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Стратегічні цілі розвитку Хмельниччини.
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки забезпечує
комплексний та збалансований соціально-економічний розвиток регіону на основі інноваційного
підходу і знань, становлення Хмельниччини як динамічно розвиваючої та приємної для
проживання частини України через досягнення чотирьох стратегічних цілей розвитку, які за
змістовним наповненням відповідають цілям, визначеним у Державній стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року.
Мета Стратегії полягає у формуванні комплексної системи заходів, які виходячи із
розуміння поточної ситуації та рівня розвитку Хмельницької області зможуть забезпечити
динаміку економічних перетворень у напрямку формування в області економіки з високою
доданою вартістю, де стале економічне зростання спирається на знання, довкілля та якість життя.
У Стратегії визначено 4 стратегічні цілі:
1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних
акторів.
2. Реалізація туристичного потенціалу регіону.
3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону.
4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблеми).
Реалізацію
Стратегії
передбачено
у
три
етапи:
2011-2014;
2015-2017
і
2018-2020.
Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є плани заходів, що розробляються для
кожного етапу та є базою для середньострокового бюджетного планування. Перегляд і оновлення
Плану заходів з реалізації потрібно робити для оцінки результатів, досягнутих за цей час, а також для
постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням змін в середовища і узгодження
обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області.
У 2014 році завершився перший етап реалізації Стратегії регіонального розвитку
Хмельницької області на 2011-2020 роки.
Рішенням
сесії
Хмельницької
обласної
ради
від
28 травня
2015
року
№2-32/2015 затверджено План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької
області на 2015-2017 роки.
План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 20152017 роки містив 62 проектні пропозиції (технічних завдання) не лише об’єктних, а й регіональних
(інституційних) проектів, що згруповані у 4 програми. Орієнтовна оціночна вартість проектів
становила близько 430 000,0 тис. гривень.
Програма 1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів містила 21 проектну пропозицію орієнтовною вартістю майже 170 млн.
гривень.
Програма 2. Реалізація туристичного потенціалу регіону нараховала 10 проектних
пропозицій орієнтовною вартістю понад 80 млн. гривень
Програма 3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону містила
12 проектних пропозицій орієнтовною вартістю майже 65 млн. гривень.
Програма 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)
містила 19 проектних пропозицій орієнтовною вартістю майже 115 млн. гривень. Разом з тим,
Програма 4. Плану містить проектні пропозиції, що стосується розвитку галузей: житловокомунального господарства, екології, освіти, охорони здоров’я.
Кількість реалізованих/завершених у звітному періоді проектів становить 32 загальною
вартістю майже 220 млн. грн., що складає 51,2% від загальної кількості проектів, включених до
Плану заходів.
Кількість проектів, що знаходяться у звітному періоді на стадії реалізації (не завершених)
становить 18, загальною вартістю понад 70 млн. грн., що складає 30% від загальної кількості
проектів.
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Дев’ять проектів знаходилися у звітному періоді на стадії підготовки, загальною вартістю
майже 12 млн. грн., що складає 2% від загальної кількості проектів.
Протягом 2015-2016 років з державного фонду регіонального розвитку профінансовано
майже 234 млн. грн., які спрямовано на здійснення добудови, реконструкції та капітального
ремонту 70 об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення. З цих коштів
освоєно понад 221 млн. грн., за рахунок чого завершено будівництво (реконструкцію, капітальний
ремонт) 40 об’єктів.
У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку буде
здійснюватись будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) 54 об’єктів соціальнокультурного та житлово-комунального призначення загальною вартістю 139,8 млн. гривень.
Загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад для Хмельницької області становить
167,1 млн.гривень.
У 2015-2016 роках за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проводилось
фінансування будівництва, реконструкції, капітального ремонту 308 об’єктів та заходів загальним
обсягом 118,8 млн.грн., з яких освоєно 103,5 млн.грн. або 87,1%. Крім того, за рахунок коштів
субвенції виготовлювалася проектно-кошторисна документація, здійснювалися капітальний
ремонт адмінбудівель, закупівля медичного обладнання, обладнання для пожежної охорони та
житлово-комунального господарства, побутової техніки та оргтехніки для закладів соціального
захисту, освіти, комунальних підприємств тощо.
Для забезпечення спроможності територіальних громад також відібрано інфраструктурні
проекти, що відповідають стратегічним цілям розвитку області та умовам фінансування за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку. Загальний обсяг субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
для Хмельницької області склав 216,4 млн. гривень. Обсяг освоєння коштів склав 204,2 млн. грн.,
або 94,4% від загальної суми субвенції. До державного бюджету повернуто 12,3 млн. гривень.
Об’єднаними територіальними громадами впроваджено 195 проектів.
Здійснювалися заходи та реалізовувалися інші вагомі для соціально-економічного розвитку
територій проекти, націлені на успішне досягнення пріоритетів, визначених Стратегією
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки.
Для третього завершального етапу реалізації Стратегії облдержадміністрацією розроблено
План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на
2018 -2020 роки.
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Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018-2020 роки
План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 20182020 роки (надалі – План заходів) розроблений на підставі Закону України «Про стимулювання
розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики» з урахуванням
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Державної стратегії регіонального розвитку України
на період до 2020 року, із врахуванням глобальних Цілей сталого розвитку до 2030 року.
Його розробка є важливим інструментом налагодження партнерства між обласною
державною адміністрацією, обласною радою, районними державними адміністраціями, міськими і
районними радами, об’єднаними територіальними громадами, університетами та інститутами, а
також широким колом організацій громадянського суспільства для того, аби цей документ став
надбанням усіх зацікавлених сторін з метою забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів
та проектів Стратегії.
При підготовці Плану реалізації Стратегії робочою групою використано кращий
європейський та український досвід, враховувався вихідний соціально-економічний стан
Хмельницької області на 2017 рік, ідентифіковані критично важливі для перспективного розвитку
галузі економіки, перспективні сегменти для місцевого бізнесу, значний туристичний потенціал
регіону тощо
Підготовка Плану заходів проводилася з лютого до серпня 2017 року відповідно до цілей
Стратегії та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики.
Стратегічна ціль 1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних акторів
Операційні цілі:
1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору
1.2. Зміцнення МСП та підприємництва
1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу
Стратегічна ціль 2. Реалізація туристичного потенціалу регіону
Операційні цілі:
2.1. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу
2.2. Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів
Стратегічна ціль 3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Операційні цілі:
3.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору
3.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського населення
3.3. Підвищення життєздатності сіл і малих міст
Стратегічна ціль 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблеми)
Операційні цілі:
4.1. Розвиток та єдність територіального простору
4.2. Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки та
невиробничого сектору
4.3. Продовження тривалості активного періоду життя людини
На офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, обласної ради та у засобах масової
інформації було розміщено оголошення про збір проектних пропозицій.
Відбір технічних завдань, поданих суб’єктами регіонального розвитку відібрано,
проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою з актуалізації Стратегії регіонального розвитку
Хмельницької області на 2011-2020 роки, до складу якої увійшли представники структурних
підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
громадської ради при облдержадміністрації, депутати обласної ради, представники громадських
організацій, бізнесових кіл, науковці та інші суб’єкти регіонального розвитку.
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Створені у складі робочої групи фокус-групи забезпечили попередній розгляд поданих
проектних пропозицій щодо їх відповідності визначеним стратегічним цілям та відбір у розрізі
сфер втручання для формування програм Плану заходів. При відборі окремих проектів
враховувалися результати моніторингу ходу виконання Плану заходів на 2015-2017 рік. За
результатами цієї роботи сформовано Каталог технічних завдань на 2018-2020 роки. Проект Плану
заходів обговорено на засіданні громадської ради при облдержадміністрації та на підсумковому
засіданні фокус-груп з розробки проекту.
Формування Плану заходів спиралося на вивчення можливих джерел фінансування та
реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів.
Фінансування проектів регіонального розвитку планується за рахунок коштів:
державного фонду регіонального розвитку;
галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів
виконавчої влади;
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
місцевих бюджетів;
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій;
інвесторів, власних коштів суб’єктів господарювання та громадян;
інших джерел, не заборонених законодавством.
План реалізації розроблений так, щоб забезпечити узгодження із стратегічними цілями
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, державної стратегії
регіонального розвитку України на період до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку.
Важливим є територіальний аспект визначених у кожній програмі сфер втручань, які
спрямовані на забезпечення сталості економічного розвитку, зменшення дисбалансів розвитку
територій та зокрема сільських і навколо міст, створення умов для збереження та подальшого
розвитку людського потенціалу.
До плану додається каталог технічних завдань у розрізі програм з додатковою інформацією
про: цілі проекту, очікувані результати, ключові заходи проекту, період реалізації, вартість
проекту, джерела фінансування та ключові учасники реалізації проекту. План заходів складається із
34 технічних завдань із загальним обсягом фінансування у сумі 3511,5 млн. гривень.
Часові рамки Плану реалізації – три роки. Це завершальний етап реалізації Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки.
Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів здійснюватиметься відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України № 932 від 11 листопада 2015 року.
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Пріоритети Плану заходів з реалізації Стратегії
Ще одним роком великих викликів, але також і великих можливостей став 2016 рік.
Економіка краю ще не відновилася до рівня 2013 року, проте, незважаючи на проблеми, в області
як і в країні в цілому, впроваджують основні реформи, у тому числі завдяки активні позиції
громадянського суспільства.
Одним із прикладів реформаційного процесу є результати щодо децентралізації. Так, на
теренах області створено 26 об’єднаних територіальних громад, ще кілька – на фазі створення.
Втім, Хмельниччина вже очолила рейтинг областей за формуванням спроможних територіальних
громад. Нині 43% територій краю вже децентралізовано. Ключовим завданням є заохочення
громад до самомобілізації, орієнтації на місцевий розвиток, пошук та використання наявного
потенціалу.
Хмельниччина тримає “руку на пульсі” та реагує на зміни, що відбуваються. Саме тому, при
формуванні Плану заходів враховано Цілі сталого розвитку (далі – ЦСР), які стали своєрідною
платформою для написання документу.
Цілі є взаємопов’язаними – ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом
пов'язаних із іншими.
ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, і спрямовані на правильний вибір з метою
стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь. Вони містять чіткі орієнтири та
цільові показники. Вони усувають основні причини бідності та об’єднують нас для запровадження
позитивних змін для людей.
Людський потенціал – найважливіший чинник реформування держави і суспільства, що
прагнуть включитися у світові потоки сучасних технологічних, інфраструктурних,
інституціональних, соціально-гуманітарних і інших перетворень.
Людський розвиток – надання людям можливості повністю розвивати свій потенціал, жити
продуктивно і творчо в гармонії з їхніми потребами та інтересами.
Глобальний досвід, включно з українським, свідчить, що економічне зростання
супроводжується зростаючими диспропорціями в регіональному розвитку та збільшенням
нерівності в доходах і обидві ці проблеми потрібно вирішувати за допомогою дієвих заходів.
Зростання обсягу виробництва важливо для забезпечення ресурсів, необхідних для розвитку
суспільства, але саме по собі мало чим допомагає розвитку людського потенціалу.
Увагу слід зосередити не стільки на регулярному наданні допомоги нужденним, скільки на
заохоченні їх особистого розвитку, посиленню їх ролі в суспільстві та розширенню їх можливостей
щодо вибору свого майбутнього, водночас дбаючи, щоб вони брали на себе відповідальність як за
свій вибір, так і за його реалізацію.
Важливою є підготовка та реалізація проектів стратегічного довгострокового характеру, а
не спрямованих на вирішення лише поточних потреб. Завдання органів місцевого самоврядування
повинно полягати в тому, щоб використовувати кошти в першу чергу на проекти, які створюють
інфраструктуру, що у свою чергу веде формування доданої вартості, зростання доходів
домогосподарств.
Перспектива подальшого розвитку є обнадійливою, проте успіх залежатиме від незмінного
прагнення до реформ та особливо до змін на користь усього населення.
При формуванні Плану заходів вкрай важливим є досягнення сталості результатів. Сталий
розвиток орієнтований, перш за все, на людину та покращення якості її життя у сприятливому
соціально-економічному середовищі та екологічно чистому, здоровому, різноманітному
природному довкіллі. Високий інтелектуальний рівень людського потенціалу має забезпечити
конкурентоздатність регіону в майбутньому.
Реалізація Плану заходів спрямована на забезпечення гідних умов життя та праці шляхом
ефективної зайнятості населення, зростання вартості робочої сили, накопичення людського і
соціального капіталу, розвитку підприємницької активності населення, зміцнення середнього
класу, підвищення соціальних стандартів і гарантій, а також надання необхідної соціальної
підтримки вразливим групам населення.
7

