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Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2018 рік 

 
№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходу Стан виконання 

1 2 3 4 

Пріоритет 1.  Зростання конкурентоспроможності економіки області 

1. Розвиток та 

підтримка 

промисловості 

області 

Технологічне переоснащення 

промислового виробництва, 

впровадження сучасних ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій і 

обладнання, введення в експлуатацію 

нових виробництв, створення нових 

робочих місць 

Виконано. За 2018 рік обсяг реалізованої промислової продукції становив 43,5 млрд. 

грн., що на 35,2% більше у порівнянні з 2017 роком.  

Індекс промислової продукції становив 95,2 відсотка. Виробництво промислової 

продукції збільшилося на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 14,8%, виробництва ґумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,4% та 

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – на 0,5 відсотка. 

На загальний підсумок виробництва промислової продукції в області найбільше 

вплинуло скорочення випуску продукції в постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря на 4,4%, оскільки чверть обсягу виробленої промислової 

продукції області припадає на ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». 

В області щомісячно проводиться моніторинг відкриття нових виробництв та створення 

нових робочих місць промисловими підприємствами області. 

У Теофіпольському районі ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» завершує 

будівництво біогазової установки по виробництву електроенергії з біогазу. Першу чергу 

будівництва введено в дію у 2017 році, другу чергу планується ввести у І кварталі 2019 

року, введення ІІІ черги – до кінця 2019 року. Внаслідок введення в дію першої черги 

будівництва створено 20 робочих місць (всього передбачається створити 50). 

У жовтні 2018 року розпочато виробництво суцільних кабельних мереж до автомобілів 

концерну Volkswagen – Хмельницька філія ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», створено 

понад 260 робочих місць (до кінця 2019 року загальна кількість робочих місць 

становитиме близько 500). 

Проводилися монтажні роботи на ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПАРК», відкриття якого 

заплановано у І півріччі 2019 року, створено 50 робочих місць (планова кількість 

робочих місць – 100). 

У вересні-жовтні 2018 року у Старосинявському районі ТОВ «А.Т.К.» завершено 

будівництво соєво-екстрактного заводу – ТОВ «Елеватор БудІнвест». Створено 

175 робочих місць. 

Загалом, у січні-листопаді 2018 року на промислових підприємствах області створено 
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понад 1308 робочих місць. 

У 2018 році: 

   освоєно виробництво нових видів продукції наступними підприємствами: ТОВ «РМЗ 

БІЛЕКО» Білогірського району; філією ТОВ «Агробізнес» Волочиського району; ТОВ 

«МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА», ДП «Красилівський агрегатний завод», ТОВ 

«Красилівагромаш», ТОВ «Завод «Атонмаш» Красилівського району; ТОВ «Науково-

виробничої компанії «Екофарм» Славутського району та ПП «ПАКТ» м. Кам’янець-

Подільський; 

   проведено модернізацію та технічне переоснащення виробництва підприємствами: 

ДП «Нігинський кар’єр» Кам’янець-Подільського району (впроваджено процес 

додаткової переробки технологічних відходів попередніх періодів задля збереження 

надр); ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА» (закуплено прес потужністю 100 т, 

встановлено лінію виробництва масляних фільтрів з Чехії – PF), ДП «Красилівський 

агрегатний завод» (розпочато виготовлення тестового факельного пальника потужністю 

26 кВт, розроблено відповідну документацію; модернізовано та розширено зварювальну 

дільницю для зварювання твердопаливних та газових котлів, акумулятивних ємностей), 

ТОВ «Красилівагромаш» (встановлено дробеструйну установку для чистки металу, 

відливок, виробів та деталей), ТОВ «Агропартнер-1» (встановлення вакуум-апарату 

варки утфелю І-го продукту), ТОВ СП «Екометал» (впроваджено у виробництво 

лазерну установку типу Trulaser 5030fiber DEMO, призначену для лазерної різки листів 

металу на комплекти заготовок до твердопаливних котлів) Красилівського району; ПП 

«Дживальдіс» Новоушицького району (введено в дію цех по виготовленню власної 

тари); ТОВ «Науково-виробничої компанії «Екофарм» Славутського району 

(встановлено сучасне фармацевтичне обладнання, яке дозволяє випускати продукцію, 

що відповідає світовим стандартам); ТОВ «Тін Імпекс» (проведено модернізацію 

плавильних печей) м. Хмельницький; Кам’янець-Подільське учбово-виробниче 

підприємство Українського Товариства глухих м. Кам’янець-Подільський 

(впроваджено автоматизовану систему виготовлення лекал) та ДП «Шепетівський 

ремонтний завод» м. Шепетівка (відкрито дільницю по виготовленню спецодягу, 

придбано та встановлено швейні верстати японського виробництва). 

Водночас, у 2018 році здійснювалися підготовчі роботи, а саме: 

   будівництво у м. Славута 2-х об’єктів ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»: 

логістичного центру та будівлі розвитку нових видів виробництва площею 2300 кв.м., 

за рахунок залучених інвестицій у сумі 5,0 млн. євро, при цьому планується збільшення 

обсягів виробництва на 25% та створення 80 нових робочих місць. 
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відкриття у м. Хмельницький виробництва кабельно-провідникової продукції для 

автомобільної промисловості (UAB LITHUTEC). Країна походження інвестицій – 

Литва. 

   будівництво у м. Старокостянтинів компанією «Кернел» 

ТОВ «Старокостянтинівський олійно-екстрактний завод» заводу з виробництва 

соняшникової олії (132,0 млн. доларів інвестиційних коштів), планова річна потужність 

підприємства становитиме 1,0 млн. т насіння соняшнику. На даний час проект 

перебуває на стадії розробки проектно-кошторисної документації. 

   у м. Хмельницький заплановано розпочати будівництво сміттєпереробного заводу, 

термін введення в експлуатацію якого – 2022 рік. У вересні 2018 року відбулася 

презентація техніко-економічного обґрунтування будівництва комплексу, у січні 

2019 року підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування проекту 

модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький між Хмельницькою міською 

радою, ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку 

(EBRD). 

Підвищення конкурентоспроможності 

промислового виробництва та 

нарощування експортного потенціалу 

підприємств 

Виконано. Відповідно до протоколу територіальної тристоронньої соціально-

економічної ради 18 січня 2018 року відбулася нарада з керівниками промислових 

підприємств, представниками Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Федерації профспілок області, Об’єднання організацій 

роботодавців області, депутатського корпусу обласної ради щодо обговорення та 

надання практичної допомоги у вирішенні актуальних питань, що стосуються 

формування державної політики з питань ведення бізнесу, а саме: необхідність 

підтримки регіональних товаровиробників та запровадження пільг для інвесторів, а 

також перегляду надмірного розміру місцевих податків, що часто призводять до 

ліквідації бізнесу, дотримання вимог чинного законодавства щодо своєчасної виплати 

заробітної плати працівникам у розмірі, що не менше встановленого державою 

мінімального рівня. 

У червні 2018 року відбувся Хмельницький регіональний захід в рамках проведення 

Українського індустріального тижня, який проходив в Україні, громадських та 

професійних об’єднань. До діалогу запрошувалися керівники потужних підприємств. 

Під час проведення заходу вдалося виокремити низку основних проблем, що 

перешкоджають діяльності промислових підприємств та їх подальшому розвитку, а 

також обговорено проблематику створення та функціонування індустріальних парків 

«Хмельницький» і «Славута» в області.  

Як підсумок, проведення Українського індустріального тижня 21 червня 2018 року у 
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Торгово-промисловій палаті України (м. Київ) відбулася конференція «Нова 

Індустріалізація: виробничі можливості регіонів». 

Одним з заходів підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва є 

підняття престижу робітничих професій серед молоді та забезпечення промислових 

підприємств області професійними робітничими кадрами. 

З цією метою щоквартально здійснюється моніторинг потреби у кваліфікованих 

робітничих кадрах на підприємствах промислового сектору, агропромислового 

розвитку та житлово-комунального господарства області, а також щомісячно 

проводиться моніторинг наявності вакансій на промислових підприємствах області, 

результати якого розміщуються на сайті облдержадміністрації у рубриці «Актуально» 

для інформування населення. 

Водночас, з метою популяризації робітничих професій протягом 2018 року в області 

організовано та проведено 2 конкурси «Кращий за професією» за спеціальностями 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (28.03.2018) та 

«Водій автотранспортних засобів» (23.05.2018), яким передували заходи «Тиждень 

популяризації робітничих спеціальностей серед випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти» за вищевказаними 

спеціальностями (20-23.03.2018 та 16-18.05.2018), а також урочисте відзначення Дня 

машинобудівника (21.09.2018). 

Підвищення науково-технічного та 

виробничого потенціалу підприємств 

області у рамках виконання 

державного оборонного замовлення та 

сприяння реалізації політики 

імпортозаміщення та 

внутрішньообласної кооперації 

Виконано. На виконання положень Меморандуму між Державним концерном 

«Укроборонпром» та Хмельницькою обласною державною адміністрацією щодо 

розширення співробітництва з підприємствами області у рамках виконання державного 

оборонного замовлення та з метою інтенсифікації робіт з імпортозаміщення та розвитку 

кооперації з питань виробництва продукції оборонного призначення продовжується 

робота щодо поширення інформації серед промислових підприємств області про 

продукцію, що потребує імпортозаміщення або диверсифікації закупівель (в наявності є 

2 Номенклатурні каталоги). 

Підприємства області (ПАТ «Кам’янець-Подільськавтоагрегат», ПАТ «Завод «ТЕМП») 

ведуть переддоговірну роботу з ДП «Харківське конструкторське бюро з 

машинобудування імені О. О. Морозова» щодо виробництва продукції у рамках 

імпортозаміщення, а також активно співпрацюють з підприємствами 

ДК «Укроборонпром» щодо виконання оборонного замовлення. 

На даний момент ДК «Укроборонпром» розглядаються підготовлені матеріали для 

проведення спільної наради обласної державної адміністрації та ДК «Укроборонпром» 

із залученням підприємств області щодо розширення співробітництва у рамках 
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виконання державного оборонного замовлення. 

Водночас, у ДК «Укроборонпром» на розгляді знаходиться інформація щодо продукції 

промислових підприємств області для формування Каталогу продукції (робіт, послуг) 

оборонного призначення для налагодження подальшої співпраці з структурними 

підрозділами Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Впровадження сертифікованих за 

європейськими стандартами 

виробництв, сучасних ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій та 

обладнання 

Виконано. З метою впровадження сертифікованих за європейськими стандартами 

виробництв, сприяння активізації виходу промислових підприємств області на 

європейські ринки на сайті облдержадміністрації розміщено інформацію про 

запровадження інституту схваленого експортера при визначенні преференційного 

походження товарів з України, видачу сертифікатів з перевезення товарів з України за 

формою “EUR.1”, процедуру їх отримання, переваги від використання для вітчизняних 

експортерів продукції, а також кращі практики застосування наданих преференцій 

підприємствами області. 

У 2018 році 129 суб’єктам господарювання області видано 3838 сертифікатів. У 

порівнянні до 2017 року кількість виданих сертифікатів збільшилася на 26,5%, а 

кількість суб’єктів господарювання, що здійснювали безмитний експорт продукції до 

країн ЄС – на 12,2 відсотка. 

Для спрощення та прискорення митного оформлення товарів, що експортуються з 

України на умовах вільної торгівлі, статус уповноваженого (схваленого) експортера при 

визначенні преференційного походження товарів отримали ТДВ «Славутський 

цикорієсушильний завод» (м. Славута) та ПрАТ «Деражнянський молочний завод» 

(м. Деражня). 

Загалом, зазначеним статусом володіють 6 підприємств області (крім вищезазначених, 

це ТОВ «Карат», ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «УКР-ВОЛНАТ» м. Хмельницький та 

ТОВ «Сансервіс» м. Славута). 

Сертифікація систем управління 

якістю та систем управління 

безпечністю харчової продукції на 

підприємствах області 

Виконано. В області створено постійно-діючий консультативний пункт по наданню 

консультативних послуг суб’єктам підприємницької діяльності, до складу якого 

увійшли провідні фахівці з підтвердження відповідності продукції по системах 

управління якістю, з метрологічної діяльності та випробуваннях  харчової продукції та 

сировини. 

Проводиться консультаційно-роз’яснювальна робота для суб’єктів підприємництва з 

питань добровільної сертифікації продукції, послуг та систем управління. За 2018 рік 

надано 196 консультацій з питань розробки та впровадження систем управління 85 

підприємствам. 

З метою забезпечення дієвого та достовірного обліку енергоспоживання 
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підприємствами під час здійснення ними господарської діяльності проведено 

періодичну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які 

застосовуються під час обліку енергетичних ресурсів, зокрема: 27145 од. лічильників 

води, 18923 од. лічильників електричної енергії та 27108 од. лічильників газу. 

Проведено виїзні міні семінари на підприємствах області щодо впровадження Системи 

управління безпечністю харчових продуктів, зокрема, на наступних підприємствах: ПП 

Макогон О.В. (с. Маків), ПП Пузир В.М. (Кам’янець-Подільський район), ТОВ “Агро-

Еко XXI плюс” (Кам’янець-Подільський район), “Кайзер” (м. Шепетівка), ТОВ “Еко-

сад” (м. Хмельницький), ПрАТ “Теофіпольський цукровий завод”,  ПрАТ 

“Шепетівський цукровий комбінат”, ТОВ “Агропартнер-1”, ФОП “Барчук В.А.”(селище 

Ярмолинці), ПП “Україна-Агро-2С” (Чемеровецький район). 

У січні 2018 року відбувся семінар-навчання на тему: “Впровадження системи НАССР 

на підприємствах громадського харчування”, в якому взяли участь оператори ринку 

харчових продуктів м. Кам'янець-Подільський та району. 

У лютому 2018 року у Дунаєвецькому районі проведено семінар на тему: 

“Впровадження системи НАССР, дотримання вимог законодавства у сфері безпечності 

та окремих показників якості харчових продуктів”. 

У травні 2018 року проведено семінар-навчання за участю фахівців Української 

асоціації досконалості та якості на тему: “Практичні аспекти впровадження СУБХП на 

підприємствах харчової промисловості згідно стандарту ISO 22000-2005 та принципів 

НАССР”. У семінарі взяли участь представники 20 підприємств області.  

Залучення промислових підприємств 

до участі у регіональних та 

міжнародних виставково-ярмаркових 

заходах, проведення презентацій 

продукції промислових підприємств з 

метою пошуку потенційних партнерів 

та освоєння нових ринків збуту 

Виконано. Систематично розсилаються запрошення щодо участі представників 

провідних підприємств, установ та організацій області у міжнародних виставках, 

ярмарках, конференціях, економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в 

Україні та за її межами, інформація про дату та місце проведення зазначених заходів на 

постійній основі розміщується на сайті облдержадміністрації. Надіслано запрошення на 

94 заходи. 

У березні 2018 року ПрАТ «Кам’янець-Подільськавтоагрегат» взято участь у складі 

підприємств групи «АвтоКрАЗ» у спеціалізованій виставці запчастин і сервісного 

обладнання для автомобілів, що проходила в Міжнародному виставковому центрі у м. 

Київ. На виставці підприємство представило свою ексклюзивну продукцію – 

амортизатори гідравлічні для вантажних автомобілів, причепів та напівпричепів. 

У червні 2018 року ТОВ «Український кристал» (представником хлібопекарської 

галузі) взяло участь у найбільшій ХХХ Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-

2018», де підприємству вдалося креативно презентувати свою хлібну продукцію. 
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У вересні 2018 року на виставці «Агро Поділля-2018» у м. Хмельницький ТОВ 

«Український кристал» презентував роботу «Карта Хмельницької області» з продукції 

власного виробництва, на якій кожен район області був представлений своїм гербом, 

внаслідок чого було встановлено рекорд України в категорії «Кондитерські вироби, 

розміри». 

28 вересня 2018 року у м. Хмельницький проведено ІІ Форум економічного розвитку 

Хмельницького, цілями якого були: знайти спільні можливості розвитку міста, 

об`єднати спільні зусилля влади, бізнесу та громадського сектору, покращити 

підприємницький потенціал міста. Під час форуму проведено чотири дискусійні панелі: 

«Сучасні інструменти ефективного управління», «Бізнес-можливості в туристичній 

сфері міста», «Енергоефективні рішення для бізнесу», «Масштабування бізнесу та вихід 

на зовнішні ринки». Водночас, на форумі було представлено Інвестиційний профіль 

м. Хмельницький. 

У жовтні 2018 року в області відбулася ХV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя 

та безпека – 2018». ДП НТК «Завод точної механіки», на якій було представлено 30-мм 

автоматичну гармату ЗТМ1, а також новий виріб – ручний малогабаритний легкий 

гранатомет РГШ-30, який має дальність поразки одиночних та групових цілей на 

відстані до 1600 метрів. 

15-17 жовтня 2018 року Хмельницький міський голова взяв участь у Міжнародному 

Саміті Silk Road Business Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie (Китай). Головна мета 

– обмін досвідом та пошук бізнесових взаємовідносин.  

11 листопада 2018 року відбулася офіційна зустріч керівництва міської ради з 

делегацією Альянсу міст Шовкового шляху. Підписано Меморандум про 

взаєморозуміння між Альянсом міст Шовкового шляху та м. Хмельницький, який 

передбачатиме сприянню участі у проведенні заходів міжнародного характеру 

(конференцій, семінарів, форумів, виставок, круглих столів, зустрічей, нарад тощо). 

7-8 грудня 2018 року відбулася Міжнародна виставка харчових продуктів Ekogala 2018 

у м. Жешув (Польща). Під час виставки було презентовано виробничий потенціал 

підприємств харчової галузі міста. Участь у виставці взяли ТОВ «Санні Фуд», ПАТ 

«Хмельницька макаронна фабрика», ПП «Рудпол», сироварня «Іберія», ПрАТ 

«Хмельпиво», ТМ «Зелений хутір», ПП «Рикун». 

11 грудня 2018 року представники Департаменту та генеральний директор 

ТОВ «Красилівагромаш» взяли участь у конференції «Нова індустріалізація: виклики, 

можливості та перспективи для України», що відбулася у Торгово-промисловій палаті 

м. Київ за участю Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. 
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З метою розширення ринків збуту промислових підприємств області щоквартально 

розміщується у спеціальній рубриці на сайті облдержадміністрації інформація щодо 

асортименту промислової продукції місцевих товаровиробників для інформування 

зацікавлених осіб. 

