та освіти, дотримання 

законодавства про працю.  

Проблематика модернізації державного управління, змін до 

Конституції України в частині децентралізації та актуальні питання 
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державних 

підприємств, 

установ і 

організацій, 

Агенція 

регіонального 

розвитку 

Хмельницької 

області 

 

діяльності депутатів місцевих рад роз’яснювалася не лише під час 

занять в обласному Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а й 

під час виїзних занять за програмою тематичного постійно діючого  

семінару “Децентралізація влади та реформування місцевого 

самоврядування”. 

Забезпечення співробітництва 

Агенції регіонального розвитку 

Хмельницької області з 

об’єднаними територіальними 

громадами у розробці  проектів та 

залученні фінансової підтримки у 

їх реалізації 

Не виконано. Агенцію регіонального розвитку Хмельницької 

області утворено у червні 2016 року. Співзасновниками Агенції 

стали 7 органів: Хмельницька облрада, Хмельницька 

облдержадміністрація, Хмельницька торгово-промислова палата, 

Хмельницький національний університет, Хмельницький 

університет управління і права, Асоціація об’єднаних громад 

Хмельницької області і Благодійна організація “Зміцнення громад”. 

Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області створено як 

офіс з надання консультацій щодо підготовки програм і проектів 

регіонального розвитку та реалізації регіональної стратегії розвитку, 

підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення 

інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної 

допомоги для регіонального розвитку, впровадження реформи 

децентралізації. 

На сьогоднішній день Агенція регіонального розвитку не працює 

через відсутність фінансування.  

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 

Виконується. У поточному році у рамках проекту USAID “Розробка 

курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”, 

який реалізує Асоціація міст України, та акції “Децентралізаційний 

марафон” здійснено виїзні консультації для низки потенційних 

об’єднаних громад в різних районах області на тему “Можливості 

для економічного розвитку громад”. Крім того, відбулися 

інформаційні заходи для мешканців громад, учнів шкіл, медичних та 

педагогічних працівників щодо децентралізації та реформи 

місцевого самоврядування у населених пунктах області.  

Поширення позитивного досвіду 

діяльності та реалізації 

інвестиційних проектів 

об’єднаних територіальних 

Виконується. З метою ознайомлення населення Хмельницької та 

інших областей із процесами децентралізації, досвідом діяльності 

утворених об’єднаних територіальних громад, обміну позитивним 

досвідом щодо впровадження різних проектів громад 7-8 та 26 
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громад червня 2017 року облдержадміністрацією, обласною радою спільно з 

Інститутом громадянського суспільства (м. Київ) та Хмельницьким 

підрозділом установи “Центр розвитку місцевого  самоврядування” 

організовано та проведено Прес-тури по об’єднаним територіальним 

громадам Хмельницької області для журналістів, представників 

теле- та радіокомпаній та інших засобів масової інформації, у тому 

числі з інших областей, керівників об’єднаних територіальних 

громад. За результатами прес-туру різні засоби масової інформації 

районів та міст, а також обласні засоби масової інформації 

розмістили статті, інтерв’ю, радіо- та телевізійні програми, 

присвячені діяльності вже створених об’єднаних територіальних 

громад.  

Фінансова підтримка 

територіальних громад в рамках 

реалізації Проекту ЄС/ПРООН 

“Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду III” 

Виконується. На Хмельниччині успішно працює проект ПРООН/ЄС 

“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” (третя фаза), що 

фінансується Європейським Союзом та співфінансується і 

впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй. 

Участь у третій фазі Проекту беруть 8 основних районів: 

Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Ізяславський, 

Новоушицький, Старосинявський, Чемеровецький і Шепетівський. 

Ще два райони відібрано для впровадження економічного 

компоненту – Красилівський та Городоцький, в яких утворено 4 

сільсько-господарських обслуговуючих кооперативи (СОК). 

У рамках третьої фази Проекту передбачено реалізацію 43 

мікропроектів (на сьогодні 38 мікропроектів завершено). Загальний 

бюджет мікропроектів – 14,5 млн.гривень. 

22-23 червня 2017 року проведено дводенний навчальний семінар за 

результатами ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду”. У семінарі взяли участь представники 20 

районів Хмельницької області, обласні контактні особи з підтримки 

місцевої влади в реплікації методології Проекту ЄС/ПРООН 

“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” та впливу громади на 

місцевий розвиток, районні координатори Проекту. Основна мета – 

ознайомлення з методологією впровадження Проекту, розгляд  

можливостей впливу громади на  розвиток території в сфері реформи 

децентралізації та спільного прийняття рішень влади та громади за 

методологією “знизу – догори”. 
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  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 

облдержадміністра

ції, обласна рада 

Виконується. Розпорядженням голови обласної ради від 12 квітня 

2017 року №67/2017-0 утворено робочу групу для підготовки 

узгодженого варіанту проекту програми проведення обласного 

конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Хмельницький області 

на 2017-2020 роки. Наразі робочою групою здійснюється 

опрацювання проекту програми. 

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 

облдержадміністра

ції, Філія НТКУ 

“Хмельницька 

регіональна 

дирекція ‘Поділля-

центр”, 

райдержадміністра

ції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Виконується. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації 

розміщуються інформаційні матеріали щодо соціально-економічного, 

суспільно-політичного та культурного розвитку області по мірі 

надходження інформації та проведення заходів. Відповідну 

інформацію також розміщено на офіційних сайтах 

райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст 

обласного значення) рад. 

Активне залучення інститутів 

громадянського суспільства та 

засобів масової інформації до 

боротьби з корупцією 

Виконується. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діють 

рубрики “Очищення влади”, “Діяльність ОДА” та “Громадянське 

суспільство”, на яких здійснюється висвітлення відповідної 

інформації. 