Далі наведено детальну характеристику кожного з стратегічних напрямів із висвітленням
проблем, часових рамок і засобів реалізації, очікуваних результатів та їхніх показників,
припущення та ризики.
Стратегічний напрям: “Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних факторів”
Стан та перспективи. Економіка Хмельницької області не є достатньо диверсифікованою і
має виражений сільськогосподарський тип економіки. Традиційно найбільш вагомими галузями
промисловості залишаються переробна промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря та виробництво харчових продуктів і напоїв.
У промисловому секторі області сьогодні працює 1800 підприємств, де зайнято близько
чверті всіх працюючих в регіоні (понад 51 тис. осіб).
Стабільно нарощують обсяги виробництва такі підприємства, як ПАТ “Укрелектроапарат”,
ПАТ “Подільський цемент”, ДП ПАТ “Оболонь”, ТОВ “Модуль-Україна”, ТОВ “Нейл”, ТОВ “Тін
Імпекс”.
Потужно працюють підприємства оборонного комплексу: ДП “Новатор”, ДП “НТК “Завод
точної механіки”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ДП “Шепетівський ремонтний завод”.
Протягом 2016 року у промисловості зареєстровано 103 нові суб’єкти підприємництва,
більшість з яких спеціалізується на виробництві харчових продуктів та напоїв, гумових і
пластмасових виробів, продукції добувної промисловості.
Реалізовано готової промислової продукції на 33 млрд. грн., що майже на 25% більше
попереднього року.
Забезпечується розвиток промислової галузі області й у 2017 році. Так, за І півріччя індекс
промислового виробництва становив 101,8% (у відповідному періоді минулого року – 95,8%).
Хмельницька АЕС, не зважаючи на планові зупинки окремих реакторів, завершила рік із
рекордним показником з виробітку електроенергії – майже 15 млрд. кВт годин електроенергії.
Перша стратегічна ціль розвитку краю корелюється із ЦСР “Промисловість, інновації та
інфраструктура”.
Подальшому зростанню промислового виробництва сприятиме проведене в останні роки
технічне переоснащення багатьох виробництв, введення нових виробничих потужностей,
збільшення обсягів сировини для переробної галузі, формування ефективної маркетингової
політики та інше.
Формування інноваційної вісі з сучасних кластерів та стартапів, які створюватимуть нові
знання та технології, відповідає ЦСР “Гідна праця та економічне зростання”. На теренах
Хмельниччини все активніше проводиться робота щодо переходу від постачання сировини до
постачання готової продукції із високою доданою вартістю.
На сьогодні до номенклатури найбільш популярних за кордоном промислових товарів
області потрапили санітарно-технічні вироби, меблі дерев’яні, трансформатори, плівка з полімерів
етилену, килимові вироби, апарати газові опалювальні, лічильники води, а також мед, олія соєва та
соняшникова, кукурудза, солод.
Хмельниччина одна з трьох областей долучилася до Програми підтримки експорту
“Експорт одягу та взуття до ЄС”, що реалізується Мінекономрозвитку України спільно з ТПП
України, а також нідерландським Центром підтримки імпорту. У рамках програми проводяться
тренінги для виробників швейної галузі з питань підтримки експорту продукції до країн ЄС.
Із застосуванням новітніх технологій в Красилівському районі розпочато роботу над
реалізацією проекту “Виробничий комплекс зберігання та переробки зерна кукурудзи і супутніх
продуктів”, який викликав зацікавлення з боку польських партнерів.
З метою підтримки ініціатив, формування спільноти, члени якої будуть “корисними” один
для одного, реалізації стартапів, в області набуває популярності створення ХАБів – центрів. які
багатьом підприємцям та винахідникам надають змогу реалізовувати свої ідеї.
За підтримки і сприяння Канадського Фонду місцевих ініціатив у 2016 році у м. Нетішин
відкрито інноваційний ХАБ – це альтернативний, вільний простір для культурного і
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інтелектуального розвитку нетішинців. Центр пропонує активним і ініціативним особистостям
абсолютно безкоштовно проводити культурно-освітні заходи, спілкуватись з відомими людьми,
проводити зустрічі з партнерами, відвідувати різноманітні семінари, тренінги, організовувати
виставки і просто відпочивати.
У травні 2017 року для забезпечення сталого розвитку регіону, що передбачає встановлення
балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь за
рахунок динамічної рівноваги економічних, соціальних та екологічних аспектів, створено агенцію
сталого розвитку АСТАР.
У грудні 2016 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив партнерів, на
базі яких буде створено мережу центрів підтримки бізнесу в рамках Ініціативи EU4Business.
Центри почали функціонувати у першій половині 2017 року в 15 населених пунктах по всій країні.
У Хмельницькій області партнером обрано ГО “Громадський рух “Нова економічна політика”.
Центр підтримки бізнесу відповідатиме за покращення обізнаності МСП щодо тих можливостей,
що існують у рамках ініціативи та виконуватимуть функцію головних контактних пунктів для
малого бізнесу зі всієї країни. ЄБРР допоможе обраним партнерам у розвинені компетенцій,
необхідних для опрацювання звернень та надання МСП належної інформаційної підтримки.
У червні 2017 року за фінансової підтримки Корпусу Миру (США) у м.Шепетівка відкрито
громадський хаб – місце для творчості, реалізації ідей, об’єднання зусиль. У Школі успішної
кар’єри уже пройшло навчання 20 молодих людей віком 16-18 років з півночі Хмельниччини.
Серед знань, які здобудуть учасники навчання, – як правильно обрати професію, як отримати
першу роботу, як описати свої знання та вміння, як взяти участь в українських та міжнародних
програмах стажування, як зробити свій власний бізнес-стартап.
Україна входить у Tоп-3 країн Центральної та Східної Європи за обсягом ІT-ринку та
відповідного кадрового потенціалу. ВУЗи області готують спеціалістів, які в подальшому
працюють за кордоном та в Україні у провідних фірмах, що займаються розробкою та
впровадженням програмного забезпечення, відкрили власні комп’ютерні фірми, працюють у
банківських установах, підрозділах Міністерства внутрішніх справ, організаціях та установах в
якості фахівців з розробки та впровадження програмних продуктів та інформаційних технологій,
вищих навчальних закладах, продовжують навчання аспірантурі. У м. Хмельницький офіційно
працює 25 потужних компаній цієї сфери. Для залучення молоді до цієї галузі проводяться ярмарки
новітніх розробок у ІТ-сфері.
Однією із ЦСР є “Доступна та чиста енергія”. Підвищення рівня енергоефективності та
збільшення частки зеленої енергії в енергобалансі країни є стратегічними завданнями сталого
розвитку України. Для досягнення цілі важливим є формування енергетичної безпеки, що
передбачає кардинальне підвищення енергоефективності національного виробництва та
максимально широке використання відновлюваних джерел енергії.
Хмельниччина активно долучилася до пошуку альтернативних джерел енергії,
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.
В області діє 28 малих гідроелектростанцій та 7 сонячних електростанцій. Протягом
2016-2017 років введено в експлуатацію сонячні електростанції ТОВ “ЕКОТЕХНІК-Нова Ушиця” в
Новоушицькому районі потужністю 4,9 МВт, ТОВ “ЕКОТЕХНІК-Миньківці” – у Дунаєвецькому
районі потужністю 0,5 МВт, ТОВ “Сонячна Деражня” – у м. Деражня потужністю 4,95 МВт,
ТОВ “Енергія сонця-Нова Ушиця” у Новоушицькому районі, потужністю 4,95 мВт,
ТОВ “Дивосвіт” – у Старокостянтинівському районі потужністю 150 кВт.
Минулоріч за рахунок відновлювальних джерел енергії вироблено 18,6 млн. кВт/год.
електроенергії, з яких 12,7 млн. кВт/год. вироблено малими гідроелектростанціями області та
5,9 млн. кВт/год. – сонячними електростанціями.
Промисловість області також впроваджує енергозберігаючі технології. Новоушицький
консервний завод перейшов на технологію виробництва продукції замінивши використання
природного газу дровами.
Ізяславський молочний завод також замінив використання природного газу для виробництва
продукції дровами.
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Розпочато виробництво пелетів з деревини у м. Славута (МКП “Інтек-Сервіс”), загальною
потужністю 250 тонн/місяць та гранульованої пелети з деревини у м. Кам’янець-Подільський (ПАТ
“Завод “Металоприлад”), загальною потужністю 100 тонн/місяць.
З 2013 року Кам’янець-Подільський цементний завод виробляє продукцію, використовуючи
вугілля замість природного газу. Ряд інших підприємств також переводить свої технології на
альтернативні види палива.
У 2017 році планується будівництво об’єктів альтернативної енергетики, зокрема:
7 сонячних електростанцій загальною потужністю понад 20 МВт (по дві у Волочиському та
Дунаєвецькому районах, по одній у Деражнянському, Летичівському та Новоушицькому районах),
ГЕС у Старокостянтинівському районі, заводів з переробки відходів сільськогосподарської
продукції з метою виробництва електро- та теплової енергії у Ярмолинецькому та Красилівському
районах, введення в експлуатацію цеху з виробництва пелетів у Віньковецькому районі.
ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” у червні минулого року розпочато будівництво
біогазової установки з виробництва електроенергії з біогазу. Першу чергу будівництва планується
ввести в дію у першому півріччі 2017 року, другу чергу – до кінця 2017 року. Внаслідок реалізації
проекту передбачається створити 50 робочих місць.
На території Хмельницького району передбачається реалізація масштабного проекту з
будівництва біогазової електростанції електричною потужністю 44,2 МВт та тепловою – 130 МВт.
Враховуючи, що динамічний розвиток промисловості відбувається в основному у великих
містах, які витягують робочу силу із малих міст та сіл, увага акцентуватиметься на розвиток
високопродуктивного, інноваційного та технологічно вдосконаленого виробництва, яке б не
обтяжувало навколишнє середовище і мало позитивний зворотній вплив на периферію.
Таким чином – це створить платформу для розвитку секторів економіки у малих містах та
селах, що дозволить зайняти населення без зміни місця проживання. Це може підвищити якість
життя на селі та у малих містах і зменшити внутрішньорегіональні дисбаланси розвитку. У великих
містах заходи із маркетингу продукції області, сприяння технологічному вдосконаленню існуючих
підприємств, розвитку нових видів продукції та вдосконалення професійно-технічної освіти
можуть підвищити виробничу спроможність регіону. Потенційний розвиток транспортних
коридорів, які проходять через Хмельницьку область може створити сприятливі умови для
розвитку логістики, матиме позитивний вплив на розвиток області через зміцнення малого і
середнього бізнесу та залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій.
Технічні завдання
Розвиток інфраструктури індустріального (промислового)
парку “Славута”
Створення індустріального парку “Хмельницький”
Розвиток альтернативних джерел енергії
Заснування центрів підтримки інновацій та підприємництва
Розвиток ІТ-технологій в регіоні
Відновлення та розвиток КП “Аеропорт Хмельницький”
Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про
інвестиційний потенціал області
Розвиток промислового потенціалу регіону

Територія, на яку спрямовано
проект
Хмельницький регіон, зокрема
міста та райони: Шепетівка,
Ізяслав, Нетішин, Білогір я,
Полонне
Хмельницька область
Хмельницька область
м. Хмельницький,
Хмельницька область
Хмельницька область, країна
Хмельницька область, країна
Хмельницька область
Хмельницька область

Очікувані результати та показники. Успішна реалізація проектів Програми має сприяти у
досягненні таких результатів:
 Суттєво зменшити залежність області від імпортних енергоносіїв;
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 Розвиток малого інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної
інфраструктури;
 Підвищення якості та безпечності вітчизняних продуктів харчування;
 Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету області;
 Забезпечення умов для розвитку логістично-транспортного потенціалу регіону;
 Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної
донорської допомоги;
 Створення майданчика економічної співпраці підприємств області та міжнародних
співтовариств та центрів підтримки бізнесу;
 Забезпечення спроможності міст і районів області ефективно залучати інвестиційні ресурси;
 Покращення середовища для ведення бізнесу та розвитку громад;
 Розвиток ІТ-технологій в регіоні;
 Брендинг та просування продуктів області на зовнішні ринки;
 Створення сприятливого середовища для функціонування конкурентоздатного малого та
середнього підприємництва, зокрема збільшення кількості суб’єктів господарювання.
 Стандартизація та сертифікація експортної продукції відповідно до міжнародних стандартів;
Показники:
• стійке зростання ВРП регіону;
• зростання обсягів виробництва промислової продукції;
• створення нових видів виробництва;
• збільшення експорту товарів;
• збільшення частки високотехнологічної продукції у ВРП Хмельниччини;
• створенння нових робочих місць;
• збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів;
• створення бренд-буку регіону;
• створення інвестиційний порталу
Стратегічний напрям: “Реалізація туристичного потенціалу регіону”
Одним із напрямів, що дозволить досягти ЦСР “Сталий розвиток міст і громад” є розвиток
туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції. Важливим завданням є
збереження культурної і природної спадщини, у тому числі із залученням приватного сектору.
Стан та перспективи. Хмельниччина має величезні природні ресурси для динамічного
розвитку туристсько-екскурсійних послуг. Туристично-рекреаційні ресурси області складають
понад 270 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі й державного значення.
Найбільш приваблює туристів – Національний природний парк “Подільські Товтри” площею
261 тис. гектарів.
Розвинена туристично-рекреаційна та курортна інфраструктура, яка має величезний
потенціал для розбудови та розвитку: функціонують курортні території “Сатанів” та “Маків”,
готелі, санаторії, бази відпочинку, оздоровчі табори для дітей та юнацтва, кемпінги, мотелі тощо.
На базі одного із найбільших у Європі, за запасами мінеральних лікувальних вод типу “Нафтуся” –
Збручанського родовища – засновано курорт “Сатанів”. На сьогодні будується новий санаторнокурортний комплекс «Арден-Палац», який заплановано відкрити у 2018 році. Також заплановано
будівництво гірськолижного відпочинкового комплексу “Арден-Скай” на території селища
Сатанів.
Найбільш активно в області працюють кластерні об’єднання у туристичній галузі, які
формуються з урахуванням існуючої інфраструктури та ефективного залучення туристичнорекреаційних ресурсів.
Щоб охопити більшу кількість туристів, презентувати регіон як єдине ціле, а не окремі
туристичнопривабливі території, реалізується проект “Туристичний кластер” – це добровільне
об’єднання підприємств галузі туризму, які взаємодіють між собою з метою створення
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туристичного продукту. Головні умови – територіальна ознака та галузева спорідненість
підприємств.
Групи підприємств спільно використовують туристичні ресурси, інфраструктуру, ринок
праці та взаємодоповнюють один одного. У рамках проекту туристичного кластеру реалізуються
різні кроки, зокрема, інформаційна робота щодо важливості галузевого об’єднання, проведення
зібрань, напрацювання спільного формату роботи, фестивалів, брендування регіону, ведення
єдиного порталу Хмельниччини туристичної, розробка додаткових туристичних продуктів
спільними зусиллями учасників кластеру.
Важливо пам’ятати: коли люди об’єднуються, вони можуть досягти більшого успіху. Коли
об’єднуються гравці туристичного ринку, вони починають заробляти не на окремих готелях чи
ресторанах, а на регіоні, в якому знаходяться. Відштовхуючись від цього, важливо реалізувати
кластер, що об’єднає всіх у сфері туризму та бальнеології заради спільного розвитку.
У загальному на території області послуги зеленого туризму надають близько 90 агроосель. На
території Хмельницької області нараховується 90 агроосель. Найбільша їх кількість знаходиться у
Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, та Шепетівському районах. Шепетівською районною
громадською організацією кластер сільського туризму “Оберіг” надаються послуги туристам з
різних регіонів України та інших держав. Кластер сільського зеленого туризму «Оберіг» працює в
селищі Гриців та здійснює координацію роботи місцевих підприємців по обслуговуванню туристів,
взаємодіє з органами місцевої влади та громадськими організаціями, забезпечує дотримання
стандартів з обслуговування туристів, проводить тренінги та семінари, надає консультації,
проводить освітні заходи, організовані на запити та потреби туристів, маркетинг розвитку
сільського туризму в районі, створює інформаційну інфраструктуру для забезпечення потреб
відпочиваючих. Поширюється досвід роботи Кластеру „Оберіг” через співпрацю з обласним та
міськрайонним центром зайнятості та проведенням практичного навчання та тренінгів в інших
регіонах країни, зокрема Київській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Львівській, Вінницькій,
Луганській областях, країнах Білорусь, Молдова, Чехії, Польщі, Словаччині, Чехії.
У Новоушицькому районі в сфері зеленого туризму працюють 20 фізичних осіб, які надають
туристичні послуги. Крім того діють база відпочинку «Батьківська хата» та база відпочинку
Красилівського агрегатного заводу «Корді». На здоровий та змістовний відпочинок у сільському
середовищі Кам’янець-Подільського району гостинно запрошує 31 приватна садиба.
За останні роки в області проведено оновлення курорту Сатанів, реставрація і ремонт
архітектурних комплексів. Але, як в Україні в цілому, так і на Хмельниччині, обсяги бюджетного
фінансування розвитку, оновлення і підтримки історико-культурних центрів недостатні для
проведення масштабних програм.
Задля розвитку туристичної галузі Хмельниччини, залучення якомога більше як внутрішніх,
так і зовнішніх туристів важливим напрямом є проведення різного роду фестивалів.
З цією метою реалізується проект “Школа фестивальної майстерні”. Мета Школи
фестивальної майстерності – поділитися знаннями стосовно організації фестивалю від «А» до «Я»:
як виокремити особливість території, віднайти ідею події, прописати її, запакувати і продати як
цілісний проект із супровідними продуктами. Таким чином, учасники Школи отримають шанс
дізнатися, як за допомогою подій розвивати території.
Основними завданнями розвитку туризму на Хмельниччині є формування туристичнорекреаційного комплексу, який задовольняв би потреби населення в санаторно-курортному
лікуванні, відпочинку і туризмі; формування ринку конкурентноздатних на міжнародному рівні
рекреаційних послуг на основі ефективного використання наявних природних і культурноісторичних ресурсів з одночасним збереженням екології, залучення максимальної кількості
туристів на територію області, збільшення обсягів надходження коштів, в тому числі валютних, до
місцевих бюджетів, збереження чистоти природного середовища та охорона рекреаційних ресурсів
області.
В цілому, розвиток туризму розглядається як один із численних напрямів для можливості
реалізації потенціалу активної частини населення.
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Технічні завдання
Виготовлення офіційного туристичного путівника
“Хмельниччина запрошує”
Створення пішохідної туристично-рекреаційної зони як
візитівки обласного центру
Створення каталогу “Хмельниччина фестивальна”
Проведення ярмарок майстрів декоративно-прикладної
творчості “Хмельниччина збирає друзів”
Створення осередків “зеленого” туризму “Гостинна
Хмельниччина”
Збереження та популяризація історико-культурних
пам’яток
Розвиток курортних зон
Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового
потенціалу