2. Агропромисловий 

комплекс 

Створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій в аграрний 

сектор, технологічного 

переоснащення діючих та організації 

нових високотехнологічних 

підприємств із виробництва, 

зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції 

Виконано. За підсумками 2018 року індекс обсягу виробництва сільськогосподарської 

продукції області становив 104,5 відсотка. Зернові культури зібрано з 100% площ, 

намолочено 3,8 млн. тонн зерна (+400 тис. тонн до 2017 року) при середній урожайності 

67 ц/га. 

Валовий збір озимої пшениці становить 1,2 млн. тонн, при середній урожайності 55,4 

ц/га, кукурудзи 2,2 млн. тонн при середній урожайності 100,4 ц/га, цукрових буряків 

становив 1,5 млн. тонн при середній урожайності 500 ц/га. В сезоні цукроваріння 

працювало 5 цукрових заводів, якими  вироблено понад 290 тис. тонн цукру. 

З 2018 року сільгосппідприємствами, підприємствами харчової та переробної 

промисловості реалізується 32 інвестиційних проекти, зокрема в галузі рослинництва – 

2, тваринництва – 17 , харчовій та переробній промисловості – 13.  

На 01 січня 2019 року реалізовано 5 інвестиційних проектів в галузі тваринництва., а 

саме проведено реконструкцію відгодівельного свинокомплексу ТОВ «Адамівка Агро» 

Віньковецького району потужністю 1200 голів (300 тонн м’яса за рік), реконструкція 

свинокомплексів ПП «Аграрна компанія 2004» с. Постолівка та с. Зайчики 

Волочиського району потужністю відповідно 7800 голів (2,5 тис. тонн м’яса ) та 12000 

голів (4,0 тис. тонн м’яса), реконструкція молочно-товарної ферми ФГ Повха М.В. с. 

Пилявка Старосинявського району потужністю 100 голів (600 тонн молока), 

реконструкція свинокомплексу (2 черга) ПП «Аграрна компанія 2004» с. Свиршківці 

Чемеровецького району потужністю 1600 осн. свиноматок (32,0 тис. гол. поросят). 

Збільшення обсягів виробництва 

конкурентоспроможної продукції 

рослинництва 

Розвиток ринку органічних продуктів 

та збільшення ефективності 

виробництва та переробки органічної 

продукції 

Виконано. Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні. 

При виробництві органічної продукції у рослинництві заборонено використовувати 

отрутохімікати і мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист 

рослин здійснюється препаратами натурального походження, категорично заборонене 

використання генетично-модифікованих організмів; у тваринництві не дозволяється 

застосовувати стимулятори росту, гормони і антибіотики, а для лікування тварин 

використовуються профілактичні засоби і гомеопатичні препарати. 

Програмою розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 

роки, передбачається підтримка розвитку органічного виробництва, зокрема 

компенсація понесених витрат, пов’язаних з проведенням та підтвердженням 

відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката 
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відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської 

продукції. 

Подальший розвиток 

високоефективного виробництва 

продукції тваринництва 

Виконано. У 2018 році у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг 

вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти 2017 року на 3,9%, у 

тому числі свиней – на 5,2%, птиці свійської – на 5,9%, а великої рогатої худоби 

зменшився на 1,9 відсотка.  

За розрахунками, на 1 січня 2019 року у всіх категоріях налічувалося 230,3 тис. голів 

великої рогатої худоби, в тому числі 130,4 тис. корів, свиней – 324,6 тис., овець та кіз – 

27,3 тис., птиці свійської – 7,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні 

до 1 січня 2018 року зменшилася – на 0,1%, корів – на 2,4%, свиней – на 2,3%, проте 

поголів’я птиці збільшилося на 3,6%, овець та кіз на 1,1 відсотка.  

З метою збільшення виробництва тваринницької продукції проводяться роботи з 

будівництва та реконструкції на 15 об’єктах, зокрема: ТОВ «Лани Віньковеччини», ТОВ 

«Адамівка-Агро» Віньковецького району, ТОВ НВА «Перлина Поділля» с.Гулівці 

Білогірського району, ТОВ АХК «Вітагро» с.Богданівка Волочиського району, ТОВ 

“Аграрна компанія 2004» с. Остапківці Городоцького району, ПП «Аграрна компанія 

2004» с. Доброгорща, ТОВ «Нові аграрні технології» с.Олешин, ТОВ «Волочиськ-агро» 

с.Жучківці, СТОВ «Хорост Поділля» с.Мацьківці Хмельницького району. 

Забезпечення зростання обсягів 

валового виробництва продукції 

тваринництва у 

сільгосппідприємствах та 

фермерських господарствах за 

рахунок покращення селекції, умов 

утримання та годівлі  

Розвиток кооперативного руху на селі Виконано. У 2018 році Уряд затвердив основні програми підтримки агросектору. Для 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів держава компенсує 70% витрат на 

придбання обладнання для садівництва, ягідництва, заготівлі молока та м’яса, на 

будівництво овоче- та фруктосховищ. Зокрема громадяни, які утримують у господарстві 

молодняк ВРХ до досягнення 12 місячного віку, будуть отримувати компенсацію у 

розмірі 2500 грн. на голову молодняку ВРХ. 

Підприємництво на селі охоплює людей, зайнятих сільськогосподарською працею на 

особистих подвір’ях, на городах і садових ділянках, міні-фермах, фермерських 

господарствах, кооперативах, малих підприємствах. Крім того, до малих форм бізнесу в 

сільській місцевості відноситься надання послуг (готелі, кафе, автосервіс, сільський 

туризм та ін.).  

Прийнято Програму розвитку агропромислового комплексу на 2017-2021 роки, 

пріоритетними напрямами якої є підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, особистих господарств населення. На виконання заходів у 2018 році 

виділено кошти в сумі 4,7 млн. грн. за напрямом «Часткова компенсація вартості 

техніки та обладнання» (на часткове відшкодування вартості доїльних апаратів). Кошти 

обласного бюджету були передбачені для підтримки особистих господарств населення, 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

на селі 
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в частині часткової компенсації вартості доїльних установок. Бюджетну підтримку 

одержали 1034 фізичні особи. 

В області реалізовувалася програма розвитку малого і середнього підприємництва 

Хмельницької області на 2017-2018 роки, якою передбачено низку заходів щодо 

сприяння розвитку малого і середнього бізнесу на селі, зокрема проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі дорадчими службами, для жителів 

сільської місцевості щодо розвитку фермерства та сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів.  

В області функціонує 13 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з яких 3 

створено у 2018 році. 

Організація проведення земельних 

торгів у формі аукціону з продажу 

права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

Виконано. Протягом звітного періоду до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які 

виставляються до продажу на земельних торгах включено 120 земельних ділянок 

загальною площею 2125,2 га. Реалізовано права оренди на 76 земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані за межами 

населених пунктів на території Віньковецького, Волочиського, Деражнянського, 

Дунаєвецького, Ізяславського, Красилівського, Кам’янець-Подільського, Летичівського, 

Новоушицького, Полонського, Чемеровецького та Шепетівського районів загальною 

площею 1867,9 гектара 

3.  Інноваційна 

діяльність та 

розвиток 

інформаційних 

технологій 

Сприяння збільшенню кількості 

інноваційно-активних промислових 

підприємств  

Виконано. За останніми статистичними даними у 2017 році в області питома вага 

промислових підприємств, що займалися інноваціями становила 5,7 відсотка. На 

інноваційну діяльність ними спрямовано 24,5 млн. грн., з них за рахунок власних коштів 

– 23,5 млн. гривень. 

На інноваційну діяльність було спрямовано 90,8% від загального обсягу витрат на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з 

впровадженням інновацій. 

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової 

становила 0,1 відсотка. 

Загалом, впроваджено 7 нових технологічних процесів, в тому числі 2 маловідходних, 

ресурсозберігаючих; освоєно 7 інноваційних видів продукції, 5 з яких – нові види 

техніки (машин, устаткування, приладів, апаратів тощо). 

Освоєно виробництво нових видів продукції наступними підприємствами: ТОВ «РМЗ 

БІЛЕКО», філією ТОВ «Агробізнес», ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА», ДП 

«Красилівський агрегатний завод», ТОВ «Красилівагромаш», ТОВ «Завод «Атонмаш», 

ТОВ «Науково-виробничої компанії «Екофарм» та ПП «ПАКТ». 
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Проведено модернізацію та технічне переоснащення виробництва підприємствами: ДП 

«Нігинський кар’єр», ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА», ДП «Красилівський 

агрегатний завод», ТОВ «Красилівагромаш», ТОВ «Агропартнер-1», 

ТОВ СП «Екометал», ПП «Дживальдіс»,ТОВ «Науково-виробничої компанії 

«Екофарм», ТОВ «Тін Імпекс», Кам’янець-Подільське учбово-виробниче підприємство 

Українського Товариства глухих та ДП «Шепетівський ремонтний завод». 

Сприяння та надання допомоги 

підприємствам при розробленні та 

впровадженні у виробництво 

інноваційних проектів 

Виконано. Постійно надавалися методичні рекомендації промисловим підприємствам 

області (на заслуховуваннях голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного 

значення) голів, виїзних засіданнях) щодо необхідності впровадження нових енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій і технологічних процесів, урізноманітнення асортименту 

продукції шляхом освоєння нових видів продукції тощо. 

Підготовка фахівців, здатних 

забезпечити потреби бізнесу в якості 

розробників програмного 

забезпечення 

Виконано. Підготовка фахівців, які здатні забезпечувати потреби бізнесу в якості 

розробників програмного забезпечення здійснюється у Хмельницькому національному 

університеті, Хмельницькому політехничному коледжі Національного університету 

«Львівська політехніка», Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 

інституті, Хмельницькому університеті економіки і підприємництва, Кам’янець-

Подільському індустріальному коледжі та Кам’янець-Подільському коледжі харчової 

промисловості НУХТ відповідно до державного/регіонального замовлення. 

Залучення ресурсів ІТ-бізнесу для 

розвитку освіти та сприяння розвитку 

ІТ-галузі в регіоні 

Виконано. Проведено комплекс робіт з відкриття 4 нових для регіону напрямів: 

комп’ютерна наука, програмна інженерія, інформатика, прикладна математика, зокрема: 

проходження відповідних ліцензійних та акредитаційних експертиз; підбір та підготовку 

кадрового складу кафедр (Інформаційних технологій проектування, Прикладної 

математики та соціальної інформатики, Програмної інженерії); створення навчальних 

лабораторій кафедр та їх оснащення; створення нових наукових шкіл, активна 

профорієнтаційна робота.  

Реалізовано спільні проекти Хмельницького національного університету та 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Створення обласної освітньої 

комп’ютерної мережі»; Академії Педагогічних наук України, Хмельницького 

національного університету, НВК №2 м. Хмельницький «Експериментальний 

майданчик по впровадженню ІКТ в навчальний процес» та інші. 

Проведено ряд заходів з ІТ-компаніями регіону: з компаніями WinInteractive, 

АудитСофт, AquaSoft для студентів напрямів комп`ютерних наук, з АудитСофт для 

студентів економічних спеціальностей, з WinInteractive для студентів факультету 

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

ринку до компетенцій ІТ-спеціалістів та шляхи їх набуття».  
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Розпочато роботу з узгодження програм розвитку фундаментальної середньої освіти, 

позашкільної освіти школярів з системою ІТ освіти регіону та Стратегією регіонального 

розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки. 

Формування при університетах 

наукових і технологічних парків, 

інкубаторів технологій з метою 

комерціалізації результатів наукових 

досліджень, доведення їх до готового 

продукту та передачі до реального 

сектору економіки 

Виконано. Вищими навчальними закладами області вживаються заходи по розвитку 

бізнес-центрів, створюються кластери. Крім того, з метою набуття студентами вищих 

навчальних закладів досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, 

удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових 

технологій, техніки, навчальні заклади сприяють стажуванню студентів на 

підприємствах, в установах та організаціях області.  

Вивчається питання запровадження дуальної форми навчання у ВНЗ області. 

4. Інвестиційна  

політика та 

подальше 

формування 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу 

 

Підготовка та розповсюдження 

презентаційних матеріалів про 

Хмельницьку область, рекламно-

іміджевої продукції, інвестиційних 

паспортів області та її 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

Виконано. Оновлено рекламно-іміджеву продукцію та інформаційно-презентаційні 

матеріали про область та її адміністративно-територіальні одиниці, зокрема: 

Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу 

Хмельницької області, презентаційний буклет «Хмельниччина запрошує», рекламно-

іміджеві продукти щодо потенційної привабливості регіону.  

Матеріали щодо інвестиційного потенціалу, привабливих інвестиційних пропозицій 

області надсилалися для їх публікації на сторінках різнопланових друкованих видань, 

включення до електронних каталогів, довідників тощо. Також презентаційна продукція 

направлялася Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, торговельно-економічним 

місіям при дипломатичних представництвах України за кордоном для її подальшого 

поширення та розміщення на офіційних сайтах зазначених установ. 

Підприємствами району також здійснювалося виготовлення рекламно-іміджевої 

продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів, які розповсюджуються під час 

виставково-ярмаркових заходів, інвестиційних форумів, бізнес-зустрічей, ділових 

візитів тощо. 

Розробка та поширення інвестиційних 

пропозицій проектів серед 

потенційних інвесторів та 

міжнародної спільноти для залучення 

інвестицій, зокрема:  

- відбір та підготовка вільних 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

Виконано. У 2018 році оновлено та узагальнено інформацію про наявні ресурси та 

потреби районів і міст обласного значення в інвестиціях, інженерно-технічну 

інфраструктуру промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, 

що можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів. 

Об’єкти для інвестування та розроблені інвестиційні пропозиції регіону згруповані в 

Інвестиційному паспорті Хмельницької області. Зокрема, на офіційному сайті 

облдержадміністрації розміщено переліки земельних ділянок Greenfield та вільних 

виробничих приміщень області Brownfield, які можуть бути запропоновані для 
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призначення з метою передачі 

інвесторам на конкурсних засадах для 

реалізації інвестиційних проектів; 

- забезпечення відбору вільних 

виробничих площ та об’єктів 

незавершеного будівництва для 

інформування потенційних інвесторів 

реалізації інвестиційних проектів (94 об’єкти). 

З метою включення інформації щодо інвестиційних ресурсів області до інтерактивної 

інвестиційної карти України Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest 

надано анкети 101 земельної ділянки регіону, які можуть бути запропоновані 

потенційним інвесторам. 

Сформовано реєстр інвестиційних проектів/пропозицій, що є перспективними для 

реалізації у Хмельницькій області (51 проекті/пропозиція). 

Участь та представлення 

інвестиційного потенціалу області на 

інвестиційних форумах, виставках, 

конференціях, інших заходах 

міжнародного характеру, організація 

та проведення ділових зустрічей, 

семінарів, “круглих столів” за участю 

представників ділових кіл зарубіжних 

країн та підприємців області 

Виконано. 26-27 квітня 2018 року на запрошення Голови Програмної Ради 

Економічного Форуму та Президента міста Краків прийнято участь у IV Європейському 

Конгресі Самоврядування. 24-25 вересня 2018 року делегація Хмельницької 

облдержадміністрації взяла участь у VII Конгресі Ініціатив Східної Європи м. Люблін 

Республіки Польща. Візити посприяли активізації міжрегіонального співробітництва та 

розширенню торговельно-економічних, науково-технічних і культурних зв’язків між 

Хмельницькою областю та Польською Республікою. 

Голова Хмельницької обласної ради та голова Чемеровецької об’єднаної територіальної 

громади у рамках ініціативи «Рівний рівному» презентували Хмельницьку область у 

Брюсселі.  

24-26 травня 2018 року представники Хмельницької міської ради та товаровиробники 

міста взяли участь у міжнародній конференції «World Manufacturing Convention», яка 

проходила в м. Хефей (Китай).  

18-22 червня 2018 року делегація представників бізнесу міста Хмельницький взяла 

участь у Фестивалі їжі та культур Шовкового Шляху у м. Цзяюйгуань (Китай). На 

заході було представлено продукцію подільських виробників: ТМ Насолода, ТОВ 

«Sunny Food», Сироварня Іберія, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ПП «Балтіка», 

ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», Хмельницька кондитерська фабрика 

«Кондфіл», ПП «Рудпол», ТОВ «Хмельницький зерно продукт», ПрАТ «Хмельпиво», 

ПП «Рикун».  

15-17 жовтня 2018 року Хмельницький міський голова взяв участь у Міжнародному 

Саміті Silk Road Business Summit, що відбувся в місті Чжанцзяцзе (Китай).  

21-22 листопада Хмельницьку область із візитом відвідала делегація Представництва 

ЄС в Україні. У рамках візиту відбулася низка інформаційних заходів. 

7-8 грудня 2018 року представники Хмельницької міської ради та товаровиробники 

міста взяли участь у Міжнародній виставці харчових продуктів Ekogala 2018 у м. Жешув 

(Польща). Під час виставки було представлено продукцію подільських виробників: ТОВ 

«Sunny Food», Сироварня Іберія, ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», ПП 
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«Рудпол», ТОВ ПрАТ «Хмельпиво», ПП «Рикун», ТМ «Зелений хутір». 

Інформаційна та практична допомога 

у залученні суб’єктами 

господарювання фінансування для 

реалізації інвестиційних проектів 

через їх участь у програмах 

міжнародної технічної допомоги, 

міжнародного співробітництва, 

співпраці з донорськими 

організаціями 

Виконано. Проводилася робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги в 

соціально-економічний розвиток області. Здійснювалося інформування підприємств 

області про доступні джерела залучення міжнародної технічної допомоги. Суб’єктам 

господарювання надавалася методична, інформаційно-консультаційна допомога та 

підтримка в підготовці, написанні інвестиційних проектів для залучення міжнародної 

технічної допомоги. 

Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та Хмельницькою міською 

радою про співпрацю в рамках проекту «Розвиток громад», у міській раді працює 

доброволець Корпусу Миру США в Україні, який надає допомогу у розробці та 

реалізації проектів соціального, економічного, культурного, екологічного спрямування, 

які орієнтовані на розвиток територіальної громади міста Хмельницького, покращення 

співпраці між міською радою, громадськими організаціями та бізнесом. 