Громадські організації “Хмельницька територіальна організація 

“Стоп корупція”, “Автомайдан”, “Дорожній контроль”, “Жіночий 

антикорупційний рух” проводять активну діяльність щодо боротьби з 

корупцією. 

Інформування громадськості про 

діяльність громадських 

організацій та органів влади з 

формування та реалізації 

державної політики у різних 

сферах суспільного життя 

Виконується. У разі проведення заходів з реалізації державної 

політики у різних сферах суспільного життя за участю керівництва 

облдержадміністрації та громадських організацій  інформація 

висвітлюється у рубриці “Новини”. 

На веб-сайті облдержадміністрації також діє рубрика “Громадянське 

суспільство”, підрубрики якої оновлюються по мірі проведення 

відповідних заходів, зокрема: 

“Електронні консультації з громадськістю” та “Публічні громадські 

обговорення”, які оновлюються у разі проведення публічних 

консультацій з важливих питань життєдіяльності області, 

електронних консультацій з обговорення нормативно-правових 

проектів актів; 

“Взаємодія з громадськістю”, на якій розміщуються протоколи 

проведених засідань громадської ради при облдержадміністрації. 
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Сприяння у висвітленні діяльності 

органів влади у засобах масової 

інформації, на наявних медіа-

ресурсах та у соціальних мережах 

Виконується. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації 

функціонує рубрика “Діяльність ОДА”, де щотижня поновлюється 

інформація про заплановані заходи облдержадміністрації. Поряд з 

тим, представників засобів масової інформації постійно інформують 

у телефонному режимі про найважливіші події, що відбуватимуться в 

області. 

Редакціями газет у повному обсязі забезпечується висвітлення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних 

громад, проблемних питань суспільного розвитку. На офіційному 

веб-сайті облдержадміністрації розміщено 600 інформацій про 

висвітлення діяльності органів влади. 

Крім того, по мірі проведення заходів у рубриці “Новини” 

офіційного веб-сайту облдержадміністрації, на сторінці у соціальній 

мережі Facebook забезпечено постійне висвітлення діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Відповідну 

інформацію також розміщено на офіційних сайтах 

райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст 

обласного значення) рад.  

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 

Виконується. Протягом першого півріччя 2017 року проведено 3 

прес-конференції та 4 прямих ефіри керівництвом органів державної 

влади з важливих питань суспільного життя та життєдіяльності 

області. 

Крім того, систематично забезпечується проведення виступів на 

радіо та телебаченні за участю керівників місцевих органів влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Розвиток громадянського та 

інформаційного суспільства, 

підтримка свободи слова в області 

 Виконується. З метою реалізації Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, 

розроблено план обласних заходів, який затверджено 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 березня 2017 

року №214/2017-р.  

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 

листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики”, розроблено 

орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2017 рік, 

затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 

січня 2017 року №5/2017-р. 
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Крім цього, 23 лютого 2017 року проведено установчі збори з 

формування громадської ради при облдержадміністрації. Склад та 

положення даного консультативно-дорадчого органу затверджено 

розпорядженнями голови облдержадміністрації від 24 лютого 2017 

року №141/2017-р, від 14 квітня 2017 року №291/2017-р, відповідно. 

Питання про стан свободи слова та співпраці із засобами масової 

інформації перебуває на постійному контролі в обласній та районних 

державних адміністраціях. З метою більш ефективної реалізації 

правових та організаційних заходів державного сприяння розвитку 

інформаційної галузі в районах, містах обласного значення постійно 

здійснюється моніторинг за додержанням свободи слова. 

Упродовж звітного періоду не надійшло жодного звернення, що 

стосувалися б утисків свободи слова та втручання у професійну 

діяльність представників засобів масової інформації. 

Сприяння розвитку 

інформаційного простору шляхом 

підтримки свободи слова в регіоні 

та розширення участі області в 

наповненні національного 

телерадіопростору 

 Виконується. Протягом звітного періоду забезпечено інформування 

та розсилку інформації щодо суспільно-важливих питань області 

кореспондентам центральних засобів масової інформації. 

 

Проведення регулярних 

консультацій (діалогу) із 

громадськістю з найважливіших 

питань життя суспільства 

 Виконується. У рамках проведення консультацій з громадськістю 

організовано ряд заходів за участю представників органів державної 

влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського 

суспільства з найважливіших питань суспільного життя, зокрема 

проведено: 5 засідань за круглим столом, конференції, 4 форуми, 4 

електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої 

влади), засідання громадської ради при органі виконавчої влади, інші 

заходи за участю представників громадськості. 

Запровадження громадського 

контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, 

посилення впливу інститутів 

громадянського суспільства на 

прийняття управлінських рішень 

та їх реалізацію 

 Виконується. У рамках проведення публічних громадських 

обговорень та електронних консультацій з громадськістю інститути 

громадянського суспільства активно залучалися до розгляду 

важливих питань широкого кола громадськості та життєдіяльності 

області з метою отримання пропозицій для врахування у подальшій 

роботі, прийняття управлінських рішень та їх реалізацію. 
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Укладання угод з редакціями 

засобів масової інформації на 

висвітлення діяльності обласної 

державної адміністрації та 

обласної ради 

 Виконується. Протягом звітного періоду укладено угоди з ТОВ 

“Продюсерський центр “Ексклюзив”, видавцем газети “Актуально 

для подолян”, ТОВ “Бізнес Лідер”, ДП “Дитяче телевізійне 

агентство”, філією ПАТ “Національна Суспільна Телерадіокомпанія 

України”, “Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”, ПП 

“ЛіфтЕкспрес” видавцем газети “Марічка Новини” на висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

 
Заступник директора Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації              І.Дідух 

 

 

 