Територія, на яку спрямовано проект
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область

Очікувані результати та показники. Отже, реалізація проектів має сприяти підвищенню
ефективності туристичної політики на Хмельниччині шляхом:
 Визначення найпривабливіших для вітчизняних та іноземних туристів туристичнорекреаційних пропозицій;
 Покращення асортименту та якості туристичної пропозиції регіону;
 Популяризація та відродження українських звичаїв, народного, сучасного мистецтва та
культури, розвиток аматорського мистецтва, збереження фольклорної спадщини, а також
впровадження сучасних технологій у проведенні фестивалів;
 Промоція регіонального туристичного потенціалу;
 Розробка нових туристичних маршрутів міжнародного значення по території
Хмельниччини;;
 Маркування важливих туристичних та рекреаційних об’єктів;
 Розвиток маркованих вело шляхів, автошляхів та об’єктів кемпінгу;
 Самозайнятість сільського населення через підтримку розвитку народних промислів;
 Створення українського національного туристичного продукту;
 Збереження та популяризація історико-культурних пам’яток;
 Підвищення якості надання лікувально-оздоровчих послуг;
 Створення зон відпочинку вздовж автомагістралей, що ведуть до туристичних об’єктів.
Показники:
• Збільшення відвідуваності туристичних місць;
• Збільшення кількості відвідувачів та туристів;
• Підвищення якості надання туристичних послуг;
• Створення бази даних екскурсоводів;
• Підвищення якості надання лікувально-оздоровчих послуг;
• Збільшення надходження до бюджетів різних рівнів;
Стратегічний напрям: “Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону”
Стан та перспективи. Якщо не враховувати переваг, які область має завдяки наявності
потужної електростанції, то структура економічного виробництва демонструє значну залежність
від сільського господарства – сектору, який знаходиться під впливом природно-кліматичних змін,
низьким потенціалом для створення нових робочих місць та невисокою заробітною платою.
Аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворюючих секторів економіки, частка якого
у зведеному бюджеті області за останній рік становить 20 відсотків, а також займає друге місце
серед секторів економіки у товарній структурі експорту.
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Сільськогосподарську діяльність у регіоні провадять понад 306 тисяч особистих селянських
господарств та 1541 господарюючий суб’єкт, у тому числі 1047 фермерських господарств. Площа
ріллі в обробітку по всіх категоріях господарств складає 1254 тис. гектарів. У
сільськогосподарських підприємствах зайнято близько 27 тис. осіб.
Протягом останніх років намітилися позитивні тенденції щодо стабілізації та нарощування
обсягів виробництва рослинницької продукції за рахунок впровадження високорентабельних
технологій вирощування.
Досягнення ЦСР “Подолання бідності” та “Подолання голоду, розвиток сільського
господарства” тісно пов’язане із реалізацією третьої стратегічної цілі розвитку області.
Агроформування всіх форм власності збільшили обсяги використання земель
сільськогосподарського призначення. За рахунок цього посівна площа лише у 2016 році зросла на
21 тис. га і становила 1149 тис. гектарів. Загальна посівна площа у 2017 році по всіх категоріях
господарств зросла на 3 тис. га і становить майже 1,2 млн. гектара.
Оптимізовано структуру посівних площ, завдяки чому суттєво зросла площа посіву
основних стратегічних культур, таких як озима пшениця, кукурудза на зерно, соя, соняшник.
Питома вага зернових культур у структурі посівних площ становить 47-50%, технічних культур –
36%, кормових – 10%, що цілком відповідає науково обґрунтованим нормам оптимального
співвідношення культур у сівозміні.
За останні роки збільшилися обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської
продукції. Зокрема валове виробництво зерна у 2016 році склало 3077 тис. тонн, що на 947 тис.
тонн (44,5 %) більше прогнозованих показників, картоплі вироблено більше на 10% (120 тис.
тонн), овочів - на 27,8 % (41 тис. тонн.).
Сільське господарство дає можливість росту харчовій та переробній промисловості.
Підприємствами даної галузі забезпечується третина загального обсягу реалізації промислової
продукції регіону. У 2016 році індекс виробництва промислової продукції у виробництві харчових
продуктів становив 111,2 відсотка. Продукція харчової галузі стала конкурентоспроможною і
задовольняє потреби різних категорій споживачів.
Минулорічного сезону цукроваріння в регіоні працювало 5 цукрових заводів. За підсумками
діяльності було вироблено 230 тис. тонн цукру, що становило 11,4% загальнодержавного
виробництва солодкого піску з цукрових буряків.
Зросло виробництво м’яса свинини охолодженої у 1,5 раза, молока обробленого рідкого
(питного) на 1,1 тис. тонн або на 7,4% і склало 15,3 тис. тонн, твердих та плавлених сирів на 1,1% і
разом склало 3,8 тис. тонн, солоду пивоварного на 11,1% і склало 192 тис. тонн.
Працюють над оновленням виробництва та розширенням асортименту продукції
ПрАТ «Деражнянський молочний завод», ПП «Дживальдіс» м. Кам’янець-Подільський,
ТОВ «Віньковецький сирзавод», хлібопекарські підприємства області: ТОВ «Домашній хліб»,
ТМ «Мамин хліб» м. Красилів, ТОВ «Волочиськагробізнес», м’ясопереробні підприємства:
ТОВ «Верест» м. Дунаївці, ПП «Рикун», ТОВ «Проскурів-Агро» м. Хмельницький, ПП «Аркуша»
Кам’янець-Подільського району.
ТОВ «Бартнік» м. Ізяслав входить до переліку найбільших експортерів меду бджолиного в
країні. Харчові та переробні підприємства області експортують продукцію більш як у 25 країн
світу.
Оскільки бджільництво – компонент сталого розвитку, у м. Хмельницький у вересні
2017 року за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку провели першу
міжнародну конференцію присвячену бджолярству. Так організатори прагнуть залучити до
виробництва меду, пилку та інших продуктів бджільництва якнайбільше подолян, а нинішнім
пасічникам допомогти вдало збувати виготовлену продукцію. Адже зараз Україна посідає 4 місце у
світі за виробництвом меду, а Хмельниччина має найбільш розвинену в країні бджолярську
систему. Пасічники, науковці, підприємці – майже три сотні учасників долучилися до конференції.
Школу апітерапії нещодавно відкрили на Красилівщині. Так допомагають учасникам АТО
із післявоєнною реабілітацією. Спочатку – психологічно – адаптуватися до нового життя. Згодом
акцент змістили на економічний ефект пасічництва. Навчають як продавати, отриману від бджіл,
продукцію.
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В області на 40 підприємствах харчової і переробної промисловості впроваджено та
сертифіковано міжнародні системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів
відповідно до вимог стандартів ІSO серії 9000, ІSO серії 14000, ІSO серії 22000, міжнародна
система НАССР.
Тваринництво є важливою галуззю для розвитку сільських територій, що дає значну частину
його валової продукції. Ця галузь має великий великим вплив на економіку сільського
господарства, на рівень забезпечення важливими продуктами харчування, створення робочих
місць, розвиток соціальної сфери, переробної та харчової промисловості. В області є всі потенційні
можливості для збільшення виробництва продукції даної галузі.
За рахунок власних інвестицій, за 2014-2016 роки сільськогосподарськими підприємствами
проведено будівництво та реконструкцію на 20 твиринницьких об’єктах, зокрема на 7 молочнотоварних фермах, 6 свинокомплексах, 5 комплексах для утримання та розведення ВРХ,
2 птахофабриках.
Найбільшими інвестиційними проектами є: свинокомплекси ПП «Аграрна компанія 2004»
потужністю 25,0 тис. голів та ФГ «Кобудь» - 1,0 тис. гол. свиней; комплекс для утримання та
розведення ВРХ ТОВ СГП «Дніпро» потужністю – 1,0 тис. гол.; молочно-товарні ферми
ТОВ «Оболонь Агро» та СТОВ ім. Шевченка потужністю відповідно 625 та 600 голів; новий
свинокомплекс-репродуктор (3-й модуль маточника) ТОВ «Камчатка» на 600 голів свиноматок.
У 2017 році на підтримку розвитку підприємництва на сільських територіях з обласного
бюджету виділено ще 5,6 млн. грн. для відшкодування 70% вартості закупівлі установок
індивідуального доїння селянським господарствам та холодильного та лабораторного обладнання
сільськогосподарським кооперативам 50 відсотків.
В багатьох сільських населених пунктах відсутні або мають неналежний стан спортивні та
культурні об’єкти, відсутні дошкільні навчальні заклади, потребують ремонту та реконструкції
приміщення загальноосвітніх навчальних закладів, не вирішена проблема утилізації твердих
побутових відходів, що в цілому значно знижує загальний рівень життя сільських жителів та
привабливість сільських територій. Досягнення ЦСР “Сталий розвиток міст і громад” буде
можливим завдяки реалізації реформи децентралізації. На сьогодні 26 об’єднаних територіальних
громад вже працюють над розвитком інфраструктури. Цьогоріч мають відбутися вибори у ще
12 громадах.
Завдяки децентралізації у громад з’явилася можливість виділяти кошти на об’єкти
соціальної інфраструктури, У 2017 році Хмельницькій області передбачено одну з найбільших за
останні роки фінансову підтримку. Всього для ОТГ Хмельниччини передбачено 167031,2 тис. грн.
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад.
На 08 вересня 2017 року подано проектів на суму 148233,1 тис. грн., що становить 88,7%
загальної суми. Профінансовано коштів 111357,0 тис. грн., з них освоєно 8385,0 тис. грн.
За рахунок коштів державного Фонду регіонального розвитку здійснюється фінансування
53 об’єктів, з яких: 11 закладів освіти і науки на суму 34,6 млн.грн., 13 закладів охорони здоров’я –
23,6 млн.грн., 2 заклади культури – 10,5 млн.грн., 7 закладів молоді та спорту – 17,4 млн.грн.,
19 об’єктів житлово-комунального господарства – 45,2 млн.грн., 1 об’єкт інфраструктури –
7,0 млн.грн., 1 центр надання соціальних послуг – 1,5 млн. гривень.
Інфраструктуру аграрного ринку області формують 17 сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, 431 магазин фірмової торгівлі, 824 торгових заклади системи
облспоживспілки, 25 оптово-роздрібних ринки, 32 сертифікованих зерносховищ, 20 картопле-,
овоче- та фруктосховищ.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що функціонують в області, за видами
діяльності це багатофункціональні кооперативи, які надають послуги з обробітку землі, заготівлі
молока, помелу зерна, пилорами та інші. У 2016 році в рамках реалізації Проекту «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду» створено 2 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи –
«Радодар» с. Радісне та «Мясков» с. Антоніни Красилівського району. Дві громади – Купинська та
Курівська Городоцького району, обрані переможцями вказаного Проекту щодо отримання гранту в
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сумі 25 тис. дол. США на створення двох СОК з обробітку ґрунту та транспортування виробленої
сільгосппродукції.
Враховуючи, що Хмельницька область є одним із найбільших виробників
сільськогосподарської продукції в Україні і сьогодні частка сертифікованих органічних земель
складає близько 10 відсотків. Виробники, науковці, торгові та сервісні установи, близькі один до
одного географічно, з метою посилення переваг кожного члена групи, об’єднуються у кластери. Це
дає змогу збільшити оборот товарів і послуг, відкриває нові ринки, в т.ч. закордонні, та проекти
для участі, нові маркетингові можливості, а також приваблює нових кваліфікованих працівників.
Об’єднання всіх учасників ринку сприятиме розвитку виробництва, переробці та експорту, а
також буде передумовою до створення дистрибуційного центру.
Для досягнення цього передбачається реалізація проекту “Аграрний (органічний) кластер”
Набирає популярності напрям тепличного господарства. Для отримання теоретичних та
практичних навиків у цій царині реалізується проект “Школи тепличного господарства. Основна
його ідея – продемонструвати всі аспекти тепличного бізнесу – від закупки насіння до збору та
збуту готового продукту.
Сучасна сільська інфраструктура, в більшості, знаходиться у вкрай занедбаному стані і для
виправлення ситуації потребує значно більших соціальних інвестицій, ніж фінансові можливості,
що будуть доступними для регіону в середньостроковій перспективі.
Розвиток сільських територій, перш за все, має на меті забезпечення комфортного рівня
життя населення. Це досягається шляхом розвитку аграрного сектору, що забезпечить робочі місця
на селі і продовольчу безпеку, розбудовою транспортної, соціальної та іншої інфраструктури на
селі, розблокуванням економічного потенціалу територій, самореалізацією та організацією
змістовного дозвілля жителів сільських територій в області.
Технічні завдання
Створення Агро-логістичного центру
“Відкрита Академія Сільського Розвитку”
Створення сільськогосподарських кооперативів
Школа проектного менеджменту
Хмельниччина “органічна” – від ідеї до успішного бізнесу
Міжмуніципальне співробітництво “Разом дієвіше”
Розвиток тваринництва
Створення місцевих пожежних команд, центрів безпеки
громади у сільській місцевості