З метою залучення інвестицій у розвиток економічної та соціальної сфери КП НМР 

«Агенція місцевого розвитку» (м. Нетішин) постійно доводить до відома суб’єктів 

господарювання інформацію щодо програм міжнародної технічної допомоги, 

міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями, також надається 

практична допомога у написанні бізнес-планів  та проектів для участі у таких 

програмах. З 2017 року у м. Нетішин над проектом «Розвиток громад» працює волонтер 

Корпусу Миру США в Україні Тобі Гастлер, який спільно з колективом КП НМР 

«Агенція місцевого розвитку» займається написанням грантових заявок і проектів. 

Організація та проведення 

економічних форумів, конференцій, 

семінарів, нарад, тренінгів щодо 

підготовки та реалізації інвестиційних 

проектів на теренах області 

Виконано. У м. Хмельницький 22-23 березня 2018 року за участі керівництва 

облдержадміністрації проведено Подільський енергетичний форум. Організатори заходу 

- Центри підтримки бізнесу Вінниці та Хмельницького за підтримки EU4Business та 

European Bank for Reconstruction and Development. На Форумі обговорено аспекти 

розвитку сфери енергоефективних технологій та ВДЕ, а також економічні моделі 

розвитку «зеленої енергетики» та перспективні напрями підтримки для розвитку 

галузевого малого та середнього бізнесу.  

З ініціативи EU4Businessта  за підтримки Європейського банку реконструкції та 

розвитку 22 травня 2018 року в  м. Хмельницький відбулася всеукраїнська конференція 

«Від прогнозування розвитку до SMART-спеціалізації територій», організована 

Центром підтримки бізнесу. Під час конференції розглянуто питання обміну досвідом у 

сфері SMART-спеціалізації: виклики та можливості МСП; важливості SMART-

спеціалізації та створення кооперативів як перспективної моделі ефективного ведення 

бізнесу; аудиту територій та створення додаткової вартості для бізнесу в об'єднаних 



17 
 
 

1 2 3 4 
 

 

територіальних громадах. 

У червні 2018 року для керівників управлінь (відділів) економіки РДА, виконкомів 

міських (міст обласного значення) рад Хмельницьким центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено навчання за 

програмою тренінгу «Проектний менеджмент: сутність та вибір потенційних донорів». 

За участю керівництва області, представників бізнесу, громадськості та потенційних 

інвесторів 17 липня 2018 року відбулося засідання ради вітчизняних та іноземних 

інвесторів при Хмельницькій облдержадміністрації, на якому обговорено питання 

активізації ефективної інвестиційної діяльності в області. 

21 вересня 2018 року у м. Хмельницький Центром інформаційної підтримки бізнесу, за 

підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках програми 

«EU4Business» організовано Міжнародну конференцію «Об’єднання у тепличному 

секторі. Світовий досвід та українські перспективи». Під час конференції представники 

Туреччини, Польщі, України презентували новітні підходи у тепличному секторі, 

способи ефективної організації виробництва та збуту продукції у європейські країни. 

28 вересня 2018 року відбувся ІІ Форум економічного розвитку м. Хмельницький, 

участь у якому взяли близько 600 учасників. Цілі форуму: пошук можливостей розвитку 

м. Хмельницький, об`єднання зусиль влади, бізнесу та громадського сектору, 

покращення підприємницького потенціалу міста. Під час форуму представлено успішні 

результати реалізації інвестиційних проектів у м. Хмельницький таких інвесторів як 

ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ 

«Карат», ТОВ «Гранд Імпорт».  

Упродовж 2018 року представники Департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації взяли участь у тренінгах з 

питань розробки та впровадження проектів розвитку, які організовувалися 

Хмельницький центром розвитку місцевого самоврядування.  

Також представники облдержадміністрації та Хмельницької міської ради взяли участь у 

семінарах «Програма для експертів» та «Тренінг для тренерів» проекту Європейської 

Академії Берліна «Академія доброго урядування та підвищення компетентності в 

Європі» (м. Берлін, Німеччина). 

Розвиток державно-приватного 

партнерства, концесійної діяльності з 

метою реалізації важливих для 

регіонів інвестиційних проектів у 

Виконано. З метою ефективного функціонування механізму державно-приватного 

партнерства в області під час проведення круглих столів, робочих нарад, зустрічей з 

інвесторами порушуються питання організаційно-правових засад взаємодії державних 

партнерів з приватними партнерами, а також звертається увага на основні принципи 
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сфері модернізації виробництва, 

впровадження енергозберігаючих 

технологій, вирішення проблем 

житлово-комунального господарства, 

реалізації інфраструктурних проектів 

державно-приватного партнерства на договірній основі.  

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України надано інформацію щодо 

потенційних проектів області, які можуть реалізовуватися в рамках державно-

приватного партнерства з метою їх подальшого представлення міжнародним 

фінансовим організаціям, що будуть залучені до фінансування та підготовки до 

реалізації проектів державно-приватного партнерства (15 проектів). 

Укладено один договір державно-приватного партнерства – між Красилівською міською 

радою (ЖЕК – замовник) та ТОВ «Орбіта Інвест» (забудовник) на будівництво 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Красилів, вул. Центральна, 33. 

Договір укладено з метою фінансування будівництва об’єкту з інженерними спорудами 

і мережами. 

Крім того, рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 26 вересня 2012 року  №22-

13/2012 «Про комунальне підприємство «Аеропорт-Хмельницький» цілісний майновий 

комплекс комунального підприємства «Аеропорт-Хмельницький» визначено об’єктом 

права комунальної власності, що може надаватися в концесію. 

5. Зовнішньоеконо-

мічна діяльність 

та подальший 

розвиток 

міжрегіонального 

та міжнародного 

співробітництва 

Активізація двостороннього та 

міжрегіонального співробітництва, 

просування позитивного іміджу 

Хмельницької області 

Виконано. На офіційних веб-сайтах органів місцевої виконавчої влади та 

самоврядування матеріалів розміщено інформаційно-презентаційні матеріали про 

область та її адміністративно-територіальні одиниці, у тому числі іноземною мовою, 

спрямовані на популяризацію інвестиційного потенціалу регіону.  

Проводилася системна робота з поглиблення міжнародного регіонального 

співробітництва. Інформація про інвестиційний потенціал Хмельницької області та 

експортні можливості регіону презентувалася під час зустрічей з іноземними 

делегаціями, представниками бізнесу інших країн, під час візитів представників 

Хмельницької області за кордон.  

Проведено 21 зустріч керівництва обласної державної адміністрації та 

підприємницького сектору області з представниками бізнес-кіл та державних установ 

зарубіжних держав. 

26-27 квітня 2018 року на запрошення Голови Програмної Ради Економічного Форуму 

та Президента міста Краків заступник голови облдержадміністрації взяв участь у IV 

Європейському Конгресі Самоврядування. 24-25 вересня 2018 року делегація 

Хмельницької облдержадміністрації взяла участь у VII Конгресі Ініціатив Східної 

Європи м. Люблін Республіки Польща.  

15-17 жовтня 2018 року Хмельницький міський голова взяв участь у Міжнародному 

Саміті Silk Road Business Summit, що відбувся в місті Чжанцзяцзе (Китай). Під час 

заходу потенційним іноземним партнерам презентовано інвестиційний потенціал міста 
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Хмельницький, представлено виставковий стенд з презентаційними матеріалами та 

каталогами підприємств міста. 

Використання потенціалу 

міжнародного регіонального 

співробітництва для поглиблення 

торговельно-економічних зв’язків 

Виконано. Продовжувалася системна робота з поглиблення регіонального 

співробітництва з представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав. 

Зокрема, у липні 2018 року Хмельниччину відвідав Надзвичайний та Повноважний 

посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті. У серпні 2018 року область відвідав 

Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом.  

Проведено офіційні зустрічі керівництва області з Генеральним консулом Республіки 

Польща у Вінниці, Президентом Українсько-Австрійської Асоціації, керівником 

Закордонного торговельного бюро у Києві Польської агенції з інвестицій та торгівлі, 

представниками Асоціації сприяння розвитку та співробітництву «Ізраїль-Україна та 

країни СНД». 

17 травня 2018 року Хмельницький міський голова підписав договір про 

співробітництво з головою правління Міжнародної громадської організації «Культурно-

дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва». 

У червні 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва Хмельницької міської ради з 

представниками муніципалітету міста Сен-Мартен-на-Бюно (Французька Республіка) та 

гуманітарної асоціації «Нормандія Україна».  

11 листопада 2018 року у місті Хмельницький відбулася офіційна зустріч керівництва 

Хмельницької міської ради з делегацією Альянсу міст Шовкового шляху. Підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між Альянсом міст Шовкового шляху та містом 

Хмельницький. 

Залучення регіону до участі у 

проектах транскордонного 

співробітництва у рамках Державної 

програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2016-2020 роки та 

Програм прикордонного 

співробітництва Європейського 

інструменту сусідства та партнерства 

на 2014-2020 роки 

Виконано частково. З метою активізації транскордонного співробітництва в області 

направлено звернення до Віце-прем’єр-міністра Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, керівника 

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

реалізації проектів макрорегіональної Стратегії ЄС для Дунайського регіону Г.Зубка 

щодо розгляду на засіданні Координаційного центру і Міжвідомчої координаційної 

комісії з питань регіонального розвитку можливості активної участі області у процесі 

транскордонного співробітництва. 

Хмельницька область не має спільних кордонів з областями іноземних держав та не 

належить до вже створених єврорегіонів. Разом з тим, в рамках Європейського 

інструменту сусідства та партнерства область бере участь у програмі ППС «Румунія – 

Україна – Республіка Молдова» в якості прилеглого регіону.  

На даний час запрошення до участі у підготовці спільних операційних програм 
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прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 

роки не надходило. Також, у жодному з проектів, реалізація яких передбачена  

Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, 

Хмельницька область не виступає головним замовником. 

Сприяння розширенню та 

підвищенню ефективності 

співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями 

Виконано. Проводилася робота із налагодження ефективного співробітництва з 

міжнародними фінансовими та донорськими організаціями. Зокрема забезпечувалося 

поширення інформації щодо можливості залучення коштів МФО для сприяння 

соціально-економічному розвитку області. 

31 жовтня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва Хмельницької міської ради з 

представниками групи реалізації проекту Європейського Інвестиційного Банку. Під час 

зустрічі розглянуто питання підтвердження підтримки проекту «Комплексна 

термомодернізація бюджетної сфери», обговорено проект, його складові, поточний 

стану та технічні питання. 

Підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування проекту модернізації 

інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький між Хмельницькою міською радою, 

ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD). 

Активна промоція експортних 

можливостей регіону з використанням 

різних каналів поширення інформації, 

у тому числі виготовлення каталогу 

експортного потенціалу підприємств 

області 

Виконано. З метою розширення ринків збуту вітчизняних підприємств Каталог 

експортного потенціалу Хмельницької області розміщувався у різнопланових 

(електронних) виданнях, довідниках, каталогах, мережі Інтернет тощо, 

розповсюджувався серед торговельно-економічних місій при дипломатичних 

представництвах України за кордоном та дипломатичних представництвах країн, 

акредитованих в Україні, під час виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей тощо. 

Сприяння активізації експортної 

діяльності національних 

товаровиробників та допомога їм у 

виході на нові ринки збуту 

Виконано. Для сприяння активізації експортної діяльності товаровиробників та 

допомога їм у виході на нові ринки збуту Хмельниччини розроблено Каталог 

експортного потенціалу підприємств області, який розміщувався у різнопланових 

друкованих (електронних) виданнях, довідниках, каталогах, мережі Інтернет тощо, 

розповсюджувався серед торговельно-економічних місій при дипломатичних 

представництвах України за кордоном та дипломатичних представництвах країн, 

акредитованих в Україні, під час виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей, 

інших заходів. 

З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих зв’язків з іноземними державами, а 

також налагодження прямих ділових контактів, проводилися ділові зустрічі керівництва 

облдержадміністрації та підприємницького сектору області з представниками бізнес-кіл 

та державних установ зарубіжних держав (21 зустріч). 
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Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо умов та 

вимог роботи на європейських та 

інших перспективних ринках 

Виконано. Суб’єктам підприємництва надавалася методична, інформаційно-

консультаційна допомога та підтримка з питань провадження нових механізмів, що 

забезпечують ефективну зовнішньоекономічну діяльність підприємств,  роботу на 

європейських та інших ринках. Зокрема, зазначені питання піднімались під час виїзних 

нарад щодо розгляду поточного стану та короткострокових прогнозів роботи суб’єктів 

господарювання районів та міст області. 

22 листопада 2018 року за підтримки облдержадміністрації та Хмельницької торгово-

промислової палати у м. Кам’янець-Подільський для представників аграрного сектору  

області проведено регіональний експортний тренінг проекту «Агроторгівля України». 

Під час заходу представлено основні тренди та можливості для українських 

агровиробників на зарубіжних ринках, онлайн-інструменти експортера, розкриті 

питання стандартизації та сертифікації харчової продукції, вимоги до сертифікації 

органічної продукції та тенденції споживацьких ринків.  

22 листопада 2018 року представники ділових кіл області взяли участь у семінарі від 

Представництва ЄС для підприємців Хмельницького та Хмельницької області «Як 

знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?», під час якого була висвітлена 

інформація про можливості для українських підприємців знайти бізнес-партнерів у 

Європі та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку ЄС. 

З метою покращення бізнес-клімату Хмельниччини 26 листопада 2018 року 

керівництвом облдержадміністрації проведено зустріч у форматі круглого столу із 

представниками ділових кіл регіону. Під час зустрічі обговорено проблемні питання, що 

постають перед бізнес-спільнотою області, та основні шляхи їх вирішення. 

13 грудня Хмельницькою торгово-промисловою палатою спільно з Canada-Ukraine 

Trade and Investment Support project – CUTIS проведено навчальний тренінг «Практичні 

аспекти експорту до Канади». Під час заходу розглянуто перспективи експорту до 

Канади та нові можливості, які відкрила зона вільної торгівлі між Канадою та Україною 

(CUFTA). 

Сприяння пошуку господарюючими 

суб’єктами області іноземних бізнес-

партнерів 

Виконано. Інформація про міжнародні форуми, конференції, виставково-ярмаркові та 

інші заходи, що передбачають проведення бізнес-зустрічей із представниками ділових 

кіл іноземних країн, систематично направлялася підприємствам області (направлено 

листи-запрошення на 94 заходи). 

Проводилися ділові зустрічі керівництва облдержадміністрації та підприємницького 

сектору області з представниками бізнес-кіл та державних установ зарубіжних держав, а 

саме з представниками польської компанії Techimpex, чеської компанії MD Elektronik, 

німецько-японської компанії SumitomoElectricBordnetze, турецької компанії «MTE YAPI 
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TIGARET ANONIM SIRKETI, німецької компанії Goldhofer, на яких обговорювалися 

питання співпраці та перспективи відкриття бізнесу в області.  

24 травня 2018 року голова облдержадміністрації провів зустріч із представниками 

Асоціації сприяння розвитку та співробітництву «Ізраїль-Україна та країни СНД, Метою 

якої було започаткування більш тісної та ефективної співпраці представників бізнес-

спільноти Хмельниччини та Держави Ізраїль. 

04 липня 2018 року проведено зустріч керівництва області та Хмельницької торгово-

промислової палати із керівництвом програми німецького Товариства з міжнародного 

співробітництва (GIZ) «Fit for Partnership with Germany» в Україні, Білорусі та Молдові. 

Основна мета зустрічі – детальне знайомство із програмою «Fit for Partnership with 

Germany», обговорення результатів роботи, подальших шляхів співпраці та розширення 

можливостей для участі представників Хмельниччини у проекті GIZ. 

13 листопада 2018 року проведено зустріч голови облдержадміністрації із керівництвом 

Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати.  

21-22 листопада 2018 року область із візитом відвідала делегація Представництва ЄС в 

Україні.  

6. Створення 

сприятливих 

умов для 

розвитку бізнесу 

 

Проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики 

Виконано. Діалог між владою та бізнесом з вирішення актуальних питань реалізується 

у форматі засідань консультативно-дорадчих органів, створених при 

облдержадміністрації: громадської ради, координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва, регіональної ради підприємців, ради вітчизняних та іноземних 

інвесторів.  

У 2018 році проведено три засідання “круглого столу” за участю представників 

секретаріату регіональної ради підприємців області, одне розширене засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та 

нараду за участю голови облдержадміністрації з представниками бізнесу. 

Здійснення фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів підприємництва 

за рахунок місцевих бюджетів 

Виконано. У 2018 році впроваджувалися заходи програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Хмельницької області на  2017-2018 роки. 

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2017 року №34-17/2017 “Про 

обласний бюджет на 2018 рік” та від 27 березня 2018 року №45-18/2018 “Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2018 рік” передбачено кошти у сумі 3417,8 тис. грн. для 

пільгового кредитування суб’єктів підприємництва області, які здійснюють діяльність у 

пріоритетних галузях економіки, через Регіональний фонд підтримки підприємництва. 

Протягом 2018 року надано фінансову допомогу 7-ми суб’єктам підприємництва на 

суму 3,36 млн. грн., бізнес-проектами яких передбачено впровадження інновацій, 

розвиток інформаційних технологій та надання соціально-побутових послуг населенню 
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в сільській місцевості; виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка; 

виготовлення швейних виробів; виготовлення сувенірної продукції та інших виробів з 

пластмаси. 

Забезпечення належного 

організаційного, кадрового, 

фінансового та матеріально-

технічного стану центрів надання 

адміністративних послуг, доступу до 

державних реєстрів та інших 

інформаційних баз 

Виконано. У області функціонують 33 ЦНАП, у тому числі: 18 – при 

райдержадміністраціях, 6 – при виконкомах міських (міст обласного значення) рад та 9 

– при об’єднаних територіальних громадах.   

Через ЦНАП надано 415,9 тис. адміністративних послуг. Середня кількість видів 

адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП при райдержадміністраціях, 

становить 142 послуги, при виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад 

– 199 послуг, при об’єднаних територіальних громадах – 128 послуг.  