Територія, на яку спрямовано
проект
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Сільська місцевість Хмельницької
області

Очікувані результати та показники. Отже, реалізація проектів має сприяти розвитку
агропромислового комплексу регіону шляхом:
 збільшення обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та
покращення її якості;
 підвищення продуктивності сільського господарства, насамперед за рахунок використання
інноваційних технологій;
 формування мережі збуту сільськогосподарської продукції на кооперативних засадах;
 поліпшення матеріально-технічної бази особистих господарств населення, малих
фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 просування сільськогосподарської продукції сільськогосподарських товаровиробників на
організований аграрний ринок;
 відновлення роботи, технічне переоснащення переробних підприємств та підприємств з
виробництва тваринницької продукції;
 розвитку малого та середнього бізнесу в сфері сільськогосподарського виробництва;
 стабілізація цінової ситуації на продовольчому ринку;
 покращення зберігання сільськогосподарської продукції;
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запровадження стандартів якості у виробництві харчових продуктів;
підвищення рівня зайнятості у сільській місцевості;
зростання доходів особистих селянських господарств, малого та середнього бізнесу;
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів;

Показники:
• збільшення обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції;
• створення 8 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
• підвищено добробут сільських громад;
• збільшено надходження до бюджетів;
• створення робочих місць.

Стратегічний напрям: “Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)”
Стан та перспективи. Підвищення якості життя мешканців Хмельниччини – комплексна мета
розвитку області, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх попередніх
стратегічних цілей Стратегії. Вона досягається на основі оптимізації використання внутрішнього
потенціалу регіону, врахування особливостей організації економічної діяльності, а також
етнокультурних цінностей населення.
Коли йдеться про комплексний регіональний розвиток, то, перш за все, мають бути
враховані такі складові: транспорт, енергетика, житлово-комунальне господарство, освіта,
медицина і рекреаційна система, соціальне забезпечення, культура, екологія як одні з найбільш
важливих систем для нормального розвитку як регіону і країни, в цілому.
Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності використання
людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим стратегічним завданням.
Завдання, спрямовані на досягнення ЦСР “Міцне здоров’я і благополуччя”, “Якісна освіта”,
“Гендерна рівність”, “Чиста вода та належні санітарні умови”, відображенні у вказаній стратегічній
цілі області.
Заходи в рамках реалізації цієї стратегічної цілі потребують значного фінансування та
матимуть позитивний ефект лише у довгостроковій перспективі, проте результатом їх
запровадження буде забезпечення вищої якості життя населення.
Транспорт – галузь господарства, яка має значний вплив на розвиток усіх галузей
виробництва, невиробничої сфери, на умови життя і діяльності людей. На території Хмельницької
області розвинуті майже всі (крім морського) види сучасного транспорту. Вони пов'язані між
собою і утворюють транспортну систему, яка є складовою частиною транспортної системи
України. Пасажирський транспорт забезпечує перевезення населення; його основними
показниками є пасажироперевезення і пасажирообіг. За 2015-2016 роки послугами пасажирського
транспорту скористалися 224,2 млн. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі
2274,1 млн.пас.км.
Транспортна мережа області включає 7,2 тис. км доріг загального користування, причому
7,1 тис. км - це дороги з твердим покриттям. За 2016 рік на дорогах загального користування
виконано дорожніх робіт на суму 288,3 млн. гривень. Для забезпечення експлуатаційного
утримання мережі автомобільних доріг області протягом 2016 року виділено із загального фонду
державного бюджету 268,5 млн. грн., обласного бюджету – 2,0 млн. грн., місцевих бюджетів усіх
рівнів – 17,5 млн.грн., кредитних коштів – 0,3 млн.гривень.
У поточному році на Хмельниччині розпочався експеримент по співпраці митниці та
органів виконавчої влади по індикативному показнику, згідно з яким 50 відсотків суми
перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів будуть
перераховуватись до спеціального фонду обласних бюджетів та направлятися на ремонт
автомобільних доріг загального користування. З початку року на ремонт доріг надійшло
170 мільйонів гривень. За інформацією Хмельницької митниці ДФС на ремонт доріг загального
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користування від митного експерименту у Хмельницькій області планується отримати близько
350 млн. гривень.
Так, триває будівництво об’їзної дороги біля міста Дунаївці. Роботи тут розпочали ще у
2008 році. Але через брак коштів будівництво було призупинено. І лише зараз, завдяки участі
області в митному експерименті, з’явилась можливість у стислі терміни завершити ІІ чергу цього
об’єкту. Вартість робіт - понад 20 мільйонів гривень.
Тривають ремонтні роботи автомобільної дороги державного значення Ярмолинці-Сатанів.
Вартість ремонту становить майже 23 млн. гривень.
Розпочали ремонт ділянки автодороги Р-32 Кременець - Біла Церква – Ржищів. Вартість
ремонту становить 20 млн. гривень.
Упровадження енергозберігаючих заходів, енергоефективних та новітніх технологій із
застосуванням альтернативної енергетики в усіх галузях та сферах діяльності сприятиме розвитку
економічного потенціалу області, у тому числі за рахунок створення підприємств-виробників
альтернативних видів палива та енергоефективного обладнання, підвищення рівня
конкурентоспроможності промислової продукції за рахунок зниження її енергомісткості,
зменшення обсягів енергоспоживання у бюджетній сфері тощо.
Проекти, подані суб’єктами регіонального розвитку для включення в План, засвідчили, що
саме найбільше у громадах проблем, вирішення яких необхідне і у ході третього етапу реалізації
Стратегії, з водопостачанням, каналізацією, очисними спорудами та благоустроєм територій.
В багатьох населених пунктах, зокрема в сільських відсутнє централізоване
водозабезпечення, відсутні каналізаційні мережі та очисні споруди, у міських – мають
незадовільний технічний стан, що призводить до скидання забруднених або недостатньо очищених
стічних вод у поверхневі водні об’єкти та ризику погіршення екологічної і епідеміологічної
ситуації.
Рівень та якість життя населення, у першу чергу, пов’язані з забезпеченням кожної людини
якісними медичними послугами, соціальним захистом, якісною освітою. В області здійснюється
реформування галузі охорони здоров’я.
Протягом останніх років вжито комплекс заходів щодо поліпшення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги населенню. Первинна медична
допомога є пріоритетом у галузі охорони здоров’я. На 01 липня 2017 року в області функціонують
26 самостійних центрів ПМСД.
У лікувально-профілактичних закладах області проводиться робота щодо поліпшення стану
будівель та приміщень.
Не менш гостро стоїть питання розбудови мережі закладів дошкільної і позашкільної
освіти, мистецтва в громадах області. Для покращення якості дошкільної освіти з початку
2015 року в області створено 1550 місць для дошкільнят. У 783 дошкільних навчальних закладах
дошкільною освітою охоплено 47,5 тисяч дітей. Наповненість цих установ в середньому становить
116 дітей на 100 місць.
З метою надання якісної освіти у сільській місцевості з 01 вересня 2016 року в області
функціонують 4 опорні заклади з 11-ма філіями.
У даний час органами місцевого самоврядування продовжується робота із створення
опорних загальноосвітніх навчальних закладів. Вирішується питання щодо створення ще
12 опорних шкіл в 6 районах та 6 об’єднаних територіальних громадах.
Продовжувалася оптимізація мережі навчальних закладів. Протягом 2015-2016 років в
області було закрито 21, призупинено 6 та реорганізовано 78 загальноосвітніх навчальних заклади,
у м. Хмельницький відкрито приватну початкову школу.
Завершено будівництво та введено в дію Скаржинецьку загальноосвітню школу
І-ІІІ ступенів Ярмолинецького району на 190 учнівських місць.
Протягом звітного періоду проводилися профілактичні заходи, спрямовані на усунення
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві,
професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних
умовами праці.
Низькі темпи розвитку виробничої інфраструктури, житлово-комунального, готельного,
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дорожнього, вулично-дорожнього господарства, енергетичного сектору стримують економічне
зростання малих міст і сільських територій.
Головними проблемами житлово-комунальної галузі є недостатнє фінансування
підприємств, зниження їх конкурентоспроможності, застарілість обладнання, низька якість
обслуговування, неефективне управління, несистемний підхід до їх розв’язання тощо.
Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров’я людини. Тому
першочергова увага має бути зосереджена на створенні можливостей для ефективного
водопостачання та водовідведення населених пунктів, у першу чергу – сільських територій.
Екологічний стан області потребує його покращення. Серед заходів щодо поліпшення стану
довкілля, чинне місце займає розвиток загальної свідомості населення щодо збереження та догляду
за навколишнім середовищем.
Особливий акцент повинен робитися на формуванні екологічної культури дітей, молоді та
інших верств населення.
Більшість сміттєзвалищ області перевантажена, а будівництво нових потребує відведення
значних площ земельних ділянок. Сміттєзвалища призводять до забруднення ґрунтів, атмосфери,
підземних і поверхневих вод.
Впродовж тривалого часу утилізація побутових відходів продовжує залишатись однією з
нагальних проблем екологічної безпеки Хмельниччини. Для забезпечення екологічної безпеки на
території області мають бути створені відповідні умови для поліпшення та стабілізації стану
довкілля за всіма його компонентами: повітря, водні та земельні ресурси. На даний час в області
немає жодного сміттєпереробного заводу.
Технічні завдання
Будівництво,
реконструкція,
капітальний
ремонт
дорожньої інфраструктури у населених пунктах та за їх
межами
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
інженерної інфраструктури, водопостачання,
водовідведення та каналізації
Впровадження енергозберігаючих заходів у житловокомунальному господарстві та закладах соціального
призначення
Покращення житлових умов та забезпечення доступним
житлом молодих та багатодітних сімей, сімей учасників
АТО та внутрішньо переміщених осіб, інших категорій
населення через реалізацію державних та місцевих
житлових програм
Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану
річок басейнів Дністра, Південного Бугу і Дніпра в межах
області
Формування оптимальної мережі професійно-технічних
навчальних закладів, орієнтованих на підготовку
робітників високого рівня кваліфікації
Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення
їх матеріально-технічної бази
Розвиток спортивної інфраструктури
Розвиток мережі закладів, які надають первинну,
вторинну та третинну медичну допомогу, закладів
екстреної (швидкої) медичної допомоги
Розбудова системи “Освіта протягом життя”
Інклюзивна освіта - створення умов для навчання дітей з
особливими освітніми потребами
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Територія, на яку спрямовано проект
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область

Хмельницька область

Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область
Хмельницька область

Очікувані результати та показники. Очікується, що реалізація стратегічної цілі 4 у
середньостроковій перспективі призведе до таких результатів:
 Створення умов для сталого розвитку області, підвищення рівня життя населення,
створення нових робочих місць;
 Розвиток сталої, надійної, якісної та доступної інфраструктури, яка базується на
використанні інноваційних технологій;
 Зменшення навантаження на дорожню мережу та покращення організації дорожнього руху;
 Підвищення якості, безпеки та ефективності перевезень, зниження рівня техногенного
навантаження транспорту на довкілля;
 Забезпечення доступності якісних послуг з постачання безпечної питної води та сучасних
систем водовідведення;
 Забезпечення надійності функціонування систем теплопостачання, водопостачання та
водовідведення;
 Покращення якості питної води;
 Зменшення обсягів скидів забруднених вод;
 Додаткове надходження альтернативних видів енергії;
 Розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для забезпечення сталого та надійного
енергопостачання на основі впровадження інноваційних технологій;
 Впровадження енергозберігаючих заходів у сфері житлово-комунального господарства;
 Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів;
 Поліпшення стану навколишнього середовища;
 Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок;
 Підвищення рівня усвідомлення власної відповідальності мешканців за стан довкілля;
 Підвищення якості освітніх послуг;
 Будівництво, добудова, реконструкція та капітальний ремонт шкіл, дитячих садочків, інших
спортивно-оздоровчих закладів;
 Створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості
та забезпечити їх технічними засобами навчання;
 Створення у школі сучасних умов навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних
підходів
 Створення умов для розвитку активної та відповідальної молоді, покращення здоров‘я
населення, а також можливостей для формування здорового способу життя та екологічної
культури;
 Покращення стандартів медичного обслуговування населення області, зокрема у сільській
місцевості;
 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, впровадження енергозберігаючих заходів
у закладах охорони здоров’я;
 Покращення підготовки кваліфікованих робітників тих професій, які в середньостроковій
перспективі будуть затребувані роботодавцями регіону;
Показники:
• щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного
та місцевого значення вищої категорії;
• частка населення, яке має доступ до питної води;
• кількість оновлених систем водопостачання та водовідведення;
• втрати тепла в тепломережах;
• рівень захворюваності населення;
• школа здорового способу життя;
• якість питної води (відповідність державним санітарним правилам та нормам);
• кількість реалізованих спільних інвестиційних проектів;
• рівень зайнятості населення;
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• надходження до місцевих бюджетів;
• кількість новостворених робочих місць.
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Каталог технічних завдань
Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
спрямовано проект:

Короткий
проекту:

опис

Очікувані
результати:
Ключові
проекту:

заходи

Період реалізації:
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування:

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
1. Розвиток інфраструктури індустріального (промислового) парку
“Славута”
Підвищення конкурентоспроможності Хмельницького регіону та
формування сприятливого інвестиційного середовища шляхом
ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних
переваг індустріального (промислового) парку “Славута”.
Хмельницький регіон, зокрема північ регіону - місто Славута та
територія в радіусі 50 км. від міста Славути (міста та райони:
Шепетівка, Ізяслав, Нетішин, Білогір я, Полонне)
На території міста Славута створено індустріальний (промисловий)
парк «Славута» на відведеній земельній ділянці площею 50 га.
Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України.
Проблемою
повноцінного
функціонування
та
розвитку
індустріального (промислового) парку “Славута” є відсутність
належних
інженерно-транспортних
мереж
на
території
індустріального парку, інституції просування індустріального парку
та низька інформованість потенційних інвесторів щодо можливості
та умов розміщення підприємств на території парку.
У серпні 2017 року між Славутською міською радою та Польською
інжиніринговою компанією Techimoex Ltd. підписано Протокол про
наміри розбудови індустріального (промислового) парку “Славута”,
залучення інвесторів та розміщення їхніх виробничих потужностей
на території індустріального (промислового) парку “Славута”.
У 2013 році побудовано водопровід ЧВ Ø 200 із південної сторони
земельної ділянки Індустріального Парку.
У першому півріччі 2017 року розпочато реконструкцію під’їзних
шляхів. З місцевого бюджету виділено 4193,0 тис. грн. Розроблено
проектно-кошторисну документацію на будівництво каналізаційнонасосної станції та каналізаційних мереж. Вартість проектування
становить 151,4 тис. грн. та розроблено план вертикального
планування території індустріального (промислового) парку
“Славута”. Вартість проекту становить 45,0 тис. гривень.
На території індустріального парку передбачається будівництво
сучасних інноваційних та енергоощадних виробництв
Проведення реконструкції під’їзних шляхів до індустріального
(промислового) парку “Славута”.
Створення інституції (центр місцевого економічного розвитку).
Підвищення рівня інформованості про інвестиційні пріоритети
індустріального парку
2018-2019 роки
2018
2019
2020
Разом
21897,8
9561,9
31459,7
Державний бюджет, місцевий бюджет, проекти та програми
міжнародної технічної допомоги, інші кошти, не заборонені
законодавством

Ключові учасники
Славутська міська рада
реалізації проекту:
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
2. Створення індустріального парку “Хмельницький”
Забезпечення нових можливостей для розвитку промисловості,
зміцнення співпраці між підприємствами, інвесторами та іншими
зацікавленими сторонами

Територія, на яку
спрямовано проект: Хмельницька область
Створення сучасного розвиненого комплексу сприятиме залученню
вітчизняних та іноземних інвесторів.
Переваги роботи в рамках індустріального парку:
- звільнення керуючої компанії, ініціаторів створення-суб’єктів
господарювання та учасників індустріального парку від пайової
участі у розвитку інфраструктури міста у разі будівництва об’єктів у
межах індустріального парку;
- надання керуючій компанії та ініціаторам створення-суб’єктам
Короткий
опис
господарювання безвідсоткових кредитів (позик), цільового
проекту:
фінансування на безповоротній основі для облаштування
індустріального парку;
- звільнення керуючих компаній, ініціаторів створення-суб’єктів
господарювання та учасників індустріального парку від сплати
ввізного мита при ввезенні устаткування, обладнання та
комплектуючих до них, що не виробляються в Україні та не є
підакцизними товарами та ввозяться для облаштування
індустріального парку та здійснення господарської діяльності
Стимулювання промислового виробництва у місті, підвищення
Очікувані
інноваційної активності, залучення інвестицій, збільшення
результати:
зайнятості населення
Вибір земельної ділянки для розміщення індустріального парку.
Затвердження концепції створення індустріального парку.
Прийняття рішення про створення індустріального парку.
Ключові
заходи Подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
проекту:
пакету документів, необхідного для реєстрації індустріального
парку.
Отримання ініціатором витягу з Реєстру індустріальних парків.
Проведення конкурсу з вибору керуючої компанії
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.

Буде визначено після остаточного узгодження та реєстрації проекту
згідно з чинним законодавством

Джерела
Місцеві бюджети, проекти та програми міжнародної технічної
фінансування:
допомоги, інші кошти, не заборонені законодавством
Ключові учасники
Хмельницька міська рада
реалізації проекту:
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
3. Розвиток альтернативних джерел енергії
Впровадження альтернативних джерел енергії дозволить зменшити
енергетичну залежність, забезпечити охорону довкілля.

Територія, на яку
спрямовано проект: Хмельницька область
Біоенергетика в даний час розвивається найбільш інтенсивно.
Пріоритетним напрямом є виробництво біогазу з промислових,
побутових та сільськогосподарських відходів, що забезпечить не
тільки виробництво енергії, біодобрив, а також дозволить зробити
довкілля більш чистим.
Сонячна енергетика дозволить не лише виробляти електроенергію, а
й ефективно використовувати земельні ділянки, непридатні для
ведення сільськогосподарських робіт.
Короткий
опис Мала гідроенергетика може внести свій вклад в енергопостачання,
проекту:
особливо в регіональному вимірі. При використанні гідропотенціалу
малих річок можна досягти значної економії паливно-енергетичних
ресурсів. Мікро-, міні- та малі ГЕС можуть стати потужною основою
енергозабезпечення.
Впровадження вітроенергетики включає економічні переваги енергії
вітру та її зростаючу конкурентоспроможність по відношенню до
інших джерел електроенергії, а також гостру необхідність реалізації
технологій без викидів з метою пом'якшення наслідків зміни клімату
та забруднення повітря.
Вироблена енергія використовується для потреб підприємств,
Очікувані
населення та реалізується в енергетичну мережу.
результати:
збільшено надходження до бюджетів,
створено нові робочі місця.
Підготовка майданчиків під майбутні об’єкти альтернативних
джерел енергії
Придбання обладнання
Здійснення будівельно-монтажних робіт
Ключові
заходи
Проведення пусково-налагоджувальних робіт
проекту:
Здійснення випробування системи
Введення в експлуатацію об’єктів альтернативних джерел енергії
екологічне виробництво та використання альтернативних видів
енергії
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.

Буде визначено після остаточного узгодження та реєстрації проектів
згідно з чинним законодавством

Джерела
фінансування:

Власні кошти підприємств, кошти МТД, інші кошти, не заборонені
законодавством
Приватні
інвестори,
міжнародні
донорські
організації,
Ключові учасники
облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту:
самоврядування
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
4. Заснування центрів підтримки інновацій та підприємництва
Сприяння розвитку малого інноваційного підприємництва та
створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення
інвестиційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу

Територія, на яку
спрямовано проект: м. Хмельницький, Хмельницька область
Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва як
Короткий
опис
частини мережі інноваційних центрів з підтримки ІТ підприємництва
проекту:
та стартап-компаній
Очікувані
Інноваційний розвиток підприємництва
результати:
Надання приміщень для розміщення центрів підтримки інновацій та
Ключові
заходи підприємництва
проекту:
Налагодження роботи та забезпечення функціонування центрів
підтримки інновацій та підприємництва
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
1 000
1 000
Джерела
Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством
фінансування:
Ключові учасники
Хмельницька міська рада, міжнародні донорські організації
реалізації проекту:

25

Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1.Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
5. Розвиток ІТ-технологій в регіоні
Підготовка кваліфікованих ІТ-фахівців та використання потенціалу
для забезпечення конкурентних переваг вітчизняних компаній

Територія, на яку
спрямовано проект: Хмельницька область, країна
Компанії потребують кваліфікованих співробітників, що мають не
тільки теоретичні знання, але і практичний досвід реалізації
проектів.
Короткий
опис Надання
у
сертифікованих
навчальних
центрах
якісної
проекту:
фундаментальної освіти дозволить отримувати професійну
прикладну ІТ-спеціальність. У підсумку це забезпечить молодим
фахівцям робоче місце у найперспективнішій галузі економіки індустрії інформаційних технологій
Проведено аналіз потреб бізнесу в ІТ-фахівцях
Розроблено комплексну програму розвитку ІТ-сфери в регіоні
Очікувані
Запроваджено вивчення практичних ІТ-дисциплін у навчальний
результати:
процес у навчальних закладах різного рівня
Створено сертифіковані навчальні центри
Забезпечено ІТ-фахівців робочими місцями
Проведення аналізу потреб бізнесу в ІТ-фахівцях
Розроблення комплексної програми розвитку ІТ-сфери в регіоні, що
передбачає стимулювання розвитку ІТ-промисловості, розвиток
Ключові
заходи шкільної ІТ-освіти, розвиток вищої ІТ-освіти
проекту:
Залучення місцевого ІТ-бізнесу для виконання регіональних ІТпроектів
Орієнтація молоді на роботу ІТ-сфері в регіоні
Створення сертифікованих навчальних центрів
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
500
700
800
2 000
Джерела
Інвестиційні кошти, інші кошти, не заборонені законодавством
фінансування:
Хмельницький національний університет, Хмельницьке обласне
відділення Всеукраїнської громадської організації “Рада з
Ключові учасники конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних
реалізації проекту: технологій України”, установи з підготовкою кадрів для ІТ-індустрії,
облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування
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1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
Назва проекту:
6. Відновлення та розвиток КП “Аеропорт Хмельницький”
Забезпечення авіасполучень та авіаперевезень як в межах так і за
Цілі проекту:
межами України
Територія, на яку Хмельницька область, країна
спрямовано проект:
Короткий
опис Відновлення діяльності комунального підприємства “Аеропорт
проекту:
Хмельницький”, надання майна підприємства в концесію
Покращити інвестиційну привабливість регіону
Очікувані
відновити авіасполучення
результати:
забезпечити розвиток туристичної галузі
Проведення ремонту злітно-посадкової смуги;
Ключові
заходи
отримання сертифікаційних документів;
проекту:
надання підприємства в концесію
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
5 715,5
10 364,0
327 894,4
тис. грн.
343 973,9
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація,
органи
місцевого
самоврядування,
реалізації проекту: концесіонери
Назва напряму:
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
7. Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про
інвестиційний потенціал області
Проведення комплексу заходів для розробки конкретних пропозицій
на місцях та забезпечення надання належної інформації потенційним
інвесторам всіма доступними засобами

Територія, на яку
спрямовано проект: Хмельницька область
Забезпечення потенційного інвестора необхідною інформацією для
прийняття рішення про початок роботи в регіоні вирішується
шляхом участі в інвестиційних виставках, конференціях
регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів,
Короткий
опис виданням проспектів тощо.
проекту:
Створення інвестиційного паспорта адміністративної одиниці є
першим кроком маркетингу території, тобто підвищення її
інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів внаслідок
надання їм необхідної для прийняття інвестиційних рішень
інформації.
Виготовлено презентаційні матеріали про інвестиційні можливості
Очікувані
регіону
результати:
Інвесторів поінформовано про інвестиційний потенціал області
Вивчення потенційних виробничих, ресурсних, економічних
можливостей та потреб у залученні інвестицій
Створення та забезпечення оперативного оновлення відповідних баз
даних
Забезпечення оперативного доступу до інформації місцевим органам
Ключові
заходи влади та суб'єктам господарської діяльності області, вітчизняним та
проекту:
іноземним потенційним інвесторам
Розробка інвестиційних паспортів територій
Організація зустрічей з представниками дипломатичних місій та
ділових кіл іноземних держав під час їх візитів до Хмельницької
області
Проведення форумів, семінарів, круглих столів
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
532
532
532
1596
Джерела
Місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, приватні інвестори, міжнародні донорські
реалізації проекту:
організації
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення
діяльності економічних суб’єктів
8. Розвиток промислового потенціалу регіону
Збільшення частки високотехнологічних видів діяльності в обсягах
промислового виробництва та експорту, задоволення потреб
внутрішнього ринку у продукції власного виробництва, зростання
зайнятості та підвищення завдяки цьому добробуту населення