Найбільшу частку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, займають 

послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації місця проживання, а 

також у сфері земельних відносин. Питома вага таких послуг у загальній кількості 

наданих через ЦНАП у 2018 році становила 61,5 відсотка. 

Щоденну роботу ЦНАП забезпечують 170 адміністраторів, 44 державних реєстратори у 

сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 62 державних 

реєстратора у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

З метою розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП 

Хмельницькою, Кам’янець-Подільською та Славутською міськими радами 

запроваджено прийом громадян з питань оформлення паспорта громадянина України та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

Реалізуються заходи, спрямовані на забезпечення надання в приміщеннях ЦНАП 

супутніх послуг, зокрема щодо здійснення оплати за адміністративні послуги. POS-

термінали або термінали програмно-технічних комплексів самообслуговування 

встановлено у ЦНАП Дунаєвецької, Кам’янець-Подільської, Нетішинської, Славутської, 

Хмельницької, Шепетівської міських, Новоушицької, Стапросинявської, 

Меджибіжської селищних та Гуменецької сільських рад, Деражнянської, Красилівської, 

Летичівської, Старокостянтинівської, Хмельницької райдержадміністрацій. 

Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у приміщеннях 

ЦНАП здійснюють 44 державних реєстратора, реєстрацію з питань речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 62 державних реєстратора. 

Забезпечено доступ посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, чим спрощено процедуру надання адміністративних послуг, які 
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надаються безпосередньо суб’єктами надання адмінпослуг та не входять до переліків 

послуг ЦНАП.  

Разом з тим, адміністратори ЦНАП Славутської та Хмельницької міських рад та 

Городоцької райдержадміністрації у своїй роботі користуються реєстром Державного 

земельного кадастру. 

Створення інтегрованих центрів 

надання адміністративних послуг 

об’єднаних територіальних громад та 

формування віддалених робочих місць 

(для старост) 

Виконано. В окремих громадах утворено віддалені робочі місця ЦНАП, зокрема 

Чемеровецькою селищною радою – в селах Жердя, Залуччя, Чорна, Шидлівці; 

Славутською райдержадміністрацією – на базі адміністративних приміщень 

Берездівської та Ганнопільської сільських рад. 

У рамках проведення децентралізації активно проводиться робота зі створення та 

модернізації ЦНАП в об’єднаних територіальних громадах, зокрема, за підтримки 

Програми “U-LEAD з Європою” Покращення якості надання адміністративних послуг 

для населення”. 

За результатами Першого та Другого раундів відбору учасників Фази впровадження 

Програми “U-LEAD з Європою” в частині створення/модернізації  ЦНАП до участі у 

Програмі долучилися Берездівська та Ганнопільська сільські, Сатанівська та Ямпільська 

селищні та Дунаєвецька міська рада. 

Проведення масово-роз’яснювальної 

та індивідуальної роботи з 

платниками податків, спрямованої на 

підвищення обізнаності платників 

податків щодо норм податкового 

законодавства 

Виконано. З питань застосування положень податкового законодавства та інших  

нормативно-правових актів у засобах масової інформації розміщено 1056 матеріалів, із 

них у друкованих засобах масової інформації – 175 матеріалів, на телебаченні - 69, на 

радіо – 493, в мережі Інтернет – 766 матеріалів з даної тематики. Крім цього,  490 

матеріалів розміщено на веб-сайті органу ДФС. 

Також проведено 160 семінарів та практикумів для платників податків, зборів, платежів. 

Забезпечено проведення 67 сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія”.  

Розповсюджено 185 видів друкованої продукції загальним накладом 14250 примірників. 

Крім того, проведено 38 заходів з майбутніми платниками податків, зборів, платежів. 

Забезпечено виконання Плану обласних заходів з реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!».  

Загалом розміщено 655 матеріалів про діяльність територіальних органів ДФС в області 

та 490 матеріали роз’яснювального характеру. У спеціально створеному розділі на веб-

сайті «Я маю право!» наразі розміщено 249 матеріалів, які роз’яснюють платникам 

податків норми тих чи інших правових документів,  передусім Податкового кодексу 

України. 
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Створення сприятливих умов для 

отримання адміністративних послуг 

платниками податків у центрах 

обслуговування платників (ЦОП) 

територіальних органів ДФС, 

впровадження нових та вдосконалення 

наявних електронних сервісів 

обслуговування платників податків 

Виконано. З метою удосконалення процесу отримання адміністративних послуг 

платниками податків у центрах обслуговування платників (далі – ЦОП), у тому числі 

через «Електронний кабінет платника», а в перспективі – отримання послуг без 

відвідування органів ДФС, розроблено програмний продукт який дає можливість 

платникам подавати податкову звітність в електронному вигляді.  

Збільшення кількості послуг, що надаються через «Електронний кабінет платника», 

зменшить навантаження на працівників ЦОП та надасть їм можливість більш якісно 

обслуговувати платників. Звернення платника за адміністративною послугою через 

«Електронний кабінет платника», зменшить час на її отримання. 

Відповідна інформація розміщена також на веб-сайті ДФС у області та на сторінці 

Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, яка постійно оновлюється у разі змін 

до порядку надання адміністративних послуг. 

В області створено та функціонує 21 ЦОП, якими надано понад 203 тис. 

адміністративних послуг. 

З метою спрощення процедури надання адміністративних послуг та зменшення часу на 

їх отримання, у місцях прийому суб’єктів звернень на стендах центрів обслуговування 

платників, а також у відповідних папках, розміщено інформаційні картки, у яких 

доведено до платників податків режими роботи ЦОП, умови надання адміністративної 

послуги, та розміщено  зразки документів для їх отримання 

Сприяння суб’єктам малого та 

середнього підприємництва у їх 

адаптації до міжнародних ринків, 

умов зони вільної торгівлі України та 

Європейського союзу, налагодження 

співробітництва з бізнес-середовищем 

країн ЄС шляхом проведення робіт з 

оцінки відповідності продукції (у тому 

числі такої, що планується на експорт) 

Виконано. З метою сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва у їх 

адаптації до міжнародних ринків, умов зони вільної торгівлі України та Європейського 

союзу, налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн ЄС інформація про 

міжнародні заходи, що відбуваються у рамках імплементації Угоди про асоціацію між 

Євросоюзом і Україною систематично розміщуються на офіційному сайті 

облдержадміністрації та доводяться до відома суб’єктів господарювання. 

Суб’єктам підприємництва постійно надається методична, інформаційно-

консультаційна допомога та підтримка з питань провадження нових механізмів, що 

забезпечують ефективну роботу підприємств у рамках Угоди про асоціацію між 

Євросоюзом і Україною.  

У м. Хмельницькому 12 червня 2018 року Міністерством аграрної політики та 

продовольства України разом з Проектом Європейського Союзу «Вдосконалення 

системи контролю харчових продуктів в Україні» проводилася презентація семінару 

європейського законодавства. Основна мета Проекту - сприяння вдосконаленню 

системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні за принципом «від лану до 

столу» шляхом приведення законодавства України та системи державного контролю у 



26 
 
 

1 2 3 4 
 

 

відповідність до регуляторної та адміністративної політики і практики ЄС. 

З метою сприяння активізації зовнішньоторговельних зв’язків та виходу промислових 

підприємств міста на європейські ринки на сайті Хмельницької міської ради розміщено 

інформацію про запровадження інституту схваленого експортера при визначенні 

преференційного походження товарів з України, видачу сертифікатів з перевезення 

товарів з України за формою “EUR.1”, процедуру їх отримання, переваги від 

використання для вітчизняних експортерів продукції, а також кращі практики 

застосування наданих преференцій підприємствами міста. 

У травні 2018 року проведено семінар-навчання за участю фахівців Української 

асоціації досконалості та якості на тему «Практичні аспекти впровадження СУБХП на 

підприємствах харчової промисловості згідно стандарту ISO 22000-2005 та принципів 

НАССР».  

У листопаді 2018 року представники ділових кіл області взяли участь у семінарі від 

Представництва ЄС для підприємців міста Хмельницький та Хмельницької області «Як 

знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?». 

Залучення суб’єктів підприємницької 

діяльності до організації, проведення 

та обслуговування виставково-

ярмаркових заходів 

Виконано. Інформація про міжнародні конференції, спеціалізовані симпозіуми, 

виставки, семінари і конкурси за участю іноземних та вітчизняних організацій 

доводиться до відома суб’єктів малого та середнього підприємництва, розміщується на 

офіційному сайті облдержадміністрації, сторінці Facebook «Хмельниччина. Міжнародне 

співробітництво». 

Облдержадміністрацією постійно направляються запрошення щодо участі 

представників бізнесу області у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, 

економічних та інвестиційних форумах, які проводяться в Україні та за її межами. 

Направлено підприємствам області листи-запрошення на 32 заходи. Представники 

бізнесу області взяли участь у наступних виставково-ярмаркових заходах: форум 

Фермерських технологій та виставка «Тепличне господарство», «Промисловий холод», 

«Сховище овочів, фруктів, ягід» (м. Київ); семінар-тренінг «Лізинг: особливості та 

переваги для клієнта» у рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» 

(м. Хмельницький); виставка Mifur  (Італія, м. Мілан); виставка «Worldhotel Warsaw 

2018»; виставки «Зима – 2018», «Стиль і мода», «Для Вас, жінки», «Вироблено в 

Україні» (м. Хмельницький). 

Проведення інформаційної кампанії з 

метою залучення суб’єктів 

підприємництва до процесу 

здійснення закупівель через 

Виконано. Облдержадміністрацією спільно з Хмельницьким центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій систематично 

проводилося навчання у сфері публічних закупівель для розпорядників бюджетних 
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електронну систему Prozorro коштів області.  

Розпорядники бюджетних коштів області активно використовують систему електронних 

державних закупівель ProZorro. 

За 2018 рік (за попередніми даними) в області через систему ProZorro здійснено 36,1 

тис. закупівель. З них 3,6 тис. – відкриті торги, 32,5 тис. – не конкурентні (оприлюднено 

звіти про закупівлю). Підтверджена економія становить 374,5 млн. гривень. 

Найбільшу кількість конкурентних закупівель проведено у місті Хмельницький (422 

закупівлі), а також у Дунаєвецькому (89 закупівель), Хмельницькому (88 закупівель) та 

Городоцькому (81 закупівля) районах. 
Запровадження системного підходу до 

розв’язання проблем у сфері бізнесу 

Виконано. Проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької 

діяльності та розробка шляхів з їх вирішення реалізуються у форматі конструктивного 

діалогу влади з бізнесом на засіданнях консультативно-дорадчих органах при 

виконавчих органах державної влади та місцевого самоврядування (координаційні ради 

з питань розвитку підприємництва, регіональна рада підприємців області, рада 

вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації, громадська рада), під час 

проведення робочих зустрічей, круглих столів тощо. 

Координаційні ради з питань розвитку підприємництва діють при всіх 

райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, 

якими проведено 98 засідань. 

У 2018 році проведено три засідання “круглого столу” за участю представників 

секретаріату регіональної ради підприємців області, одне розширене засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та 

нараду за участю голови облдержадміністрації з представниками бізнесу. На 

відповідних заходах порушувалися найбільш актуальні питання, які перешкоджають 

веденню бізнесу. 

У червні 2018 року відбувся обласний регіональний захід в рамках проведення 

Українського індустріального тижня, На ньому обговорено основні проблеми, що 

перешкоджають діяльності промислових підприємств.  

26 листопада 2018 року на засіданні “круглого столу” за участю голови 

облдержадміністрації, обговорювались проблемні питання у сфері підприємництва, за 

результатами якого на розгляд чергової сесії обласної ради підготовлено проекти 

відповідних рішень, які були підтримані депутатами обласної ради. 
Для покращення умов ведення бізнесу, в області реалізовуються заходи, спрямовані на 

створення центрів підтримки підприємництва. Зокрема, у м. Хмельницький діє Центр 

підтримки малого підприємництва, який надає консультаційну та інформаційну 
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допомогу підприємцям-початківцям. 

Крім того, в області діють агенції регіонального розвитку, а саме: Агенція сталого 

розвитку “ASTAR” (м. Хмельницький), яка об'єднує громадські організації, компанії та 

фундації; Агенція розвитку Хмельницького; Агенція місцевого розвитку (м. Нетішин). 

7. Податково-

бюджетна 

діяльність 

Забезпечення надходжень податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів 

до місцевих бюджетів 

Виконано. Підсумки роботи за 2018 рік на практиці підтвердили ефективність 

бюджетної реформи щодо децентралізації фінансових ресурсів. 

Так, до загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів (без врахування міжбюджетних трансфертів) на суму 5952,0 млн. 

грн., що на 21,4% або на 1047,3 млн. грн. більше у порівнянні з 2017 роком. 

Приріст досягнуто усіма бюджетами міст обласного значення, 19 бюджетами районів, 

38 бюджетами об’єднаних територіальних громад та обласним бюджетом.  

Найбільш позитивно бюджетна реформа позначилась на містах обласного значення, 

зокрема міста Хмельницький – приріст 268,8 млн. грн., Кам’янець-Подільський – 45,8 

млн. грн., Нетішин – 40,9 млн. грн., Старокостянтинів – 31,8 млн. грн., Славута – 21,8 

млн. грн., Шепетівка – 13,7 млн.  гривень. 

По бюджетах районів приріст доходів становив 190,3 млн. грн., з них у Ізяславському 

доходи зросли на 28,5 млн. грн., Старокостянтинівському – на 27,8 млн. грн., 

Віньковецькому – на 16,4 млн. грн., Ярмолинецькому – на 15,7 млн. грн., Білогірському 

– на 14,7 млн. грн., Деражнянському – на 14,5 млн. грн., Теофіпольському – на 11,7 млн. 

грн., Шепетівському – на 10,4 млн. грн., Славутському – на 9,5 млн. грн., 

Хмельницькому – на 9,0 млн. гривень. 

Доходи загального фонду обласного бюджету становили 874,7 млн. грн. і зросли на 

26,0% або на 180,6 млн. гривень. 

Забезпечення своєчасного стягнення 

та перерахування до бюджету митних 

платежів 

Виконано. За 2018 рік Хмельницькою митницею ДФС перераховано до бюджету 3,5 

млрд. гривень, що у порівнянні з 2017 роком більше на 348 млн. грн. або на 11 відсотків. 

При цьому середньоденні нарахування митних платежів фактично досягли 13,9 млн. 

грн., у 2017 році вони були на рівні 12,5 млн. грн. 

У звітному періоді бюджетоформуючими товарами, які ввозились з-за кордону, були 

твели для ядерних реакторів, митна вартість яких становила 2,8 млрд. гривень. При їх 

ввезенні сплачено 559 млн. грн., що становило понад 16% від загальної суми стягнутих 

митницею податків. На другій позиції – полімери етилену в первинних формах, митна 

вартість яких склала понад 1,0 млрд. гривень. Відповідно бюджет за результатами 

митного оформлення отримав 239 млн. грн. митних платежів, що становило 6,9% від 

загальної суми стягнутих податків. 

Найбільшими платниками митних надходжень стали підприємства області, які 
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працюють у паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах, а також у сфері 

хімічної та легкої промисловості. По суті вони забезпечили майже половину усіх 

митних платежів в області. 

Дотримання учасниками бюджетного 

процесу норм фінансово-бюджетного 

законодавства 

Виконано. Протягом звітного періоду робота проводилася відповідно до вимог Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Бюджетного кодексу України, 

рішення обласної ради від 22.12.2017 року №34-17/2017 «Про обласний бюджет на 2018 

рік», рішень обласної ради від 27.03.2018 року №45-18/2018 та від 27.09.2018 №55-

21/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», інших законодавчих та 

нормативних документів.  
Вжиття комплексу заходів, 

спрямованих на виконання 

затверджених місцевими радами 

планових показників по доходах 

місцевих бюджетів та їх 

наповнюваності шляхом активізації 

роботи з детінізації економіки, 

легалізації заробітної плати 

Виконано. З метою забезпечення виконання показників доходної частини місцевих 

бюджетів облдержадміністрацією затверджено заходи щодо наповнення місцевих 

бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2018 році. 

Заходами передбачені конкретні завдання виконавцям щодо детінізації фінансових 

потоків та легалізації ринку праці; збільшення надходжень місцевих податків та зборів; 

скорочення податкового боргу. 

Для збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб – основного джерела 

доходів місцевих бюджетів в області проводилась робота по підвищенню рівня 

середньомісячної заробітної плати та виведення із «тіні» працездатного населення.  

За даними Головного управління Державної фіскальної служби області 1492 керівника 

підприємств та 1453 підприємця, які виплачували заробітну плату менше законодавчо 

встановленого мінімуму, заслухано на засіданнях спільних комісій при виконавчих 

комітетах міських рад та райдержадміністрацій. Одночасно, керівників 1331 

підприємства заслухано на засіданнях робочих груп та з 1295 підприємцями проведено 

індивідуальну роботу в органах ДФС.   

За результатами проведених заходів на 1531 підприємствах та 1526 підприємцями 

підвищено рівень заробітної плати.  

З метою підвищення рівня заробітної плати та збільшення надходжень до бюджетів усіх 

рівнів податковими органами проведена відповідна робота щодо ліквідації порушень 

трудових прав працівників, нарахування заробітної плати не менше мінімальної або 

використання їх праці без укладання трудових договорів. 

Зокрема, за підсумками контрольно-перевірочної роботи 160 суб’єктів підприємницької 

діяльності виявлено виплату заробітної плати з порушенням вимог податкового 

законодавства, у результаті до місцевих бюджетів надійшло 20,6 млн.гривень. 

Залучено до офіційного працевлаштування 2806 громадян, які не були оформлені згідно 

вимог законодавства працедавцями і додатково мобілізовано до бюджету 9,9 млн.грн. 
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податку на доходи фізичних осіб та 12,2 млн.грн. єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Залучено 5768 фізичних особи до державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької 

діяльності, якими додатково сплачено до бюджету 5,7 млн.грн. податків та зборів. 

В області середньомісячна заробітна плата у грудні 2018 року становила 8976,0 гривень, 

що на 18,7% більше у порівнянні з груднем 2017 року. 

У результаті проведеної роботи виконання доходів місцевих бюджетів становило 

102,7% до річного плану. Виконання доходів обласного бюджету становив 103,7% або 

на 31,5 млн.грн. більше.  

Проведення роботи з суб’єктами 

господарювання, які мають значні 

валові доходи, але офіційно 

виплачують заробітну плату меншу 

або на рівні мінімальної заробітної 

плати 

Виконано. Вживалися заходи щодо виявлення, упередження та руйнування схем 

ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб за рахунок необлікованої готівки, 

ведення подвійної бухгалтерії.  

Разом з тим, у листопаді 2018 року показник виплати заробітної плати працівникам на 

рівні та нижче мінімальної заробітної плати покращився на 12,9% в порівнянні з 

груднем 2017 року та становив 6,0% загальної кількості працюючих. 

У деяких районах та містах цей показник значно гірший, зокрема: Теофіпольському, де 

10,6% працівників отримали заробітну плату на рівні та менше мінімальної (681 

працюючий), Віньковецькому – 9,3% (258), Новоушицькому – 8,7% (264), 

Чемеровецькому – 8,2% (379), Городоцькому – 7,9% (428), Ярмолинецькому – 7,7% 

(378), Шепетівському – 7,2% (364), Старосинявському – 7,2% (148), Славутському – 

7,0% (187).   

Керівників підприємств та підприємців, які виплачували заробітну плату менше 

законодавчо встановленого мінімуму, заслухано на засіданнях спільних комісій при 

органах місцевої влади. За результатами проведених заходів підвищено рівень 

заробітної плати, і як результат, до місцевих бюджетів області додатково надійшло 

2080,3 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 2984,2 тис. грн. єдиного внеску. 

Скорочення податкового боргу зі 

сплати податків і зборів 

Виконано. Станом на 01.01.2019 року в цілому по області податковий борг до 

державного та місцевих бюджетів (без урахування податкового боргу платників 

податків, які перебувають у процедурах банкрутства) становив  412,1 млн. грн., в тому 

числі до місцевих бюджетів – 182,1 млн. гривень.   

До початку року обсяг податкового боргу зріс на 10,5% або на 39,1 млн. грн. в тому 

числі до місцевих бюджетів області на 30,2 відсотка. Проте, його обсяги зменшилися до 

державного бюджету на 1,3 відсотка.  

Найбільший податковий борг до місцевих бюджетів у: м.Хмельницький – 46,1 млн.грн., 

м.Кам’янець-Подільський – 27,4 млн.грн., Кам’янець-Подільському районі – 15,8 
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млн.грн., Хмельницькому районі – 11,2 млн.грн., м.Шепетівка – 9,8 млн.грн., 

м.Старокостянтинів – 9,0 млн.грн., Городоцькому районі – 6,8 млн.грн., Шепетівському 

районі – 5,6 млн.грн., м.Славута – 4,9 млн.гривень. 

Основними причинами виникнення податкового боргу є несвоєчасна і не в повному 

обсязі сплата окремими платниками податків поточних податкових зобов’язань та 

донарахованих платежів за актами документальних перевірок (внаслідок порушення 

чинного законодавства). 

Для забезпечення погашення податкового боргу до боржників вживалися заходи, 

передбачені чинним законодавством, зокрема, надсилались податкові вимоги, 

проводилося стягнення коштів з рахунків боржників, вилучення готівкових коштів, опис 

активів в податкову заставу та їх реалізація, готувались позови до суду щодо звернення 

стягнення на активи в судовому порядку, здійснювалися заходи щодо залучення 

додаткових джерел погашення податкового боргу (стягнення дебіторської 

заборгованості) тощо. 

Вжиття заходів щодо оптимізації 

видатків бюджетних установ та 

дотримання жорсткої бюджетної 

дисципліни 

Виконано. Протягом звітного періоду в області проведено відповідну роботу по 

економному та раціональному використанню бюджетних коштів, зокрема: 

   удосконалено мережу бюджетних установ, відділень, ліжок, штатної чисельності 

(оптимізовано 72 установи; скорочено 5 ліжок, 591,3 штатних одиниць); 

   спрямовано виплат та доплат стимулюючого характеру при наявності дефіциту коштів 

на обов’язкові виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери; 

   здійснено перерозподіл незахищених та непершочергових і не пріоритетних статей 

видатків на заробітну плату працівникам бюджетної сфери і оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг бюджетних установ; 

   забезпечено жорсткий режим економного використання енергоносіїв (у тому числі і за 

рахунок впровадження енергозберігаючих технологій). 

Завдяки вжитим місцевими органами влади та місцевого самоврядування заходам, а 

також додатково виділеним з державного бюджету коштам медичної субвенції та 

стабілізаційної дотації, вдалося ліквідувати в повному обсязі дефіцит у коштах на 

оплату праці працівникам бюджетної сфери та на оплату енергоносіїв, який утворився 

на початок року та становив 228,8 млн. гривень.  
Розвиток програмно-технічного 

комплексу “Клієнт-Казначейство”, для 

дистанційного обслуговування 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів 

Виконано. Впроваджено програмно-технічний комплекс системи дистанційного 

обслуговування “Клієнт-Казначейство” для дистанційного обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На даний момент ним користується 

частина клієнтів у частині отримання виписок з рахунків та оплати деяких рахунків. 

Проведено роз’яснювальну роботу серед розпорядників (одержувачів) бюджетних 
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коштів щодо застосування системи дистанційного обслуговування та розширених 

функціональних можливостей програмно-технічного комплексу “Клієнт-Казначейство” 

в частині отримання та передачі документів щодо планових показників; передачі 

розподілів відкритих асигнувань; завантаження інформації щодо бюджетних 

зобов’язань;  бюджетних фінансових зобов’язань та підтвердних документів. 

Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення 

8. Підвищення рівня 

енергоефекти-

вності та 

енергозабезпе-

чення 

Впровадження системи моніторингу 

споживання енергоресурсів 

установами бюджетної сфери області 

Виконано. Здійснювалися заходи з впровадження системи моніторингу споживання 

енергоресурсів установами бюджетної сфери області.  

Спільно з ТОВ «БІС-СОФТ» та розробниками «ЕНЕРГОПЛАН-2», організовується 

робота та навчання з впровадження моніторингу споживання енергоресурсів. 

Наразі, система енергетичного менеджменту запроваджена у містах: Хмельницький, 

Кам`янець-Подільсьский, Славута. У м. Нетішин з 01 січня 2018 року запроваджено 

щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та 

закладами, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста. 

Майже в усіх районах та решті міст області встановлено пробні версії програмного 

забезпечення (з безкоштовним доступом на 12 місяців). На даний час вносяться 

показники  бюджетних установ.  

Організовано та проведено навчання з відповідальними особами за зняття показників з 

приладів обліку та внесення їх в журнали обліку. Формуються статистичні бази даних 

по установам та будівлям. Оновлено інформацію про перелік установ, де проводиться 

енергомоніторинг та відповідальних за це осіб. 

Модернізація, технічне 

переоснащення та переведення 

котелень області на використання 

альтернативних видів палива  

Виконано. Наразі в області продовжуються роботи по реконструкції, модернізації, 

технічному переоснащенню, дооснащенню, заміні та встановленню нових котлів і 

котельного обладнання, будівництва нових котелень, реконструкції та заміні теплових 

мереж. Заходи щодо скорочення та заміщення споживання природного газу 

здійснювалися на теплопостачальних підприємствах та у бюджетних закладах області. 

Проведено термомодернізацію Ізяславської ЗОШ І-ІІІ ст., що мала на меті заощадження 

енергії та включала в себе встановлення теплотехнічного і електротехнічного 

обладнання, енергоощадних ламп, впровадження когенерації, проведення термоізоляції 

будівель. Схожі заходи проводилися у ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сатанів Городоцького району.  

У грудні 2018 року завершено масштабний проект термомодернізації котельні у 

м. Камянець-Подільський з переобладнанням двох газових котлів котельні по вул. 

М.Гордійчука,2 ДКВР 10/13 на альтернативні види палива. Крім того, наприкінці року 

відбулося технічне переоснащення котельні по вул. Тімірязєва, 123  із  заміною  

циркуляційних насосів та автоматизацією котлів №1 та №2.  
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Минулоріч розпочалося будівництво теплоелектростанції з комбінованим 

виробництвом теплової та електричної енергії газовими та твердопаливними котлами на 

альтернативних видах палива по вул. Крип’якевича, 3, м. Кам’янець-Подільський. 

Проведення комплексного 

енергоаудиту на об’єктах бюджетної 

сфери 

Виконано. У Красилівському районі проведено енергоаудит центральної районної 

лікарні, ЗОШ І-ІІІ ст. та ДНЗ «Сонечко» (с. Заслучне, вул.Шкільна, 1).  

У Чемеровецькому районі заключено договір між центральною районною лікарнню і 

ВО «Хмельницькі теплові мережі» по проведенню енергетичного аудиту. 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

будівель, споруд та об’єктів за 

результатами проведеного 

енергетичного аудиту 

Виконано. У Теофіпольському районі виготовляється документація на наступні 

проекти: проведення заміни насоса по водопостачанню ВУЖКГ, утеплення приміщення 

амбулаторії та ЦПМСД.  

У Хмельницькому районі відбувається виготовлення проектно-кошторисної 

документації із теплореновації на Давидковецьку ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Гавришка, 70.  

Проведення реконструкції систем 

освітлення в будівлях шляхом заміни 

ламп на енергоощадні та встановлення 

систем автоматичного регулювання 

Виконано. Здійснювалися заходи з реконструкції систем освітлення в будівлях шляхом 

заміни ламп на енергоощадні та встановлення систем автоматичного регулювання. 

Зокрема, проводилася заміна ламп на енергозберігаючі, а саме: в хірургічному 

відділенні Городоцької центральної районної лікарні (58 ламп), у селах Бедриківці, 

Новосілка Бедриковецької сільської ради (42 електролампи вуличного освітлення), у 

Деражнянській центральній районній лікарні (20 ламп). Замінено 110 ламп 

розжарювання на енергозберігаючі в Ізяславській виправній колонії № 31, проведено 

реконструкцію мереж вуличного освітлення в селищі Нова Ушиця, замінено 378 ламп 

на енергоекономні світлодіодні у м. Славута. 

Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення (заміна світильників та 

встановлення світлодіодних ламп) у с.Іванівка Славутського району, замінено 116 ламп 

накалювання на світлодіодне освітлення у Славутській центральній районній бібліотеці. 

Проведено реконструкцію вуличного освітлення у селах Шаровечка, Малиничі, 

Пархомивці Хмельницьконо району. 

Відбувся капітальний ремонт зовнішніх мереж вуличного освітлення з використанням 

світильників із світлодіодними лампами с.Завалійки, ТП-378, ТП-150, ТП-377, 

зовнішніх мереж с.Бронівка, електричної мережі вулиць Шкабата, Набережна, Яблунева 

і Незалежності, с. Зелена, вулиць Шляхетчина, Центральна, Шкільна, Польова, 

Шевченка в с. Сарнів, вулиць Загребельна, Лесі Українки, Першотравнева в селах 

Куровечка, Криваченці Війтовецької ОТГ Волочиського району. 

Здійснення комплексної 

термомодернізації будівель 

(утеплення зовнішніх 

Виконано. Здійснювалися заходи з проведення комплексної термомодернізації будівель 

(утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, заміна вікон, встановлення 

вентиляційних систем). Зокрема, у: Соломнянській ЗОШ І-ІІІ ст. Волочиського району 
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огороджувальних конструкцій, заміна 

вікон, встановлення вентиляційних 

систем) 

(проведено заміну вікон на металопластикові), Деражнянській центральній районній 

лікарні (замінено та встановлено 15 дверей у адміністративно-господарському корпусі), 

Ізяславській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей» ім.О.Кушнірука 

Ізяславського району проведено капітальний ремонт будівлі (термомодернізація), 

Будинку освіти та Михнівському сільському будинку культури Михнівської сільської 

ради (замінено вікна та двері на металопластикові), Ліщанському сільському будинку 

культури Ліщанської сільської ради (замінено вікна та двері на металопластикові), 

Котюржинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району (замінено віконні блоки на 

металопластикові), будинку культури та мистецтв Новоушицького району (замінено 59 

вікон та 13 дверей), Вільховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (завершено капітальний ремонт 

спортивної зали, замінено 13 вікон та 10 дверей), Кучанській ЗОШ І-ІІІ ст. (проведено 

заміну 47 вікон та 13 дверей), у селищі Нова Ушиця по вул. Патона (проведено 

реконструкцію мереж вуличного освітлення).  

Крім того, у м. Славута замінено дверні блоки (по загальноосвітнім закладам – 16 шт., 

по дошкільним закладам – 30 шт.), замінено віконні блоки (по загальноосвітнім 

закладам – 118 шт., по дошкільним закладам – 8 шт., по позашкільним закладам - 4 шт.), 

проведено капітальний ремонт Славутської центральної районної бібліотеки (заміна 18 

вікон на металопластикові та заміна 26 дверей на металопластикові). У Чемеровецькому 

районі завершено капітальний ремонт (утеплення горища) будівлі П'ятничанського НВК 

“ЗОШ І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад”. У Шепетівській центральній районній 

лікарні встановлено 18 металопластикових  вікон. 

У листопаді 2018 року завершилася реалізація капітального ремонту установи 

Грицівські ясла-садок (центр розвитку) по вул. Шевченка, 4, смт Гриців, Шепетівського 

району. Проект реалізовано повністю за кошти державного бюджету та включав в себе 

запровадження енергоефективних заходів в комунальній сфері громади, а саме, заміна 

вікон на енергозберігаючі склопакети, утеплення фасаду, горища. 

Реалізація проектів, спрямованих на 

впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних заходів 

Виконано. Продовжувалася робота по енергозбереженню закладів бюджетної сфери, 

зокрема з обласного бюджету спрямовано кошти на суму 13,7 млн.грн. з яких освоєно 

13,6 млн.гривень. За рахунок вказаних коштів та коштів місцевих бюджетів 

проводилися роботи по: капітальному ремонту (утеплення контуру будівлі) ЗОНЗ І-ІІІ 

ступенів №6 Старокостянтинівської міської ради; системи опалення Квітневської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Білогірського району; заміні вікон Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Білогірського району; шатрової покрівлі та утеплення фасадів старого корпусу ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 2 у м. Городок; будівлі Волоського НВК; покрівлі Кошелівської ЗОШ 

Красилівського району; заміні вікон Святецької ЗОШ І-ІІІ ступенів; Теофіпольського 
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НВК «ЗОШ І ступенів-гімназія», Поляхівського НВК; утепленню фасадів, 

облаштування входів будівлі Теофіпольської та Ганнопільської АЗПСМ; реконструкції 

системи опалення та вентиляції приміщення ФОК в селищі Нова Ушиця; заміні 

віконних та дверних блоків Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецького району. 

Стимулювання, заохочення та надання 

матеріальної підтримки споживачам в 

енерго- і ресурсозбереженні за 

рахунок відшкодування частини 

відсотків за кредитами, отриманими 

населенням (фізичними особами, 

ОСББ, ЖБК) 

Виконано. З метою виконання Програми підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2017-2021 роки передбачалися кошти на відшкодування з 

обласного бюджету частини відсотків по кредитах, залучених фізичними особами, 

ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів. 

В області протягом звітного періоду на заходи по енергозбереженню та 

енергоефективості видано 944 кредити на загальну суму 37 млн. гривень.  

Сприяння підвищенню рівня 

обізнаності населення щодо 

економічної доцільності використання 

енергозберігаючого обладнання і 

технологій у власних квартирах та 

житлових будинках, створення 

засобами масової інформації 

відповідного демонстраційного та 

друкованого матеріалу 

Виконано. З метою забезпечення ефективної інформаційної компанії із зазначеного 

питання на сайтах обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій та міських 

(міст обласного значення) рад розміщено відеоролики «Не спалюй гроші – бережи 

енергію», «Отримав субсидію – бережи енергоресурси» та інтерв’ю Голови 

Держенергоефективності України щодо «теплих кредитів».  

Роз’яснювальна робота серед населення щодо дії місцевих програм енергозбереження 

систематично проводиться із залученням місцевих ЗМІ. Відповідна інформація 

розміщується на обласних телеканалах «Поділля-центр», «TV7+», обласному 

радіомовленні, у журналі «Енергозбереження Поділля», на сайтах облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад. 

У вересні 2018 року відбулося відкриття диспетчерського пункту першої в Україні 

дахової сонячної електростанції в державному закладі освіти, а саме Хмельницького 

національного університету.  

У жовтня 2018 року в приміщенні облдержадміністрації відбулася нарада за участю 

представників Хмельницького енергетичного кластеру, Укргазбанку на якій обговорено 

питання енергоефективності та енергозбереження. 

У листопаді 2018 року в приміщенні обласної ради відбулася прес-конференція на тему 

«Синергія дій громадськості, влади та бізнесу в форматі енергетичного кластеру задля 

енергетичної реформи Хмельницької області» за участю зацікавлених сторін. 

9. Розвиток 

транспортної 

інфраструктури 

 

Підвищення безпеки та поліпшення 

якості надання автотранспортних 

послуг населенню області 

Виконано. Відповідно до нормативних документів з питань транспорту щоденно 

проводиться медичний огляд водіїв автобусів та передрейсовий технічний огляд 

транспортних засобів. 

Управлінням Укртрансбезпеки України в області, відповідно до повноважень, 

здійснюється контроль за дотриманням розкладу руху та безпеки пасажирських 
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перевезень на лінії. Складено 268 протоколів про адміністративне порушення, з них 230 

за ч. 1 ст. 164 КУпАП. Протоколи про адміністративні порушення, відповідно до 

чинного законодавства, направлені до судів за місцем реєстрації громадян для 

прийняття рішення. 

На спеціалізованих станціях технічного обслуговування проводиться поглиблений 

технічний огляд автобусів. Зазначені заходи проводяться з метою недопущення 

дорожньо-транспортних пригод з причин технічної несправності.  

На автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення 

виконано ряд заходів з покращення умов безпеки руху, у тому числі: встановлено 4376 

дорожніх знаків; нанесено 711,2 км розмітки проїзної частини; поновлено 580 (8500 кв. 

м) пішоходних переходів; встановлено 852 напрямних стовпчика; відремонтовано 7,6 км 

бар’єрного огородження. 