Територія, на яку
спрямовано проект: Хмельницька область
Сприяння інноваційній діяльності в усіх перспективних сферах
економічної діяльності, створення науково-інноваційно-виробничих
Короткий
опис
кластерів у високотехнологічних галузях на базі комерціалізації
проекту:
власних наукових розробок з використанням незадіяних виробничих
потужностей
Збільшено обсяги випуску промислової продукції
Створено нові робочі місця
Очікувані
Збільшено надходження до бюджетів
результати:
Створено нові види виробництва
Впроваджено енергозберігаючі технології
Модернізовано виробничі потужності
Створення умов для проведення інноваційно-технологічної
модернізації виробництва із збільшенням промислових виробництв
новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою та
Ключові
заходи випуском інноваційної продукції кінцевого споживання
проекту:
Здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою
освітою, кваліфікованих робітників, професійного розвитку
працівників промисловості
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
100 000
150 000
200 000
450 000
Джерела
Кошти інвесторів та підприємств, грантові та кредитні кошти, інші
фінансування:
джерела, не заборонені законодавством
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, приватні інвестори, міжнародні донорські
реалізації проекту:
організації
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Назва напряму:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
9. Виготовлення офіційного туристичного путівника “Хмельниччина
Назва проекту:
запрошує”
Збільшення кількості в’їзних туристів.
Цілі проекту:
Надання допомоги туристам спланувати відпочинок у Хмельниччині.
Популяризація визначних пам’яток краю.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Спрямувати розвиток туристичної галузі на охорону історикокультурної спадщини. Туристичний потенціал краю формують чисте
навколишнє середовище, багата культурна та історична спадщина.
Серед головних факторів, які впливають на покращення динаміки
Короткий
опис розвитку туризму, є достатня інформативна база про туристичні
проекту:
можливості та послуги. Видання та розповсюдження в електронному
форматі, у тому числі у соціальних мережах, офіційного
туристичного путівника дозволить зорієнтуватися туристам у
мальовничій місцевості, інформувати гостей про наявну туристичну
інфраструктуру.
Збільшено відвідуваність туристичних місць
Очікувані
Туристи мають достатню інформацію для відпочинку та
результати:
подорожування територією
Збір актуальної фотографічної та текстової інформації про
туристичні послуги, місцезнаходження та контакти об’єктів
Ключові
заходи
інфраструктури.
проекту:
Позначення картографічної інформації.
Опис автомобільних, велосипедних та пішохідних маршрутів.
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
260
200
–
460
Джерела
МТД, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту: самоврядування, туроператори, суб’єкти господарювання
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
10. Створення пішохідної туристично-рекреаційної зони як візитівки
обласного центру
Облаштування відкритого (вуличного) публічного простору для
короткочасного відпочинку, створення популярного та впізнаваного
місця міста і області

Територія, на яку
спрямовано проект: Місто Хмельницький
Сучасні міста, як і регіони конкурують між собою у багатьох сферах,
в тому числі створюючи привабливі і комфортні, унікальні за
архітектурно-просторовим вирішенням, міські зони для відпочинку.
Ритм життя обласного центру відзначається особливою
інтенсивністю і тенденцією до постійного пришвидшення. Містяни
потребують місць, де можна перепочити, не випадаючи із робочого
ритму і залишаючись на зв’язку, а гості обласного центру бажають
Короткий
опис побачити місцеві “родзинки”, фотографії яких одразу викладаються в
проекту:
Інтернет. Обмін інформацією відбувається за допомогою сучасних
технологій через соціальні мережі та сучасні інтернет-технології. В
рамках проекту пропонується визначення найпопулярнішої
пішохідної міської зони з найбільшим потоком місцевих відвідувачів
та туристів. Проведення конкурсу на найкраще просторове
вирішення цієї локації. Облаштування необхідною інфраструктурою
для дозвілля, передбачивши іміджеву складову. Підключення
вільного Wi-Fi доступу до мережі Інтернет.
Створення власного (відмінного) від інших територій іміджевого
місця, підвищення впізнаваності бренду регіону через ріст
Очікувані
популярності міської локації.
результати:
Збільшення туристичного потоку.
Задоволення естетичної потреби мешканців і туристів.
Надання можливості безкоштовного доступу до мережі.
Проведення он-лайн опитування з метою визначення локації
пішохідної туристично-рекреаційної зони.
Відбір проектних пропозицій та визначення найкращого
Ключові
заходи просторового вирішення.
проекту:
Встановлення передбачених проектом інфраструктурних елементів
(альтанки, лавки, вказівники, ліхтарі, велосипедні парковки,
елементи декору чи скульптурні композиції, тощо).
Підключення Wi-Fi точок доступу до мережі Інтернет.
Період реалізації:
2018-2019 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
200
800
–
1000
Джерела
Міський бюджет
фінансування:
Ключові учасники Хмельницька міська рада, облдержадміністрація
реалізації проекту:
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Назва напряму:
Назва проекту:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
11. Створення каталогу “Хмельниччина фестивальна”
Популяризація та відродження українських звичаїв, народного,
сучасного мистецтва та культури, розвиток аматорського мистецтва,
Цілі проекту:
збереження фольклорної спадщини, а також впровадження сучасних
технологій у проведенні фестивалів
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Створення каталогу “Хмельниччина фестивальна” дозволить
зорієнтуватися туристам та відвідувачам у проведенні фестивалів
Короткий
опис
різного спрямування в області, що сприятиме популяризації традицій
проекту:
та звичаїв Хмельниччини та налагоджуванню творчих та ділових
зв’язків
проінформовано населення про проведення фестивалів різного
Очікувані
спрямування
результати:
збільшено кількість туристів та відвідувачів;
збільшено надходження до бюджетів різних рівнів;
Збір актуальної фотографічної та текстової інформації про
проведення фестивалів та інших заходів в області, місце проведення
Ключові
заходи
та контакти;
проекту:
Опис туристичної інфраструктури.
Підготовка та видання каталогу
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
80
80
80
240
Джерела
МТД, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, народні умільці, творчі колективи, навчальні
реалізації проекту:
заклади, суб’єкти господарювання

32

Назва напряму:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
12. Проведення ярмарок майстрів декоративно-прикладної творчості
Назва проекту:
“Хмельниччина збирає друзів”
Популяризація та відродження українських звичаїв, промислів,
Цілі проекту:
прикладної майстерності, об’єднання майстрів Хмельниччини
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Проведення ярмарок дозволить:
підвищити художній рівень майстрів традиційного народного,
сучасного декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва;
підтримати вітчизняного виробника (українські сувеніри, різьба,
вишивка, бісероплетіння, ковальські вироби, плетіння з лози,
виготовлення ляльки-мотанки, кераміка, народних інструментів
тощо);
Короткий
опис
сприяти усвідомленню єдності в підтримці ідеї миру;
проекту:
відкрити імена нових майстрів народної творчості, забезпечити
творчий взаємообмін;
Під час заходів відбуватимуться показ майстер-класів з різних видів
творчості та уроків виготовлення народних промислів;
сучасний підхід до відтворення народних промислів.
Ярмарок є відкритим для всіх митців, незалежно від віку, статі,
національності, фахової освіти, громадянства, країни мешкання тощо
Підтримано здібних, обдарованих майстрів;
Налагоджено тісні творчі стосунки між майстрами із різних регіонів
Збережено та популяризовано культурно-мистецький потенціал
Очікувані
Створено осередки народних промислів
результати:
Збільшено доходів до місцевих бюджетів
Збільшено доходи самозайнятих осіб, які виготовляють сувеніри та
предмети побуту власними руками
Підготовка місця для розташування виставкової експозиції
Ключові
заходи Регулярне поширення інформації про проведення ярмарок
проекту:
Проведення персональних виставок-продажу власних творів,
конкурси професійної майстерності
Період реалізації:
2018-2020 роки
2019
2019
2019
2019
Вартість проекту,
тис. грн.
50
50
50
150
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, народні умільці, творчі колективи, навчальні
реалізації проекту:
заклади, суб’єкти господарювання
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Назва напряму:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
13. Створення
осередків
“зеленого”
туризму
“Гостинна
Назва проекту:
Хмельниччина”
Сприяння працевлаштуванню у сільській місцевості, залученню
Цілі проекту:
молодих сімей до підприємницької діяльності, створенню
українського національного туристичного продукту.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Мешканці великих міст усе частіше потерпають від нервових
розладів та захворювань нервової системи. У них з'являється
природне і цілком зрозуміле бажання виїхати з міста.
У кожному українському селі були і є привітні оселі, що вважали за
честь прийняти подорожню людину – це ж бо на щастя.
Короткий
опис Зберегти та відтворити середовище, яке дозволяє відчути колорит
проекту:
справжнього українського села, відновити сили, підтримати здоров’я
При реконструкції та оздоблені осель використовуватимуться
природні
матеріали:
глина,
солома,
вапно.
Оздоблення
здійснюватиметься відповідно до традицій регіону
вирощування натуральних продуктів із поєднанням послуг
сільського зеленого туризму
Створено робочі місця
Збільшено туристичний потік
Очікувані
Збільшено надходження до місцевих бюджетів
результати:
Розвинено інфраструктуру
Збережено автентику українського села
Проведення реконструкції доріг, інженерної інфраструктури
Створення еко-осель
Ключові
заходи
Відтворення майстерень, ремесел та промислів
проекту:
Проведення вечорниць, тематичних зустрічей
Вирощування екологічно чистої продукції
Період реалізації:
2018-2020 роки
2019
2019
2019
2019
Вартість проекту,
тис. грн.
550
600
700
1850
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту: самоврядування, туристичні оператори, суб’єкти господарювання
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Назва напряму:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
спрямовано проект:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
14. Збереження та популяризація історико-культурних пам’яток
Відродження та збереження історико-культурної спадщини
Хмельницька область

Збереження історико-культурних пам’яток має важливе значення для
громадян, сприяє формуванню патріотизму, почуття гордості,
самоусвідомлення, дає змогу об’єктивно оцінити загальну історію
Короткий
опис
території.
проекту:
Відновлення та збереження історико-культурної спадщини
передбачається шляхом проведення реставраційно-відновлювальних
робіт на пам’ятках архітектури Хмельницької області
Збільшено кількість відвідувачів та туристів;
Очікувані
Збільшено надходження до місцевих бюджетів;
результати:
Проведено фестивалі та інші заходи тематичного спрямування
розроблення проектно-кошторисної документації;
проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури
національного та місцевого значення;
проведення реставрації пам’ятки архітектури національного
значення – Палац у селищі Меджибіж Летичівського району;
Ключові
заходи
проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури
проекту:
національного значення – Флігель палацу у смт Антоніни
Красилівського району;
проведення заходів спрямованих на популяризацію культурної
спадщини регіону;
проведення тематичних заходів та екскурсій
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
10 000
12 000
14 000
36 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, суб’єкти господарювання, міжнародні донорські
реалізації проекту:
організації
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Назва напряму:
Назва проекту:

Цілі проекту:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
15. Розвиток курортних зон
Формування курортного і туристичного простору з метою
раціонального та ефективного використання туристичних,
природних лікувальних та рекреаційних ресурсів шляхом створення
та забезпечення функціонування зон розвитку курортів та туризму,
розроблення схем та генерального плану розвитку курортних зон

Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Вирішення проблем комплексного розвитку курортних зон;
ефективне використання наявних природних лікувальних та
Короткий
опис рекреаційних ресурсів; підтримка створення та модернізації
проекту:
туристичної інфраструктури; надання високоякісних лікувальнооздоровчих послуг, забезпечення на цій основі сприятливих умов для
збільшення кількості відвідувачів
Створено умови для функціонування курортів
Збільшено кількість відвідувачів та туристів;
Підвищено якість надання лікувально-оздоровчих послуг;
Очікувані
Підвищено якість надання туристичних послуг;
результати:
Збільшено кількість платних послуг та покращено фінансові
показники закладів;
Покращено поінформованість населення про курортні зони
відпочинку
Розвиток курортних зон, зокрема розроблення схем та генерального
плану розвитку курортних зон
Розбудова інженерних мереж, у тому числі будівництво повітряних
ліній електропередач, каналізаційно-очисних споруд, мереж
водопостачання тощо
Ключові
заходи Створення нових туристичних маршрутів
проекту:
Розвиток туристичної інфраструктури та транспортних шляхів
сполучення
Створення інтерактивної бази даних, що включає інформацію про всі
курортні зони, придатні для лікувально-оздоровчого відпочинку
Налагодження контактів та співробітництва в Україні та за
кордоном, поширення інформації та промоційних матеріалів
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
12 000
23 050
23 050
58 100
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування,
суб’єкти
господарювання,
туроператори,
реалізації проекту:
міжнародні донорські організації
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Назва напряму:
Назва проекту:

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону
16. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу
Створення умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму,
перетворення її у високорентабельну, інтегровану у світовий ринок
Цілі проекту:
галузь, що зможе стати вагомим чинником прискорення
економічного зростання, підтримки зайнятості, структурної
модернізації економіки, наповнення бюджетів всіх рівнів
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Вирішення проблем комплексного розвитку сфери туризму;
підтримка створення та модернізації туристичної інфраструктури;
забезпечення належної якості туристичних послуг; ефективне
Короткий
опис
використання наявного туристичного потенціалу; створення
проекту:
конкурентоспроможного туристичного продукту, забезпечення на
цій основі сприятливих умов для перерозподілу міжнародних
туристичних потоків
Розвинуто музейний туризм
Збільшено кількість туристів та відвідувачів
Підвищено якість надання туристичних послуг
Очікувані
Збільшено кількість платних послуг та покращено фінансові
результати:
показники закладів
Покращено поінформованість населення про готелі, інші заклади
відпочинку, тури по регіону та країні, туристичні послуги
Створення
туристичного
інтернет-порталу
Хмельниччина
туристична з представленням у єдиному форматі достовірної та
актуальної інформації про туристичні можливості та події
Підготовка нових проектів, проведення дослідження попиту
туристичного ринку;
Створення нових туристичних маршрутів;
Розвиток туристичної інфраструктури;
Ключові
заходи
Створення інтерактивної бази даних, що включає інформацію про всі
проекту:
туристичні ресурси, придатні для використання в туризмі,
Організація у високий туристичний період додаткових заходів,
спрямованих на залучення туристів;
Налагодження контактів та співробітництва в Україні та за
кордоном, поширення інформації та промоційних матеріалів;
Підготовка каталогу інвестиційних проектів у сфері туризму для
представлення потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам
Період реалізації:
2018-2020 роки
2019
2019
2019
2019
Вартість проекту,
тис. грн.
120
110
120
350
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники самоврядування,
історико-культурні
та
музейні
заклади,
реалізації проекту: туроператори, суб’єкти господарювання, міжнародні донорські
організації
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Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
17. Створення Агро-логістичного центру
Розповсюдження сучасних технологій ведення бізнесу в
сільськогосподарській сфері; підвищення ефективності роботи
фермерських господарств; розвиток підприємств заготівлі, збуту,
Цілі проекту:
переробки сільськогосподарської продукції, постачання матеріальнотехнічних та інших ресурсів на засадах кооперації
розповсюдження успішного комерційного досвіду шляхом
проведення на платній основі тренінгів і семінарів
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Розбудова матеріально-технічної бази дозволить створити нові
робочі місця і збільшити обсяги робіт в сферах: заготівлі, сортування
і постачання споживачам сільськогосподарської продукції місцевих
товаровиробників. Розповсюдження інноваційних технологій та
прогресивних машин і обладнання для сільськогосподарського
Короткий
опис
виробництва, підвищення ефективності постачання виробникам
проекту:
сільгосппродукції матеріально-технічних та інших ресурсів за
рахунок гуртових закупівель на засадах кооперації забезпечить
зростання надходжень до бюджету, сприятиме розвитку малого та
середнього бізнесу в сфері сільськогосподарського виробництва,
призведе до підвищення рівня життя мешканців громади.
Забезпечено розвиток малого та середнього бізнесу в сфері
сільськогосподарського виробництва,
підвищено обсяги збуту сільгосппродукції
Очікувані
Підвищено рівень закупівельних цін на продукцію місцевих
результати:
сільгоспвиробників
Створено робочі місця
Збільшено надходження до бюджетів,
підвищено рівень життя мешканців громади
Створення комунальних підприємств;
будівництво нових споруд або реконструкцію існуючих будівель;
придбання матеріально-технічних засобів;
формування бази даних про постачальників продукції та оптових
покупців і умови роботи з ними;
Ключові
заходи
створення Web-сайту Агро-логістичного центру та забезпечення його
проекту:
роботи;
поширення рекламної інформації про можливості Агро-логістичного
центру серед потенційних клієнтів;
створення торговельної мережі для продажу сільськогосподарської
продукції місцевих фермерів
Період реалізації:
2018-2020 роки
Вартість проекту,
2018
2019
2020
Разом
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Джерела фінансування незаборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, суб’єкти господарювання, міжнародні донорські
реалізації проекту:
організації
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Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
18. “Відкрита Академія Сільського Розвитку”
Підвищення спроможності місцевих лідерів управляти процесами
позитивних змін і ефективно співпрацювати, досягаючи синергії,
шляхом організації регулярного 1-річного тренінгово-практичного
Цілі проекту:
курсу для організаторів громад
Залучення та підготовка активістів-волонтерів для роботи в
сільських громадах, навчання і підтримка місцевих лідерів та
формування мережі громад сталого розвитку.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Сільська громада має навчитися бути економічно і соціально
успішною та забезпеченою. Для того, щоб допомогти їй в цьому,
необхідні спеціально підготовлені люди – організатори громад.
В рамках проекту передбачається проведення заходів по залученню
Короткий
опис
місцевих лідерів та волонтерів, їх навчання (серія тренінгів,
проекту:
семінарів, самостійних та творчих робіт), реалізація мікро-проектів в
громадах (протягом 2-х років діяльності), створення комунікаційної
мережі між громадами і запуск постійно-діючої навчальної програми
для підготовки організаторів громад.
Щорічно підготовлено 30 організаторів сільської громади.
Створено матеріально-технічної та методичної бази для проведення
навчальних та практичних заходів з розвитку громади проектною
Очікувані
потужністю на 30 осіб одночасно з можливістю проведення
результати:
культурно-освітніх заходів для 120 учасників.
Створено мережу місцевих лідерів, які мають знання та навички
розробки та реалізації проектів розвитку.
Залучення щороку до 30 абітурієнтів/волонтерів для роботи в
сільських громадах.
Проведення навчань, тренінгів
Стажування організаторів громад в селах та малих містах
Ключові
заходи
Хмельницької області (12-24 місяці).
проекту:
Організація навчальних поїздок в країни Євросоюзу для вивчення
досвіду сталого розвитку громад.
Створення місцевих Агенцій сталого розвитку і формування мережі
громад.
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
3 300
4 700
4 700
12 700
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, суб’єкти господарювання, міжнародні донорські
реалізації проекту:
організації, громадські організації
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Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
19. Створення сільськогосподарських кооперативів
Сталий розвиток сільського господарства, збереження і поступове
Цілі проекту:
зміцнення людського капіталу села і розвиток сільських територій
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Значна частка сільськогосподарської продукції повсякденного
споживання виробляється в особистих селянських і фермерських
господарствах та фізичними особами-сільськогосподарськими
товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації
такої продукції, особливо у віддалених від приміської зони селах,
згодовується худобі або псується. Частина її потрапляє до кінцевих
споживачів, але через посередників, чи продається селянам на
стихійних ринках.
Короткий
опис
Реалізація проекту сприятиме становленню ефективного
проекту:
сільськогосподарського виробництва, де підприємницький інтерес
складатиме основу економічної мотивації, а інноваційна модель
розвитку стане рушійною силою економічного зростання.
Це дозволить створити додаткові робочі місця в системі
інформаційно-консультативних послуг, значно підвищити
інформованість сільського населення, дасть змогу підвищувати
кваліфікацію фермерам, створити умови для постійного обміну
передовим досвідом.
Створено сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Створено робочі місця в сільській місцевості.
Запроваджено реалізацію продукції через обслуговуючі
Очікувані
сільськогосподарські кооперативи
результати:
сформовано конкурентне середовище господарської діяльності в
аграрному секторі економіки
Збільшено надходження до бюджетів,
підвищено рівень життя мешканців громад
Створення 8 кооперативів
Придбання обладнання
Ключові
заходи
Придбання техніки
проекту:
Придбання посадкового матеріалу
Створення інформаційних центрів
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
1 000
1 000
1 000
3 000
Джерела
МТД, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
Ключові учасники
самоврядування, суб’єкти господарювання, міжнародні донорські
реалізації проекту:
організації

40

Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
20. Школа проектного менеджменту
Підвищення кадрової спроможності в громадах області, навчання
щодо використання нових механізмів залучення фінансових
Цілі проекту:
ресурсів, в тому числі ґрантової підтримки діяльності територіальних
громад.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Як показує практика, написання проектів місцевого розвитку та
управління проектним циклом становить значну складність для
місцевих рад та інших зацікавлених сторін. Проектні заявки, які
подаються на фінансування з різних доступних сьогодні зовнішніх
Короткий
опис
джерел, часто не відповідають вимогам донорів, оформлені не
проекту:
належним чином та ін. Навчання для посадових осіб, керівників
комунальних підприємств та установ, освітніх, культурних та інших
закладів допоможе підвищити рівень кваліфікації розробників
проектів та покращить якість проектів розвитку.
Зростання кількості якісних проектів регіонального та місцевого
розвитку, написаних, поданих і реалізованих місцевими радами
Хмельницької області
Збільшення залучених джерел для фінансування пріоритетних
Очікувані
проектів
результати:
Формування мережі фахівців з проектного менеджменту в структурі
місцевих рад, комунальних підприємств та установ на території
області
Створення депозитарію проектів місцевого розвитку
Відбір зацікавлених сторін для участі у навчанні, формування 4 груп
з представників південних, північних, східних та західних районів
Хмельницької області
Ключові
заходи
Підготовка та проведення серії (16) кущових тренінгів з написання
проекту:
проектів та управління проектним циклом
Напрацювання зразків проектних заявок для створення депозитарію
проектів місцевого розвитку
Період реалізації:
2018 рік
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
80
80
Джерела
Програма міжнародної технічної допомоги
фінансування:
Ключові учасники Міські, селищні, сільські ради, комунальні підприємства та установи,
реалізації проекту: освітні, культурні та інші заклади
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Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
21. Хмельниччина “органічна” – від ідеї до успішного бізнесу
Переорієнтуватися на “потреби ринку”, забезпечити підвищення
конкурентоспроможності і ефективності органічного виробництва,
Цілі проекту:
підвищення якості життя споживачів за рахунок виробництва здорової та
безпечної органічної продукції.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Органічне виробництво, що включає в себе насінництво, рослинництво та
переробку – найбільш ефективний спосіб отримання максимального
прибутку.
З метою запровадження органічного виробництва здійснюватиметься:
Короткий
опис розповсюдження досвіду органічного виробництва, включаючи зарубіжний
проекту:
досвід;
налагодження співпраці з громадськими організаціями та об’єднаннями, які
займаються розвитком та популяризацією органічного виробництва;
запровадження курсу органічного виробництва у навчальні програми;
сприяння у створенні “органічних” господарств
Створено центр популяризації та вивчення органічного виробництва
Створено переробні підприємства з повним завершеним циклом - від
виробництва сировини до просування на ринку продукції глибокої переробки
Створено демонстраційний полігон
Очікувані
Створено органічні склади
результати:
Придбано ліній пакування продукції
Створено робочі місця
Збільшено експорт продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості
Збільшено надходження до бюджетів
придбання техніки, обладнання;
будівельно-монтажні роботи;
підготовка ґрунтів;
створення демонстраційного полігону;
придбання насіннєвого та посадкового матеріалу, молодняку;
Ключові
заходи створення органічних складів;
проекту:
придбання ліній пакування продукції;
надання методичних рекомендацій, роз'яснень щодо органічних стандартів;
проведення навчальних семінарів з органічного виробництва, зберігання,
транспортування, з організації внутрішнього органічного контролю;
проведення заходів з обміну досвідом на базі «органічних» господарств;
представлення продукції на агро-виставках
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
600
800
1000
2400
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Подільський державний аграрно-технічний університет, Інститут
Ключові учасники Органічного Виробництва, сільськогосподарські кооперативи, суб’єкти
реалізації проекту:
господарювання, агрохолдинги, облдержадміністрація, райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, міжнародні донорські організації
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Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
22. Міжмуніципальне співробітництво “Разом дієвіше”
Підвищення якості надання послуг населенню, розвиток територій та
підвищення добробуту громад на основі спільних інтересів та цілей
Цілі проекту:
через механізм міжмуніципального співробітництва та виконання
укладених договорів
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Громади Хмельницької області не використовують міжмуніципальне
співробітництво як інструмент розвитку через недостатню
обізнаність з його перевагами та можливостями, які ним
створюються. Міжмуніципальне співробітництво громад здатне
спільно та взаємовигідно вирішувати важливі питання місцевого
Короткий
опис значення і впливати на розвиток територій, зокрема:
проекту:
створення та спільне фінансування комунальних підприємств та/або
установ
(з
утримання
дорожнього
господарства,
інших
інфраструктурних об’єктів; підтримка місцевої пожежної охорони,
для вирішення проблем зі збором та утилізацією ТПВ в громадах);
реалізація спільних проектів щодо посилення соціального захисту
громадян, підвищення якості медичного обслуговування тощо
Укладено 20 договорів про міжмуніципальну співпрацю
територіальних громад
Підвищено якість надання публічних послуг населенню
Забезпечено пожежну охорону
Очікувані
Проведено ремонт, модернізацію навчальних та медичних закладів
результати:
Розвинено спортивну інфраструктуру
Вирішено проблеми транспортного сполучення
Забезпечено належне утримання дорожньої інфраструктури
Вирішено питання поводження з ТПВ та покращено екологічну
ситуацію
Проведення навчальних семінарів для інформування громад про
можливість укладення договорів про співробітництво з іншими
громадами та обміну кращими практиками діяльності місцевих
громад та їх установ.
В рамках укладених договорів про міжмуніципальну співпрацю:
Ключові
заходи
здійснення ремонтних, будівельно-монтажних робіт;
проекту:
придбання сміттєвозів та контейнерів ;
придбання сміттєсортувальних ліній;
утворення та спільне фінансування (утримання) спільних
комунальних підприємств, установ та організацій для утримання
інфраструктурних об’єктів та іншого призначення.
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
6 000
6 000
6 000
18 000
Джерела
МТД, інші кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Органи місцевого самоврядування, міжнародні донорські організації
реалізації проекту:
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Назва напряму:
Назва проекту:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
23. Розвиток тваринництва
Відновлення тваринництва, комплексне використання трудових,
Цілі проекту:
земельних та матеріальних ресурсів на селі, піднесення сільського
господарства
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Хмельниччина має значний аграрний потенціал. Важливим
Короткий
опис напрямом є розвиток тваринництва. Для збільшення поголів’я
проекту:
проводитиметься будівництво, реконструкція тваринницьких
комплексів
Збільшено поголів'я худоби та птиці,
Підвищено якість продукції тваринництва;
Очікувані
Збільшено обсяги реалізації продукції тваринництва;
результати:
Створено нові робочі місця
Збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів
Підвищено добробут сільських громад
Ключові
заходи Проведення будівельних робіт
проекту:
Придбання високопродуктивного молодняку
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
26 000
7 000
3 000
36 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Суб’єкти господарювання, агрохолдинги, облдержадміністрація,
Ключові учасники
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, міжнародні
реалізації проекту:
донорські організації
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Назва напряму:

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
24. Створення місцевих пожежних команд, центрів безпеки громади
Назва проекту:
у сільській місцевості
Забезпечити пожежну безпеку та захист від надзвичайних ситуацій
Цілі проекту:
та подій жителів сільських населених пунктів
Територія, на яку Сільська місцевість Хмельницької області
спрямовано проект:
Створення нових та відновлення недіючих підрозділів місцевих
пожежних команд дозволить зменшити наслідки та матеріальні
втрати при виникненні пожеж та надзвичайних ситуацій.
Створення умов для повноцінного захисту усіх населених пунктів в
радіусі виїзду пожежних команд, підстанцій ШМД.
Об’єднання “під одним дахом”, органів і служб, створених органами
Короткий
опис
місцевого самоврядування базового рівня для забезпечення
проекту:
здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності повноважень,
спільних проектів або спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, установ та організацій для здійснення
зокрема із забезпечення гасіння пожеж, громадської безпеки та /або
надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони
здоров’я
Створено 28 місцевих пожежних команд, центрів безпеки громади у
сільській місцевості
Забезпечено належний рівень безпеки життєдіяльності населення,
його захист та своєчасне реагування на надзвичайні ситуації
Оптимізовано роботу рятувальників, поліції і швидкої допомоги (на
Очікувані
прикладі європейських країн)
результати:
Удосконалено систему реагування на пожежі, надзвичайні ситуації
та інші небезпечні події, підвищено оперативність реагування на
події, покращено взаємодію і злагодженість служб, скорочено час
прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику (до 10
хвилин у місті та до 20 хвилин у сільській місцевості), підвищено
ефективність її функціонування
Здійснення аналізу потреб у створенні підрозділів місцевої пожежної
охорони та центрів безпеки громади
Формування організаційної структури, статутних документів та
Ключові
заходи іншого нормативного забезпечення для створення центрів.
проекту:
Відбір громад, які братимуть участь у реалізації заходів із створення
центрів безпеки громади
Будівництво (реконструкція) приміщень під центри безпеки.
Придбання техніки і обладнання.
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
млн. грн.
76 500
76 500
85 000
238 000
Джерела
Міжнародна технічна допомога, спонсори, кошти, не заборонені
фінансування:
чинним законодавством
Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
Ключові учасники
(об’єднані територіальні громади), ГУ ДСНС, ГУ НП, ХОЦЕМД та
реалізації проекту:
МК
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
25. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої
Назва проекту:
інфраструктури у населених пунктах та за їх межами
Створення належної дорожньої інфраструктури, що забезпечить
державні стандарти доїзду відповідних служб (швидка допомога,
Цілі проекту:
пожежна тощо) в територіальних громад та транспортне
обслуговування населення
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Короткий
опис Забезпечення дорожніми комунікаціями між населеними пунктами
проекту:
області та за їх межами
Очікувані
Здійснено будівництво, реконструкцію та ремонт доріг
результати:
Ключові
заходи Побудова доріг між населеними пунктами з твердим покриттям
проекту:
Реконструкція та ремонт доріг
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
500 000
500 000
500 000
1 500 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Територіальні громади області
реалізації проекту:
Назва напряму:

46

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
26. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної
Назва проекту:
інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації
Забезпечить надання якісних послуг водопостачання, водовідведення
Цілі проекту:
та очищення стічних вод
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Короткий
опис Проведення будівництва та реконструкції водопровідних,
проекту:
каналізаційних мереж
Зменшено обсяги скидів забруднених вод;
Очікувані
здійснено будівництво, реконструкцію та ремонт мереж
результати:
водопостачання та водовідведення;
покращено якість питної води
Будівництво, реконструкція та ремонт мереж водопостачання
Ключові
заходи
Будівництво, реконструкція каналізаційних колекторів, очисних
проекту:
споруд та мереж каналізації
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
60 000
50 000
50 000
160 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Територіальні громади області
реалізації проекту:
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
27. Впровадження енергозберігаючих заходів у житловоНазва проекту:
комунальному господарстві та закладах соціального призначення
Зниження енерговитрат та економія енергоресурсів за рахунок
Цілі проекту:
впровадження системних заходів в сфері житлово-комунального
господарства
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Зниження енерговитрат та економія енергоресурсів за рахунок
впровадження системних заходів в сфері житлово-комунального
Короткий
опис
господарства, в тому числі стимулювання населення до утеплення
проекту:
фасадів будинків; теплоізоляції інженерної інфраструктури
теплопостачання; встановлення лічильників обліку тепла; тощо
Зменшено енерговитрати;
Зменшено втрати при транспортуванні тепла;
Очікувані
Здійснено заходи з енергозбереження у закладах соціального
результати:
призначення;
Залучено широкі верстви населення до утеплення власних
помешкань тощо
Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціального
призначення (утеплення фасадів, горищ, заміна вікон та дверей
Ключові
заходи
тощо)
проекту:
Сприяння утепленню населенням помешкань
Встановлення лічильників обліку тепла тощо
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
8 000
10 000
10 000
28 000
Джерела
Джерела фінансування незаборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Територіальні громади області
реалізації проекту:
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
28. Покращення житлових умов та забезпечення доступним житлом
молодих та багатодітних сімей, сімей учасників АТО та внутрішньо
Назва проекту:
переміщених осіб, інших категорій населення через реалізацію
державних та місцевих житлових програм
Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують
поліпшення житлових умов відповідно до законодавства,
Цілі проекту:
покращення житлових умов сільських мешканців, зменшення
міграційних процесів, у тому числі відтоку молодих професійних
кадрів за кордон
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
В області майже 31 тисяча сімей перебувають на обліку як такі, що
потребують поліпшення житлових умов, у т.ч. молоді та багатодітні
сім'ї. Понад 200 сімей готові стати учасниками програми ''Доступне
житло''. Внаслідок проведення антитерористичної операції на сході
Короткий
опис України з'явились нові категорії громадян, яким необхідна державна
проекту:
підтримка для вирішення житлового питання, - сім'ї учасників АТО
та внутрішньо переміщених осіб. Державна фінансова допомога та
пільгові кредити на будівництво або придбання житла дозволять
вирішити житлові проблеми цим категоріям громадян.
Назва напряму:

Очікувані
результати:

Ключові
проекту:

Здіснено будівництво (придбання) доступного житла громадянами,
що потребують покращення житлових умов
Покращено житлові умови сільських жителів
Забезпечено житлом молоді та багатодітні сім’ї, сім’ї учасників АТО
та внутрішньо переміщених осіб через надання довгострокових
пільгових кредитів
Зменшено міграційні процеси, у тому числі відтоку молодих
професійних кадрів за кордон
Зміцнено сімейні стосунки, зменшено кількість розлучень через
житлові проблеми
Залучення коштів державного та місцевих бюджетів для надання підтримки
на індивідуальне будівництво у сільській місцевості, будівництво
заходи
(придбання) доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів
молодим сім’ям, учасникам АТО та членам їх сімей, внутрішньо
переміщеним особам на будівництво (придбання) житла

Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
24300
25795
28010
78105
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, не заборонені чинним
фінансування:
законодавством джерела фінансування
Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, Фонд підтримки індивідуального житлового
Ключові учасники
будівництва на селі, регіональне управління ДСФУ “Державний
реалізації проекту:
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, громадяни,
що потребують покращення житлових умов
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
29. Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок
Назва проекту:
басейнів Дністра, Південного Бугу і Дніпра в межах області
Уникнення підтоплення поверхневими і ґрунтовими водами
житлових і господарських будівель, що знаходяться в прибережних
Цілі проекту:
смугах водосховищ та річок; збереження малих річок; поліпшення
екологічного стану
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Шкідливі дії ґрунтових вод берегів водосховищ на річках
загрожують громадянам, які проживають на прибережних
територіях, підтопленням їхніх земельних ділянок та господарських
Короткий
опис
об’єктів, що спричиняє погіршенню санітарного та екологічного
проекту:
стану навколишнього середовища, значних пошкоджень та
руйнувань будівель, особливо багатоповерхівок.
Поряд з цим також існує проблема обміління річок
Очікувані
Відновлено гідрологічний режим та санітарний стан річок
результати:
Покращено екологічну ситуацію
Підвищення екологічної свідомості та заохочення громадськості до
Ключові
заходи збереження водних ресурсів
проекту:
Розчистка русел річок та берегоукріплення водосховищ на річках
проведення робіт з улаштування русел річок
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
4 000
4 500
5 000
13 500
Джерела
МТД, кошти не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Обласна державна адміністрація, райдержадміністрації, органи
Ключові учасники
місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти
реалізації проекту:
господарювання, міжнародні донорські організації
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
30. Формування оптимальної мережі професійно-технічних
Назва проекту:
навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітників високого
рівня кваліфікації
Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з професій та
спеціальностей відповідно до потреб економіки держави та
Цілі проекту:
регіонального ринку праці; збалансування попиту та пропозиції
робітничих кадрів
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Оптимізація та впорядкування мережі професійно-технічних
Короткий
опис навчальних закладів та видатків на їх утримання за рахунок
проекту:
створення багатопрофільних професійно-технічних навчальних
закладів різного типу
Очікувані
Забезпечено рівний доступ населення до здобуття професійної освіти
результати:
Підвищено якість освітніх послуг
Проведення аналізу професій та обсягів підготовки робітничих
кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, що підлягають
оптимізації;
Ключові
заходи
Вивчення кадрового, матеріально-технічного та фінансового
проекту:
забезпечення професійно-технічних навчальних закладах, що
підлягають оптимізації
Оновлення матеріально-технічної бази
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
17 386
17 386
17 386
52 158
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, професійно-технічні навчальні заклади,
реалізації проекту: підприємства-замовники робітничих кадрів
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
31. Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх
Назва проекту:
матеріально-технічної бази
Цілі проекту:
Надання якісних освітніх послуг
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Короткий
опис Забезпечення приміщеннями з належними умовами навчання,
проекту:
виховання та розвитку дітей, не нижче встановлених стандартів
Здійснено будівництво і добудову шкіл та інженерних комунікацій
Проведено реконструкцію навчальних приміщень з метою їх
Очікувані
використання для інших цілей, зокрема, для розміщення дитячих
результати:
садочків, інших закладів
Покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів
Підвищено рівень надання освітніх послуг
Будівництво та добудова шкіл, дитячих садочків, за потреби їх
Ключові
заходи капітальний ремонт та реконструкція.
проекту:
Проведення заходів з енергозбереження
Придбання інвентарю
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
50 000
60 000
70 000
180 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту: самоврядування, навчальні заклади
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
Назва проекту:
32. Розвиток спортивної інфраструктури
Забезпечення населення послугами спортивно-оздоровчих закладів
Цілі проекту:
на належному рівні
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Створення належних для занять спортом; відкриття спортивних
споруд, особливо у районах і селах області; відкриття груп здоров’я
Короткий
опис
та реабілітації для осіб з обмеженими фізичними можливостями
проекту:
різних нозологій, учасників АТО; максимальне залучення дітей та
молоді до занять спортом, популяризація здорового способу життя
Збільшено відсоток охоплення населення фізичною культурою та
Очікувані
спортом
результати:
Підвищено середню тривалість життя
Підвищено рівень підготовки спортсменів до участі у змаганнях
Ключові
заходи Проведено будівельно-монтажні роботи
проекту:
Облаштовано належним чином спортивні споруди
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
30 000
40 000
50 000
120 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту: самоврядування, спортивні заклади
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
33. Розвиток мережі закладів, які надають первинну, вторинну та
Назва проекту:
третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної
допомоги
Оптимізація, будівництво та реконструкція, матеріально-технічне
Цілі проекту:
забезпечення закладів охорони здоров’я
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Короткий
опис Забезпечення приміщеннями з належними умовами закладів охорони
проекту:
здоров’я територіальних громад, не нижче встановлених стандартів
Проведено будівництво і добудову закладів охорони здоров’я,
реконструкцію приміщень та інженерних комунікацій, капітальний
Очікувані
ремонт закладів охорони здоров’я в процесі формування належної
результати:
об’єктної структури територіальних громад;
покращено якість надання послуг закладами охорони здоров’я;
збільшено тривалість життя населення
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, впровадження
Ключові
заходи енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров’я, необхідних
проекту:
для належного функціонування територіальних громад;
покращення матеріально-технічного забезпечення
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
80 000
90 000
100 000
270 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту: самоврядування, заклади охорони здоров’я
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
Назва проекту:
34. Розбудова системи “Освіта протягом життя”
Забезпечити людей будь-якого віку рівним і відкритим доступом до
якісного навчання. Навчання протягом життя охоплює все
Цілі проекту:
цілеспрямоване навчання, формальне чи неформальне, з метою
розширення знань, поліпшення навичок і компетентності.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Навчання протягом життя має на увазі зростання інвестицій у людей
Короткий
опис і знання; набуття основних навичок, включаючи цифрову
проекту:
грамотність і розширення можливості для інноваційної, більш
гнучкої форми навчання.
Очікувані
Підвищено рівень зайнятості населення
результати:
Підвищено рівень доходів населення
Споживачами послуг даної частини системи неперервної освіти є
соціально адаптована частина населення, яка отримує освіту
послідовно на всіх її рівнях.
забезпечує різноманітним групам населення можливість
Ключові
заходи
адаптуватися до мінливих умов життя
проекту:
задоволення різноманітних індивідуальних освітніх потреб громадян,
наприклад, мовну підготовку, отримання психологічних,
культурологічних та інших знань, комунікативних навичок,
спеціальних умінь тощо.
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
3 000
3 500
4 000
10 500
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, обласна служба зайнятості, навчальні заклади
реалізації проекту:
Назва напряму:
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем)
35. Інклюзивна освіта - створення умов для навчання дітей з
Назва проекту:
особливими освітніми потребами
Створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і
Цілі проекту:
можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку.
Територія, на яку Хмельницька область
спрямовано проект:
Короткий
опис Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми
проекту:
потребами, у тому числі з інвалідністю в умовах інклюзії
Розроблено та апробовано підхід із впровадження інклюзивної освіти
Удосконалено систему соціально-педагогічного патронату та
консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються
в інклюзивних класах
Очікувані
Сформовано громадську думку щодо сприймання дітей з
результати:
особливими освітніми потребами, як повноправних членів
суспільства.
Забезпечено методичний супровід педагогів шкіл для якісного
надання послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Розроблення методик визначення та надання необхідних освітніх
послуг дітям з особливими освітніми потребами в ЗНЗ в умовах
інклюзивного навчання;
Удосконалення системи надання психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми
потребами, консультативних послуг батькам таких дітей та
педагогічним працівникам в умовах інклюзії;
Створення інтерактивної бази даних про дітей з особливими
потребами та їх потреб у реабілітаційних послугах;
Створення у ЗНЗ архітектурної доступності, відповідного
Ключові
заходи навчального середовища з урахуванням особливих потреб учнів;
проекту:
Інформування (у т.ч. через місцеві ЗМІ та веб-ресурси) широкої
громадськості про сучасний стан та перспективи інклюзивної освіти
Підготовка і проведення навчання педагогів.
Обмін досвідом та практичні рекомендації з організації
інклюзивного навчання.
Запровадження постійного супроводу педагогів шкіл для якісного
надання послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Організація спеціальних тренінгів для педагогів та сімей, які
виховують дітей з особливими освітніми потребами.
Узгодження роботи мультидисциплінарної команди в процесі
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Період реалізації:
2018-2020 роки
2018
2019
2020
Разом
Вартість проекту,
тис. грн.
6 000
8 000
10 000
24 000
Джерела
Кошти, не заборонені чинним законодавством
фінансування:
Ключові учасники Облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
реалізації проекту: самоврядування, громадські організації, педагоги
Назва напряму:
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