Забезпечення належного автобусного 

сполучення з усіма населеними 

пунктами області  

Виконано. У 2018 році вантажооборот підприємств транспорту області становив 1540,5 

млн.ткм, або 94,5% від обсягу 2017 року. Перевезено 8360,9 тис. тонн вантажів, що 

становить 95,7% обсягу 2017 року. Автомобільним та тролейбусним транспортом 

виконано пасажирооборот в обсязі 1015,8 млн.пас.км, що на 8,6% менше обсягу 

минулого року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 104,8 млн. 

пасажирів, що на 5,9% менше, ніж у 2017 році. 

Протягом року проведено 6 засідань обласного конкурсного комітету з підготовки та 

проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території області, зокрема виставлено 104 об’єкти. 

Сприяння у забезпечені доступності 

транспортних послуг для осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

Виконано. Хмельницькою обласною організацією УТОС розроблено пропозиції щодо 

забезпечення доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури для людей з інвалідністю по зору та проблемних питань, які виникають 

під час створення належних умов доступу осіб з інвалідністю по зору та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів транспортної інфраструктури, транспорту, та 

надання транспортних послуг.  

З метою використання в роботі зазначені пропозиції направлено головам 

райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, Службі 

автомобільних доріг у області, ДП «Служба місцевих автодоріг», ТОВ 

«Хмельницьктранс». 

На вуличній мережі міста Хмельницький встановлено 5 нових світлофорних об’єктів, 

які обладнані пристроями мовного супроводу сигналів світлофорів.  

Всі автостанції пристосовані для осіб з обмеженими можливостями. 
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На міських маршрутах міста Хмельницький працює 44 автобуси та 25 тролейбусів, 

пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Крім того, 57 

автобусів та 24 тролейбуси обладнані кнопками сигналу до водія. 

Всі транспортні засоби, які працюють на маршрутах міста обладнані системою GPS-

навігації та системою ТАБС для оголошування зупинок громадського транспорту. На 69 

тролейбусах встановлені гучномовці для зовнішнього оголошення зупинок. Роботи по 

обладнанню системою озвучення на тролейбусах продовжується.  

Зупинки міського електротранспорту обладнані павільйонами та інформаційними табло 

з розкладом руху тролейбусів. 

Комплексною програмою «Піклування» в місті Хмельницькому на 2017-2021 роки 

передбачено здійснення перевезення людей на візках на що використано 328,0 тис. грн. 

та 63,7 тис. грн. – на супровід осіб з інвалідністю по зору.  

У місті Кам'янець-Подільський влаштовано 287 тротуарних з’їздів для людей з 

особливими потребами та 24 перехрестя оснащені світлофорними об’єктами, з яких: 4 

облаштовано пристроями звукового сигналу для безпечного пересування осіб із вадами 

зору, 5 – з відліком часу для пішоходів та 23 – з відліком часу для автомобільного 

транспорту. Також, облаштовано 34 місця для паркування автомобілів та інших 

транспортних засобів, якими керують або перевозяться особи з інвалідністю, з їх 

позначенням відповідними дорожніми знаками та розміткою; у міському транспорті 

загального користування (усіх форм власності) встановлено систему автоматичного 

озвучення зупинок. 

На міських автобусних зупинках у центральній частині міста Кам'янець-Подільський 

встановлено електронні табло з інформацією про час прибуття автобусів міського 

значення.  

У більшості районів області та міст обласного значення діє послуга «соціальне таксі» 

для перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з порушенням опорно-

рухового апарата.  

В області створено комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортно інфраструктури області. Відповідні місцеві 

комітети діють в усіх районах та містах області. Станом на 29 грудня 2018 року 

проведено 57 засідань цих комітетів.  

Під час коригування та розроблення генеральних планів, проектів детального 

планування і забудови земельних ділянок враховуються потреби осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, у тому числі  при проектуванні  прибудинкових територій 

передбачаються місця паркування автомобільних засобів, які належать інвалідам. При 
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виконанні ремонтно-будівельних робіт дорожньо-транспортної мережі особлива увага 

звертається на елементи зручності переміщення маломобільних груп населення 

(пониження рівня тротуару, ширина тротуару, розмітка). 

Сприяння оновленню рухомого 

складу, будівництву, модернізації та 

ремонту основних виробничих фондів 

підприємств транспорту 

Виконано. Обласним конкурсним комітетом ретельно перевіряються конкурсні 

пропозиції перевізників при проходженні конкурсів. Надається перевага перевізникам, 

які подають на конкурси більш нові та комфортабельні автобуси відповідно до системи 

нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів відповідно 

до Порядку проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 

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

перевізники беруть інвестиційні зобов’язання щодо оновлення транспортних засобів. 

Формування переліків об’єктів 

будівництва (реконструкції, 

капітального, поточного ремонтів) 

автомобільних доріг місцевого 

значення на 2018-2021 роки 

Виконано. За пропозиціями, наданими районними державними адміністраціями, 

сформовано перелік із 48 об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, який погоджено відповідно до вимог 

законодавства. 

Здійснюється робота щодо формування переліку об’єктів на виготовлення проектно-

кошторисної документації для виконання робіт з поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг місцевого значення в 2019 році по області.  

Підвищення вимог до транспортних 

засобів при проведенні конкурсів, 

зокрема зменшення кількості 

автобусів, термін експлуатації яких 

перевищує 10 років та використання 

перевізниками автобусів, 

переобладнаних з вантажних 

транспортних засобів 

Виконано. При проведенні конкурсу перед претендентами на маршрут постійно 

виставляються вимоги щодо оновлення транспортних засобів, недопущення зривів 

рейсів. 

Особлива увага приділяється усуненню від перевезень пасажирів на маршрутах 

загального користування автобусів переобладнаних з вантажних автомобілів. При 

проведенні конкурсів з визначення автомобільних перевізників для обслуговування 

маршрутів загального користування перевізники, які використовують такі автобуси до 

конкурсу не допускаються. 

Забезпечення контролю та виконання 

договорів перевізниками на 

перевезення пасажирів 

Виконано. Протягом року неодноразово проводилися перевірки виконань умов чинних 

договорів на перевезення пасажирів на міжміських внутрішньообласних маршрутах 

загального користування. Крім того, постійно контролювалося виконання умов 

договорів з перевізниками шляхом одержання повідомлень з автостанцій щодо 

регулярності перевезень на маршрутах, інформацій від райдержадміністрацій, інших 

державних установ, а також звернень громадян щодо покращення умов пасажирських 

перевезень. 

Передбачення в місцевих бюджетах 

фінансування на компенсаційні 

Виконано. У місцевих бюджетах області передбачено кошти на відшкодування витрат 

перевізникам за перевезення окремих категорій громадян приміським залізничним, 
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виплати автоперевізникам за пільгове 

перевезення окремих категорій 

громадян 

електричним та автомобільним транспортом загального користування на суму 100,6 

млн. гривень.  

Адресна грошова допомога була запроваджена частково у Хмельницькому районі: 

Лісогринівецькою сільською ОТГ було передбачено 994,8 тис. грн., Гвардійською 

сільською ОТГ – 747,8 тис. грн., Олешинською сільською ОТГ – 280,0 тис. грн. та 

частково у Ярмолинецькому районі: Томашівською сільською радою було передбачено 

2,6 тис. грн., Правдівською сільською радою – 6,4 тис. грн., Соколівською сільською 

радою – 8,6 тис. грн., Буйволовецькою сільською радою – 3,0 тис. гривень.  

Забезпечення капітального та 

поточного ремонту, експлуатаційне 

утримання доріг державного та 

місцевого значення  

Виконано. За рахунок коштів державного бюджету проведено  роботи з будівництва та 

реконструкції, капітального, поточного середнього ремонту та експлуатаційного 

утримання на що виділено та освоєно 1,2 млрд. гривень. За рахунок виділених коштів 

відремонтовано 55,7 км доріг. 

На мінімальні потреби поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг витрачено 154,8 млн. грн. субвенції. На поточний середній ремонт 

розподілено пропорційно протяжності доріг загального користування місцевого 

значення в районах області 301,7 млн. гривень. 

По 48 об’єктах завершено роботи по влаштуванню асфальтобетонного покриття доріг, 

сума коштів субвенції передбаченої для області використано у повному обсязі. 

Оновлення парку спеціальної 

дорожньо-будівельної техніки та 

механізмів, що обслуговують дороги 

державного значення 

Виконано. Протягом року проводилося оновлення парку спеціальної дорожньо-

будівельної техніки та механізмів, що обслуговують дороги державного та місцевого 

значення. 

У звітному періоді філією «Деражнянський райавтодор» були придбані два б/в 

автомобілі, а саме автомобіль КРАЗ – 6510 (300,0 тис. грн.), автомобіль КАМАЗ – 6511 

(150,0 тис. грн.). 

Комунальним підприємством «Славутське ЖКО» закуплено сучасний сміттєвоз та 

грейдер. 

У м.Хмельницький придбано техніку на загальну суму 26,1 млн. гривеень. 

Шепетівським РЕП придбано каток-валець ТV 1200  (200,0 тис. грн.), піскорозкидач 

(57,6 тис.грн.) та спеціальний вантажний автомобіль сміттєвоз марки ГАЗ (177,5 тис. 

грн.). 

За рахунок субвенцій з державного бюджету на формування інфраструктури 

Новоушицької ОТГ закуплено спецтехніку (екскаватор) для комунального підприємства 

ГП «Водоканал» вартістю 2550 тис. гривень. 

Для роботи комунального підприємства «Побут Сервіс» Солобковецької сільської  ради 

на суму 1894,0 тис.грн придбано екскаватор-навантажувач «БАМ-2014», трактор МТЗ-
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82,1, відвал, причіп, косарку, плуг, подрібнювач відходів деревини, за позабюджетні 

кошти – трактор МТЗ-80 та автомобіль ЗІЛ-130ММ.  

Сприяння відновленню роботи КП 

“Аеропорт-Хмельницький” 

Виконано. Наприкінці 2017 року обласна рада прийняла Програму відновлення та 

розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018–2022 роки. Основною метою 

Програми було збереження майна комунального підприємства «Аеропорт 

Хмельницький» як працюючого об’єкта, який необхідний для стратегічного розвитку 

регіону, погашення заборгованості підприємства, підготовки об’єкта до залучення 

зацікавлених інвесторів на конкурсних засадах. На підприємство виділили 3,3 мільйона 

гривень. 

На даний час здійснено очистку території летовища від самосівів та чагарників на площі 

54 гектари, тривають ремонтні роботи на контрольно-пропускному пункті. 

Також завершено тендерні процедури та визначено підприємства, що будуть виконувати 

ремонт злітно-посадкової смуги та заміну вікон в адмінприміщенні. Головне завдання, 

над яким зараз працюють спільно облдержадміністрація, обласна рада та КП “Аеропорт-

Хмельницький” – це забезпечення електропостачання підприємства. 

Варто зазначити, що підприємством уже укладено першу угоду щодо прийняття малої 

авіації та стоянки трьох літаків АН-2. 

10. Розвиток 

соціальної та 

інженерної 

інфраструктури, 

забезпечення 

населення 

житлом 

Забезпечення акумулювання коштів 

бюджетів усіх рівнів для їх 

спрямування на будівництво 

(добудову, реконструкцію) соціально 

важливих об’єктів загальнообласного і 

місцевого значення, у першу чергу 

тих, що мають високу будівельну 

готовність 

Виконано. Бюджетна децентралізація створила можливості спрямувати фінансові 

ресурси на будівництво (добудову, реконструкцію) соціально важливих об’єктів 

загальнообласного значення. 

У 2018 році на капітальні видатки в бюджет області залучено 1773,5 млн.грн., що у 1,2 

рази більше, ніж у 2017 році зокрема: 

кошти місцевих бюджетів – 1148,4 млн. грн., 

кошти субвенцій з державного бюджету – 466,5 млн.грн., 

кошти державного фонду регіонального розвитку – 158,6 млн.грн. 

Використано 454,7 млн.грн. (73,0%) коштів субвенцій з державного бюджету та 

державного фонду регіонального розвитку, з них на: 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 78,5 

млн.грн. або 33,7% до суми, профінансованої з державного бюджету; 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

(перехідний залишок 2017 року) – 62,6 млн.грн. або 81,9% до суми залишку субвенції з 

державного бюджету станом на 01.01.2018р. 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 142,9 млн.грн. або 

99,7% до надходжень з державного бюджету; 

проекти державного фонду регіонального розвитку – 157,2 млн.грн. або 99,1% до 
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суми, профінансованої з державного бюджету; 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження – 13,5 млн.грн. або 95,7% до надходжень з 

державного бюджету. 

Пріоритетним питанням було забезпечення питною водою сільського населення області. 

Так, за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів проведено 

роботи капітального характеру та введено в експлуатацію 36 із 45 об’єктів 

водопостачання та водовідведення населених пунктів області. 

Продовжувалася робота по заходах енергозбереження, зокрема зменшенню залежності 

від природного газу закладів бюджетної сфери, переведення котелень, що обслуговують 

об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, утеплення стін, підвалів та дахів, заміна вікон, на що 

спрямовано 114,8 млн.грн., у тому числі з обласного бюджету – 26,1 млн. гривень. 

На виконання заходів природоохоронного характеру за рахунок коштів обласного 

бюджету завершено реконструкцію очисних споруд обласного протитуберкульозного 

диспансеру в с.Осташки Хмельницького району. 

Проводилася реконструкція очисних споруд обласної психіатричної лікарні №1 в 

с.Скаржинці Ярмолинецького району та системи відведення та очищення стічних вод 

Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. 

Одночасно за рахунок коштів державного та обласного бюджетів розпочато реалізацію 

таких пріоритетних інвестиційних проектів, як: 

будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні; 

створення потужного обласного центру кардіології та кардіохірургії; 

капітальний ремонт будівлі Хмельницького обласного онкологічного 

диспансеру; 

продовження будівництва другого пускового комплексу музичного училища в 

комплексі з музичною школою в місті Хмельницькому; 

будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Корчик Шепетівського району 

тощо. 

Залучення коштів державного фонду 

регіонального розвитку для реалізації 

пріоритетних інвестиційних програм і 

проектів шляхом проведення 

конкурсного відбору проектів 

регіонального розвитку 

Виконано. З передбачених на 2018 рік 236,0 млн.грн., профінансовано з ДФРР 158,6 

млн.грн., у тому числі загального фонду 157,3 млн.грн., з яких освоєно 156,3 млн.грн., 

або 99,3% від обсягу профінансованих коштів. 

За рахунок коштів Фонду здійснювалося фінансування 48 об’єктів та по 1 об’єкту 

передбачено погашення кредиторської заборгованості, з яких: 18 проектів освіти 82,9 

млн.грн.; 9 проектів охорони здоров’я – 27,0 млн.грн.; 3 проекти закладів культури - 7,6 
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млн.грн.; 7 закладів розвитку спортивної інфраструктури - 21,7 млн.грн.; 6 проектів з 

водопостачання та водовідведення - 13,9 тис. грн; 1 проект газопостачання з обсягом 

фінансування – 2,8 млн.грн.; 1 проект під центр надання соціальних послуг – 2,2 

млн. гривень. 

З 47 об’єктів кошти використано у повному обсязі по 35 об’єктах, по 9 об’єктах 

отримано економію коштів у сумі 925,9 тис.грн., яка була повернута до державного 

бюджету. 

Інформаційна та методологічна 

підтримка розробки та реалізації 

проектів співробітництва громад 

Виконано. Здійснюється постійна консультаційна робота з головами ОТГ щодо 

підготовки проектів співробітництва громад у сфері роботи комунальних та 

транспортних підприємств, створення кооперативів, надання медичних та 

адміністративних послуг, а також подання проектів на конкурси для отримання 

фінансування з коштів міжнародної фінансової допомоги та державного бюджету.  

Забезпечення розбудови 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад для 

підвищення рівня облаштування 

сільської місцевості як сфери життя, 

створення нових робочих місць, у 

тому числі через залучення коштів 

державного та місцевих бюджетів для 

реалізації проектів  

Виконано. Здійснювалося опрацювання, надання консультацій громадам щодо 

розробки та подання проектів на отримання висновків облдержадміністрації щодо 

доцільності реалізації проектів. Надано 205 висновків на проекти ОТГ.  

У 2018 році спрямовано 39 ти об’єднаним територіальним громадам 143,3 млн.грн 

субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ, з яких освоєно 142,9 

млн.грн., або 99,8 відсотка. 

Найбільше коштів за проектами 44,5% спрямовано на об’єкти житлово-комунального 

господарства, 15,8 % – на закупівлю спецтехніки, 14,8% – на капітальні ремонти доріг, 

12,9 % на заклади освіти (капітальні ремонти та реконструкції). Крім того, за кошти 

даної субвенції реалізовувались такі проекти, як капітальні ремонти та реконструкції: 

закладів культури, центрів надання адміністративних послуг, закладів охорони здоров’я, 

виготовлення проектних документацій. 

Забезпечення доступності об’єктів для 

маломобільних груп населення при 

розробці проектно-кошторисної 

документації, будівництві 

(реконструкції) об’єктів соціальної 

сфери, адміністративних будівель  

Виконано. З метою забезпечення створення для осіб з інвалідністю безперешкодного 

доступу до адміністративних будівель підприємств житлово-комунального господарства 

в області облаштовано 16 пандусів до адміністративних будівель теплопостачальних 

підприємств, 14 - до адміністративних будівель підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства, 39 - до адміністративних будівель житлово-

експлуатаційних організацій, 692 пандуси до житлових будинків. 

Також в області створено 292 місця для паркування транспортних засобів загального 

призначення, якими керують інваліди та транспортних засобів спеціального 

призначення, що їх перевозять. 

Відповідно до проведеного моніторингу на предмет доступності  осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних категорій населення до адміністративних будівель підприємств 
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житлово-комунального господарства встановлено, що в усіх приміщеннях, де є така 

технічна можливість, встановлено пандуси. 

Забезпечення ефективності освоєння 

державних коштів, спрямованих на 

реалізацію проектів регіонального 

розвитку 

Виконано. Здійснювався щотижневий моніторинг за використанням коштів державного 

фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, перевірено на місцях стан 

виконання робіт по більшості об'єктів.  

Здійснюються організаційні заходи щодо виконання робіт з будівництва 27 амбулаторій 

первинної медичної допомоги  за кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток  системи   охорони   здоров'я 

у сільській місцевості. 

Здійснення контролю за будівництвом 

об’єктів соціально-культурного та 

житлово-комунального призначення 

всіх форм власності 

Виконано. Здійснювався контроль за виконанням будівельних робіт замовниками 

будівництва об’єктів, які отримали фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету у 2018 році. Здійснено виїзди на більшість об'єктів, проведено наради з 

замовниками будівництва та керівниками підрядних організацій. 

Здійснення постійного контролю за 

надійністю та безпекою експлуатації 

об’єктів соціальної інфраструктури 

Виконано. Щомісячно членами обласної комплексної робочої групи спільно з 

представниками районних/міських робочих груп перевірялись об’єкти соціальної 

інфраструктури. Районними та міськими робочими групами перевірено 1431 об'єкт 

соціальної інфраструктури, у тому числі 777 закладів освіти, 296 закладів культури та 

спорту, 237 закладів охорони здоров'я та 53 адміністративні будівлі. 

За наявності недоліків, по кожному об'єкту балансоутримувачам надано пропозиції, 

зауваження щодо шляхів усунення виявлених недоліків, необхідності залучення 

експертних організацій для оцінки стану споруд та виготовлення проектної 

документації. 

Сприяння участі інвестиційних 

програм і проектів об’єднаних 

територіальних громад у конкурсах 

проектів на отримання фінансування 

за рахунок коштів, спрямованих 

Європейським Союзом та іншими 

міжнародними інституціями на 

підтримку реформ децентралізації в 

Україні 

Виконано. У конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках 

виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, перемогли 10 проектів області.  

Красилівська міська ОТГ перемогла у конкурсному відборі проекту GIZ «Сприяння 

стратегічному розвитку територіальних громад малих міст» 

Залучення коштів державного та 

місцевих бюджетів для надання 

підтримки на індивідуальне 

Виконано. За 2018 рік на реалізацію програми надання пільгових довготермінових 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам в рамках Державної 

програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки надійшло з державного 
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будівництво у сільській місцевості, 

будівництво (придбання) доступного 

житла, надання довгострокових 

пільгових кредитів молодим сім’ям, 

учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей, внутрішньо 

переміщеним особам на будівництво 

(придбання) житла 

бюджету 909,7 тис.грн.; з місцевих бюджетів - 912,3 тис.гривень. Надано 4 кредити 

молодим сім'ям, у тому числі 2 – за кошти обласного бюджету.  

Рішенням сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 23-17/2017 внесено зміни до 

обласної програми забезпечення молоді житлом та продовжено її дію до 2020 року. 

Тогоріч громадяни отримали компенсацію за рахунок коштів державного бюджету на 

загальну суму 2110,2 тис. гривень.  

Для участі в державній житловій програмі «Доступне житло» у регіональному 

управлінні ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 

зареєстровано 199 осіб. З державного бюджету на реалізацію програми профінансовано 

3005,0 тис. грн., за рахунок чого було надано державну фінансову допомогу для 

придбання житла 11 особам, у тому числі 3-ом молодим сім'ям. 

Для фінансування програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

«Власний дім» з місцевих бюджетів виділено 1204,0 тис. грн., які були повністю освоєні 

та видано 29 пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. За 

кошти державного бюджету на суму 1700,0 тис. грн. надано 20 кредитів сільським 

забудовникам. 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників АТО передбачена в сумі 23,2 

млн.грн. та профінансована у повному обсязі. За рахунок коштів вищезазначеної 

субвенції було надано грошові компенсації 23-м сім’ям з деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів 

їх сімей, що потребували поліпшення житлових умов та перебували на квартирному 

обліку. 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб передбачена в сумі 

3760,7 тис.грн., яка профінансована та використана в повному обсязі. За рахунок коштів 

надано грошову 3-м сім’ям внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, які станом на 01.10.2018 року 

перебували на обліку для поліпшення житлових умов.  

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб учасників бойових дій на території 

інших держав передбачена в сумі 3575,8 тис.грн., яка профінансована та використана в 

повному обсязі. Надано грошові компенсації 3-м сім’ям зазначеної пільгової категорії та 

в повній мірі вдалося вирішити житлове питання та придбати квартири. Крім того, для 

забезпечення 4-ї родини було спрямовано 841,2 тис.грн. або 54% від загальної суми 
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необхідної грошової компенсації. 

Сприяння у завершенні будівництва 

житлових об’єктів-довгобудів, захист 

прав громадян-інвесторів будівництва 

житла 

Виконано. Робочою групою зі сприяння організації роботи щодо завершення добудови 

проблемних об'єктів житлового будівництва здійснюється постійний контроль за 

будівництвом житлових будинків, для будівництва яких залучено кошти громадян, а 

термін введення яких в експлуатацію порушується. До Плану добудови проблемних 

об'єктів житлового будівництва у Хмельницькій області на 2018 рік внесено 4 об'єкти - 

багатоповерхові житлові будинки, в яких порушено термін введення в експлуатацію 

більше, ніж на 9 місяців, та інвесторами будівництва яких є громадяни. У 2018 році 

введено в експлуатацію 1 об’єкт, відбулося 3 засідання робочої групи з питання 

добудови житлового будинку по вул. Гастелло, 15 у м. Хмельницький та вирішення 

проблемних питань з введення в експлуатацію житлового будинку по 

вул. Лісогринівецька, 4/1 (ІІІ черга) та П. Мирного, 29/1 у м. Хмельницький. На об'єкті 

по вул. Гастелло, 15 виконуються будівельні роботи. 

Сприяння у створенні при органах 

місцевого самоврядування інспекцій 

державного архітектурно-

будівельного контролю 

Виконано. Здійснювалося інформування суб'єктів господарювання будівельної галузі 

(будівельних підприємств, проектних організацій, підприємств з виробництва 

будівельних конструкцій та матеріалів) щодо можливості підвищення кваліфікації 

працівників на різних семінарах із спеціалізованих питань, розцінок на виконання 

проектних та будівельних робіт,  прийняття чи внесення змін у законодавчі акти у сфері 

будівництва. Крім того, направлялася інформація про проведення спеціалізованих 

виставок на теми обладнання, нові технології та матеріали для будівництва. 

Сприяння у розробці містобудівної 

документації територіальних громад 

Виконано. Органам місцевого самоврядування постійно надається практична та 

методична допомога у розробці топографо-геодезичної основи та генеральних планів 

населених пунктів. Уся розроблена та оновлена містобудівна документація населених 

пунктів області подається на розгляд архітектурно-містобудівної ради, що діє при 

відділі містобудування та архітектури облдержадміністрації. Лише після отримання 

позитивного висновку ради відбувається її затвердження місцевими органами. 

Інформування суб’єктів 

господарювання у галузі будівництва 

щодо новітніх технологій у сфері 

виробництва та використання 

будівельних матеріалів, інновацій у 

сфері енергозбереження, можливості 

використання місцевих ресурсів та 

будівельних матеріалів, участі у 

навчальних програмах, виставках, 

Виконано. Здійснюється інформування суб'єктів господарювання будівельної галузі 

(будівельних підприємств, проектних організацій, підприємств з виробництва 

будівельних конструкцій та матеріалів) щодо можливості підвищення кваліфікації 

працівників на різних семінарах із спеціалізованих питань, розцінок на виконання 

проектних та будівельних робіт, прийняття чи внесення змін у законодавчі акти у сфері 

будівництва. Крім того, направлялася інформація про проведення спеціалізованих 

виставок на теми обладнання, нові технології та матеріали для будівництва. 
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ярмарках 

11. Реформування та 

розвиток 

житлово-

комунального 

господарства 

Формування ефективного власника 

житла шляхом утворення ОСББ та 

керуючих компаній 

Виконано. Багатоквартирний житловий фонд області становить 4901 житловий 

будинок. У 874 будинках створено 828 ОСББ, які обслуговують 3022,0 тис.м2 житла або 

26,6% площі багатоквартирного житлового фонду. Постійно проводиться 

роз’яснювальна робота серед населення щодо переваг в управлінні власним житлом 

безпосередньо власниками будинків або шляхом вибору управителя, проводяться 

семінари та наради, виступи на регіональному телебаченні. Як результат, кількість 

створених ОСББ з року в рік зростає. Якщо на 1 січня 2017 року було створено 710 

ОСББ, на 1 січня 2018 року – 772 ОСББ, на 1 січня 2019 року – 828 ОСББ. 

Розвиток сфери благоустрою, 

демонополізація ринку поводження та 

перероблення побутових відходів 

Виконано. Об’єднаними територіальними громадами виділяються значні кошти на 

благоустрій, який включає в себе ремонт доріг, освітлення, прибирання території, вивіз 

твердих побутових відходів, встановлення контейнерів. 

Проблемним питанням є відсутність розроблених природоохоронних програм у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами у сільських селищних радах, а 

природоохоронні заходи, які закладені природоохоронними програмами міст не 

реалізовуються за відсутності їх фінансування, що унеможливлює вирішення проблеми 

поводження з твердими побутовими відходами регіону. 

У м. Старокостянтинів виготовлено проектну документацію на будівництво комплексу з 

переробки твердих побутових відходів з елементами дегазації та рекультивації 

існуючого полігону видалення відходів, проведено геологічні та геодезичні роботи. 

У м. Кам'янець-Подільський з міського бюджету виділено та фактично використано 

5487,2 тис. грн на капітальний ремонт об’єктів благоустрою 

В м. Деражня з місцевого бюджету на облаштування сміттєзвалища та полігону 

передбачено 10,6 тис.грн., у Вовковинецькій громаді  – 5,0 тис.гривень. У м.Деражня 

придбано 20 контейнерів на суму 50,0 тис. гривень. 

Будівництво об’єктів поводження з 

побутовими відходами, у тому числі 

міжмуніципальних полігонів 

побутових відходів у відповідності до 

європейських стандартів з одночасним 

закриттям і рекультивацією старих 

сміттєзвалищ 

Виконано. В області органами місцевого самоврядування прийнято Програми 

поводження з твердими побутовими відходами, основними заходами яких є 

упорядкування сміттєзвалищ, зменшення обсягів захоронених відходів, застосування 

роздільного збору відходів, сміттєсортування та сміттєпереробка. 

Для часткового вирішення проблеми по зменшенню обсягу відходів у м.Хмельницький 

з 2016 року запущенно сміттєсортувальну лінію потужністю 120 тис. тонн на рік та з 

переробкою 1000 куб. метрів відходів на добу а також запущено когенераційну 

установку з дегазації полігону. Сміттєсортувальна лінія працює також у м.Дунаївці. У 

містах Кам'янець-Подільський та Старокостянтинів створено сортувальні цехи при 

комунальних підприємствах, які займаються збором і вивезенням побутових відходів. У 
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місті Кам'янець-Подільський у вересні минулого року введено в дію устаткування з 

дегазації полігону. 

Впровадження роздільного збирання 

побутових відходів та обов’язкового 

сортування сміття 

Виконано. На даний час 7,5% населення області охоплене роздільним збором відходів. 

Роздільне збирання організоване та запроваджене у 6 містах: Хмельницький, Кам’янець-

Подільський, Славута, Старокостянтинів, Волочиськ, Нетішин. Також, у минулому році 

роздільний збір відходів почали запроваджувати у Дунаєвецькому, Городоцькому, 

Ізяславському, Новоушицькому. Полонському, Старокостянтинівському, 

Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах. Для цих цілей встановлено 

євроконтейнери та ємкості з металевими решітками. Роздільно збирають ПЕТ-пляшку, 

скло, папір, жерстяні банки, плівку. На багатьох сміттєзвалищах проводиться ручне 

сортування сміття з відбиранням пластику, скла, макулатури та металу з подальшим 

його постачанням на переробні підприємства. 

Оновлення парку спеціальної техніки Виконано. У поточному році для комунальних підприємств в області придбано 

2 сміттєвози на суму 6817,3 тис.гривень. 

Проведення капітального ремонту та 

модернізація ліфтового господарства 

Виконано. За 2018 рік 803 багатоповерхових житлових будинків області оснащено 

ліфтами, кількість ліфтів у вказаних будинках складає 1926 одиниць.  

З метою відновлення ліфтового господарства відремонтовано 57 ліфтів, модернізовано 

101 ліфт на загальну суму 5528,3 тис. гривень. 

Реконструкція вулиць та капітальний 

ремонт доріг комунальної власності у 

населених пунктах області 

Виконано. У 2018 році, відповідно до плану заходів щодо підготовки дорожньо-

мостового господарства області, передбачалося провести капітальний та поточний 

ремонт вулиць і доріг комунальної власності загальною площею 953,9 тис.кв.м доріг з 

обсягом фінансування 273,5 млн. гривень. 

Всього відремонтовано 940,1 тис.кв.м вулиць та доріг комунальної власності на суму 

287,8 млн. гривень. 

Будівництво водозабірної 

свердловини в с.Вишнівчик 

Чемеровецького району  

Не виконано. У 2018 року будівництво водозабірної свердловини в с.Вишнівчик 

Чемеровецького району не проводилося. 

Будівництво водопроводу вул. 

Транспортна, вул. Шевченка, 

вул.Мічуріна, пров.Мічуріна в с.Вівся 

Чемеровецького району  

Не виконано. У 2018 року кошти на будівництво водопроводу у в с.Вівся 

Чемеровецького району не виділялися. У минулому році за рахунок коштів місцевого 

бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу. 

Пріоритет 3. Підвищення якості життя населення 

12. Реформування 

системи освіти 

Розширення мережі дошкільних 

навчальних закладів та груп для 

забезпечення потреби населення у 

Виконано. У 2018 році відкрито 1 новобудову комунального закладу дошкільної освіти 

у м. Хмельницький, 2 приватних заклади дошкільної освіти (м. Кам’янець-Подільський, 

м. Хмельницький), реконструйовано 1 дошкільний заклад у м. Полонне та відкрито 7 
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дошкільній освіті додаткових груп у функціонуючих закладах.  

Разом з тим, у 2018 році закрито 15 закладів дошкільної освіти у сільській місцевості у 

зв’язку з демографічною ситуацією.  

Проведення робіт із створення 

опорних загальноосвітніх навчальних 

закладів шляхом об’єднання 

малокомплектних шкіл, зміни їх типу 

та/або ступеня, реорганізації 

Виконано. Проводилася робота із створення опорних закладів освіти шляхом 

об'єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо. У 

2017/2018 навчальному році в області функціонувало 15 опорних закладів освіти. 

Станом на 01 січня 2019 року функціонує вже 20 опорних закладів освіти. 

Створення умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

шляхом розширення мережі груп та 

класів з інклюзивним навчанням у 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Виконано. Розширено мережу груп та класів з інклюзивним навчанням. Збільшено на 

16 закладів дошкільної, 35 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним 

навчанням, у яких додатково створено умови для 79 дітей  дошкільного та 138 учнів 

шкільного віку.  

На сьогодні у структурі дошкільної, загальної середньої освіти  функціонує 41 заклад 

дошкільної світи, 122 загальноосвітніх школи з 84 дошкільними групами та 342 

інклюзивними класами, в яких організовано навчання для 166 дітей дошкільного та 531 

дитини шкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Забезпечення сучасного 

інформаційно-комунікаційного 

оснащення освітнього процесу в 

кожному навчальному закладі 

Виконано. Комп’ютерною технікою забезпечено 98% кабінетів інформаційно-

комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів. У навчальному 

процесі учнями використовуються 11003 персональних комп’ютерів та ноутбуків.  

До мережі Інтернет підключено 95% шкіл. 

Підвищення рівня забезпечення 

підвезення учнів сільської місцевості 

до навчальних закладів 

Виконано. У минулому році шкільний автопарк області поповнився на 25 одиниць. 

Наразі 414 автобусами та іншими транспортними засобами (рейсовими автобусами, 

приватними) організовано підвезення для 15346 учнів та дітей. Із загальної кількості 

дітей 96,2% підвозиться шкільними автобусами. 

Покращення матеріально-технічної 

бази навчальних закладів  

Виконано. У 2018 році з усіх бюджетів на покращення матеріально-технічної бази та 

впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження освоєно понад 100 

млн. грн., зокрема: 

побудовано твердопаливні котельні у П’ятничанській ЗОШ Гуківської ОТГ та 

Западинецькый ЗОШ Красилівського району, переведено з газу на дрова котельні у 

Антонінській та Терешківській ЗОШ Антонінської ОТГ, Сатанівській ЗОШ Сатанівської 

ОТГ та з електричного на твердопаливну котельню у Колодіївській ЗОШ 

Китайгородської ОТГ. Відремонтовано 360 п/м зовнішніх та 180 п/м внутрішніх 

водомереж, 556 п/м зовнішніх тепломереж та у 21 школі відремонтовано внутрішню 

систему опалення.  

У 16-ти школах проведено утеплення фасадів та 12-ти школах 10,9 тис. м2 горищних 
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перекриттів, 29-ти школах відремонтовано 29,8 тис.м2 дахів, замінено на 

металопластикові 1342 вікна з них 412 у районах, 476 – містах, 454 – громадах. 

Стовідсотково замінено вікна у 92 навчальних закладах. 

За рахунок коштів державного бюджету та місцевого співфінансування продовжувалося 

будівництво загальноосвітніх навчальних закладів в с. Залужжя Білогірського району, 

с. Новолабунь Полонського району та с. Корчик Шепетівського району. 

13. Забезпечення 

доступності 

якісних медичних 

послуг 

Подальший розвиток мережі 

відокремлених лікарських 

амбулаторій 

Виконано. Торік відкрито 5 лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної 

медицини (по 1 у містах Славута, Кам`янець-Подільський, Шепетівка (на базі центру) та 

2 у м. Нетішин). 

В Красилівському районі с. Чернелівка реформовано фельдшерсько-акушерський пункт 

в амбулаторію. У Полонському районі с. Воробіївка амбулаторію реформовано в ФАП. 

У Деражнянському районі відбулася реорганізація Радівецької АЗПСМ у ФАП та 

ліквідовано приписну амбулаторію, що функціонувала на базі самого центру. 

Зміцнення лікувально-діагностичної 

бази закладів охорони здоров’я 

Виконано. Для зміцнення лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я в 

області проводилися закупівля медичного обладнання.  

Для лікарських амбулаторій закуплено 6 гематологічних аналізаторів (1215,0 тис. грн.) 

43 електрокардіографа (1039,0 тис. грн.), 170 пульсоксиметрів портативних (139,6 тис. 

грн.), 136 сумок укладок лікаря/медсестри (283,7 тис. грн.), 204 глюкометрів (81,2 тис. 

грн.), 277 комп’ютерів з операційною системою  (3518,8 тис. грн.), 258 принтерів (1364,4 

тис. грн.). Загальна вартість обладнання становила 9,5 млн. грн. бюджетних коштів і 0,6 

млн. грн. залучених коштів. Найбільше коштів використано в Ярмолинецькому (1023,7 

тис. грн.), Дунаєвецькому (820,6 тис. грн.), Віньковецькому (604,48 тис. грн.), 

Городоцькому (654,2 тис. грн.) районних центрах ПМСД та Хмельницькому міському 

центрі ПМСД (878,6 тис. грн.). 

Для центральних районних лікарень, закуплено обладнання на загальну суму 26,5 млн. 

грн. бюджетних коштів та 4,0 млн. грн. позабюджетних. Серед закупленої апаратури 5 

апаратів ультразвукової діагностики, 5 апаратів штучної вентиляції легенів вищого 

класу, 19 апаратів для контролю за станом хворого, 4 рентген апарата, 17 апаратів для 

лабораторної діагностики, 64 комп’ютери. Найбільше коштів для придбання медичного 

обладнання з місцевих бюджетів витрачено в Старокостянтинівській (4675,4 тис. грн.), 

Ізяславській (3070,2 тис. грн.), Чемеровецькій (2701, 4 тис. грн.), Красилівській (2598,5 

тис. грн.) районних лікарнях. 

За кошти проекту Уряду (субвенція 11,5 млн. грн.) та співфінансування з  обласного 

бюджету на суму 11,5 млн. грн. проведено закупівлю системи ангіографічної сучасної 

моделі OptimaIGS 330 для функціонування відділення кардіохірургії обласного 
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кардіологічного центру. 

Для центрів первинної медико-санітарної придбано 2 автомобілі у Городоцький та 

Ярмолинецький райони. 

Забезпечення функціонування 

госпітальних округів 

Виконано. Затверджено склад 3 госпітальних округів: центральний (м. Хмельницький), 

північний (м. Шепетівка) та південний (м. Кам`янець-Подільський). У кожному окрузі 

створено госпітальну раду, якою розробляються плани функціонування закладів 

охорони здоров’я у межах госпітального округу. 

Проводилися виїзди членів Хмельницької та Шепетівської госпітальних рад в 

центральні районні лікарні для ознайомлення з їх матеріально-технічною базою. 

Надавалися рекомендації щодо дооснащення медичною апаратурою та реконструкцій 

приміщень. Проводилася підготовча робота щодо створення планів подальшого 

розвитку госпітальних округів з врахуванням майбутнього статусу лікарень. 

Впровадження у закладах охорони 

здоров’я медичних інформаційних 

систем (МІС) з метою створення 

електронної охорони здоров’я 

(еHealth) 

Виконано. До електронної системи охорони здоров’я eHealth  приєднався 31 центр 

первинної медико-санітарної допомоги, з 31 функціонуючих. 

Розширення мережі пунктів надання 

екстреної медичної  допомоги (ЕМД) 

Виконано. Створено 1 пункт надання екстреної медичної допомоги у с. Підгірне 

Старокостянтинівського району та пункт тимчасового базування в селищі цементного 

заводу м. Кам`янець-Подільський. 

Дооснащення бригад ЕМД 

автомобілями та медичним 

обладнанням 

Не виконано. Автомобілі та медобладнання протягом звітного періоду не 

закуповувалися, так як кошти не виділялися. 

Створення централізованої 

оперативно-диспетчерської служби 

Виконано частково. Розроблено проект «Реконструкція, модернізація та технічне 

переоснащення оперативно-диспетчерської служби (ОДС) Хмельницького обласного 

центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за адресою вул. 

Депутатська, 20 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального 

користування у м. Хмельницькому». 

На даний час реалізація проекту потребує виділення 8 млн. грн., для закінчення робіт у 

звітному періоді кошти не виділялися. 

Початок будівництва нового 

лікувально-діагностичного корпусу 

обласної дитячої лікарні та 

реконструкція існуючого 

стаціонарного корпусу під поліклініку 

Виконано. З обласного бюджету на будівництва нового лікувально-діагностичного 

корпусу обласної дитячої лікарні та реконструкцію існуючого стаціонарного корпусу 

під поліклініку виділено 30 млн. гривень. Розпочато будівництво нового корпусу 

обласної дитячої лікарні, профінансовано 30 млн. гривень. 
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Створення обласного кардіологічного 

центру 

Виконано. Проведено реконструкцію поліклінічного відділення та корекцію проектно-

кошторисної документації для подальшої реконструкції приміщення кардіодиспансеру, 

освоєно 20,4 млн. гривень. 

14. Посилення 

боротьби з 

тіньовою 

зайнятістю та 

ринок праці 

Недопущення випадків виплати 

заробітної плати нижче законодавчо 

встановленого мінімуму на 

підприємствах, установах та 

організаціях області за умови повної 

зайнятості працівників 

Виконано. Реалізовувалися заходи щодо підвищення рівня оплати праці та дотримання 

вимог законодавства у частині мінімальної заробітної плати,. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у грудні 2018 року 

становила 8976 грн., що на 18,7% більше у порівнянні до грудня 2017 року та у 2,4 рази 

вище рівня мінімальної заробітної плати встановленої законодавством (3723 гривні). 

У грудні 2018 року найбільш суттєве перевищення розміру заробітної плати у 

порівнянні до мінімальної спостерігалося у таких видах економічної діяльності, як: 

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – у 3,8 рази, 

фінансова та страхова діяльність – у 3,6 рази, промисловість – у 3 раза. 

Питання підвищення рівня оплати праці працюючим в області постійно розглядалось на 

засіданнях колегії облдержадміністрації, робочих груп, нарадах тощо. 

Погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах 

усіх форм власності 

Виконано. На постійному контролі знаходиться проведення засідань районних і 

міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, виконання 

рішень обласної тимчасової комісії. У 2018 році відбулося 229 засідань районних та 

міських тимчасових комісій, заслухано звіти 273 керівників. Проведено 4 засідання 

обласної тимчасової комісії, на якому заслухано звіти 18 керівників підприємств-

боржників. За результатами проведених засідань виплачено 8,4 млн. грн. заборгованої 

заробітної плати. 

Заборгованість із заробітної плати станом на 01 січня 2019 року складає 13,3 млн. 

гривень. 

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах складає 

7,6 млн. грн. або 57,5% боргу підприємств області, підприємствах-банкрутах – 5,4 млн. 

грн. або 40,4% та економічному неактивному підприємстві – 285,0 тис. грн. або 2,1 

відсотка. 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

населення з питань працевлаштування 

Виконано. З метою підвищення рівня правової свідомості та культури населення, 

ознайомлення із нормами чинного трудового законодавства та законодавства про 

зайнятість, інформування щодо переваг легального оформлення трудових відносин 

проведено 563 семінари, якими охоплено 9,4 тис. осіб, які шукали роботу. До 

проведення семінарів залучено соціальних партнерів - представник управлінь 

Пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, громадських організацій  

тощо. 
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На веб-порталі Хмельницького обласного центру зайнятості постійно оновлюється 

інформація про заходи профорієнтаційної тематики, які проводяться службою 

зайнятості, актуальні професії, розміщуються корисні та цікаві поради з питань вибору 

професії,  поведінки при співбесіді з роботодавцем тощо. Інформація щодо ведення 

соціально відповідального бізнесу, легалізації «тіньової» зайнятості, детінізації 

заробітної плати найманих працівників висвітлювалась у 184 публікаціях у засобах 

масової інформації, 722 виступах на радіо та телебаченні. На Facebook та WEB-сторінці 

обласної служби зайнятості розміщено 4316 інформаційних матеріалів з даного питання. 

Детінізація трудових відносин, 

зокрема через укладення трудових 

договорів між роботодавцями і 

найманими працівниками 

Виконано. Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з «тіні» 25211 осіб. 

Зокрема, зареєстровано 6632 суб’єкта підприємницької діяльності, 8426 трудових 

договорів між підприємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 10153 

трудових договори з найманими працівниками у юридичної особи. 

Проведення засідань обласної робочої 

групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості 

населення 

Виконано. Торік проведено 4 засідання обласної робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення. 

Здійснення контролюючих заходів за 

додержанням законодавства про 

працю на підприємствах, установах, 

організаціях області усіх форм 

власності та у фізичних осіб, які 

використовують найману працю 

Виконано. За результатами контрольно-перевірочної роботи в 117 підприємств, 

установ, організацій та 43 фізичних осіб-підприємців виявлено виплату заробітної плату 

та інших доходів з порушенням вимог податкового законодавства. За результатами 

перевірок донараховано 24,9 млн.грн. (податку на доходи з фізичних осіб – 20,6 

млн.грн., військового збору – 2,2 млн.грн. та єдиного внеску – 2,1 млн.грн.), у тому числі 

по юридичним особам донараховано 23,4 млн.грн. (податку на доходи з фізичних осіб – 

19,6 млн.грн., військового збору – 1,9 млн.грн. та єдиного внеску –2,0 млн.грн.), та 

фізичним особам-підприємцям 1,5 млн. грн. (податку на доходи з фізичних осіб – 1,0 

млн.грн., військового збору – 0,3 млн.грн. та єдиного внеску – 0,1 млн. гривень). 

Виявлено 2806 громадян, які не були оформлені згідно вимог законодавства 

працедавцями і додатково мобілізовано до бюджету майже 10,0 млн. грн. податку на 

доходи фізичних осіб, 0,8 млн.грн. військового збору та 12,2 млн. грн. єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Крім того, за результатами вжитих заходів залучено до державної реєстрації 5768 

фізичних осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності, якими додатково сплачено до 

бюджету 5,7 млн. грн. податків та зборів. 

Під час проведення контрольно-перевірочних заходів складено 263 протоколи про 

адміністративні порушення, з яких 200 передано до суду для притягнення до 

відповідальності та винесено 58 постанов про накладення адміністративного стягнення 

Застосування заходів впливу при 

виявленні порушень трудового 

законодавства 
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на суму 19,3 тис. гривень. 

Надання методичної допомоги 

роботодавцям, проведення 

роз’яснювальної та консультаційної 

роботи з питань законодавства про 

працю, у тому числі щодо оформлення 

трудових відносин 

Виконано. Систематично проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

висвітлення у ЗМІ переваг легальної трудової зайнятості, виявлення неоформлених 

найманих працівників, підвищення рівня заробітної плати та своєчасності її виплати. 

Зокрема, на веб-сайті ГУ ДФС у Хмельницькій області розміщено 53 інформаційних 

матеріали з вказаної тематики, у медіа-полі регіону вийшло 527 відповідних 

інформаційних повідомлень. з них: на телебаченні – 41; на радіо – 202; у друкованих 

ЗМІ –26; у мережі Інтернет – 258. 

На плазмових моніторах у центрах обслуговування платників податків при податкових 

інспекціях області постійно транслюються відеоролики стосовно небезпеки отримання 

«сірих» зарплат. 

Проблема легалізації «тіньової» трудової зайнятості стала центральною темою 127 

зустрічей керівництва органів ДФС регіону з представниками бізнесу краю.  

Зазначене питання також розглядалося під час 79 семінарах, проведених фахівцями 

органів ДФС у області. 

  Здійснення підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації безробітних за 

професіями (спеціальностями), що 

користуються попитом на ринку 

праці, зокрема під конкретне 

замовлення роботодавців 

Виконано. З метою підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці та їх 

мобільності щодо зміни робочого місця, розширення професійних навиків, задоволення 

потреб роботодавців в якісній робочі силі, сприяння самостійній зайнятості служба 

зайнятості велику увагу приділяє професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації безробітних. У звітному періоді пройшли навчання більше 3,0 тис. 

безробітних за 199 професіями та напрямами. Під конкретні робочі місця навчалося 

99,9% загальної кількості безробітних, які проходили профнавчання. 

Забезпечення проведення комплексу 

інформаційно-роз’яснювальних, 

консультаційних та 

профорієнтаційних заходів для 

безробітних громадян, вивільнюваних 

працівників, учнівської молоді з 

метою спрямування на вибір 

актуальних на ринку праці професій, 

вироблення навичок пошуку роботи та 

формування конструктивної 

поведінки на ринку праці 

Виконано. Проведено 9,4 тис. інформаційних та тематичних семінарів із  загальних 

питань зайнятості населення та стану ринку праці, орієнтації на підприємницьку 

діяльність, „Служба зайнятості – працівникам села”, „Оволодій ситуацією”, з основ 

організації сільського туризму, гендерних питань, з техніки пошуку роботи, 

ефективного ведення сільського господарства, презентації актуальних професій, 

запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, для внутрішньо 

переміщених осіб, для військовослужбовців та учасників АТО тощо.  

Профорієнтаційними послугами охоплено 35,3 тис. безробітних. Рівень охоплення 

безробітних профорієнтаційними послугами становив 97,4 відсотка. 

Значна увага приділялася профорієнтаційній роботі з молоддю, яка навчається, з метою 

допомоги у свідомому виборі професії, виду трудової діяльності, місця навчання, 

відновлення престижу робітничих професій. Протягом року проведено близько 1,5 тис. 



54 
 
 

1 2 3 4 
 

 

профорієнтаційних заходів, у яких взяли участь 53,5 тис. молодих осіб, що навчаються у 

навчальних закладах різних типів, з них 43,8 тис. – учні загальноосвітніх шкіл.  

15. Соціальне та 

пенсійне 

забезпечення 

Забезпечення соціального захисту 

працюючих, зайнятих на роботах з 

шкідливими умовами праці на 

підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності 

шляхом контролю за якістю 

проведення атестації робочих місць за 

умовами праці 

Виконано. Торік спеціалістами з умов праці управлінь соціального захисту області 

проведено 880 перевірок стану якості атестації робочих місць за умовами праці на 

підприємствах області.  

Встановлено, що на 317 з них, а це 1089 робочих місць, атестація за умовами праці не 

проводилася. На перевірених підприємствах атестовано 8312 робочих місць.  

Спеціалістами з умов праці видано 1603 рекомендаційних листи  стосовно проведення 

атестації робочих місць за умовами праці. 

Соціальний захист осіб, які беруть 

(брали) участь в антитерористичній 

операції та членів їх сімей 

Виконано. За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги, станом на 1 січня 2019 року в області проживало 12942 учасника 

бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, 37 учасників війни, 289 

інвалідів війни та 330 осіб, яким надано статус «Член сім'ї загиблого (померлого)». 

Рішенням сесії обласної ради від 13 липня 2017 року №12-14/2017 затверджено обласну 

програму соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній 

операції, та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області (далі – Програма).  

В рамках виконання заходів Програми з обласного бюджету в 2018 році виділено кошти 

на: компенсаційну виплату за навчання учасників антитерористичної операції та їх 

дітей, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах області приватної форми 

власності на загальну суму 645,2 тис. грн., для 162 осіб; виплату одноразової 

матеріальної допомоги 6 сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як 

заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції у розмірі 

50,0 тис. грн. кожному; забезпечення зубопротезуванням в сумі 1148,0 тис. гривень. 

На забезпечення житлом членів сімей загиблих учасників АТО та інвалідів I-II груп з 

числа учасників АТО виділено 23,2 млн. грн. для придбання 23 квартир. Кошти 

перераховано на рахунки Ощадбанку. За рахунок субвенції придбано 8 квартир на суму 

8,3 млн. гривень.  

Для проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності затверджено асигнувань в сумі 704,4 тис. 

гривень. Надано послуги 86 особам із психологічної реабілітації на суму 679,1 тис. 

гривень, що становить 96,4% від кошторису. На оплату проїзду 20 осіб до 

реабілітаційних установ витрачено 6,5 тис. гривень. 

Для забезпечення учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням у 2018 році оздоровлено 221 особу на суму 1781,4 тис. 
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гривень., що становить 98,5% від кошторису. 

На здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників АТО затверджено 1441,5 тис. гривень. Отримали 

послуги з професійного навчання 238 осіб на суму 1434,5 тис. гривень. 

Надання соціальної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам 

Виконано. Протягом року на території області проживало 6588 внутрішньо 

переміщених осіб (3816 сімей), з них - 1696 дітей, 2026 –  пенсіонерів, 452 – інваліда. Із 

заявами щодо призначення (відновлення) соціальних виплат звернулися 15079 осіб, з 

них 3927 осіб, щодо відновлення соціальних виплат. За результатами проведених 

перевірок складено 15079 актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. 

Проведено 1279 засідань комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

14185 внутрішньо переміщеним особам (в тому числі пенсій 3182). Для 894 осіб 

прийнято рішення щодо відмови у призначенні (відновленні) соціальних виплат (в тому 

числі пенсій 546), з них 388 особам, щодо відновлення соціальних виплат (в тому числі 

пенсій 320). 

Надання соціальної допомоги, пільг та 

посилення соціальної справедливості 

при наданні пільг населенню 

Виконано. На 1 січня 2019 року у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, 

які мають право на пільги, на обліку перебувало 283,8 тис. осіб. 

За даними структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг місцевими бюджетами на 2018 рік передбачалося 

321,0 млн. гривень. 

Протягом року нараховано пільг на загальну суму 264,0 млн. гривень. Для надання пільг 

населенню одержано з державного бюджету субвенцію у сумі 312,1 млн. гривень. 

Зазначеними коштами погашено заборгованість 2017 року у сумі 82,2 млн. грн. та 

профінансовано нарахування 2018 року на суму 230,0 млн. гривень. Заборгованість 

становить 34,1 млн. гривень. 

Проведення роботи щодо погашення 

заборгованості зі сплати страхових 

внесків та із відшкодування витрат на 

виплату і доставку пільгових пенсій 

відповідно до законодавства 

Виконано. Протягом звітного періоду проводилася робота щодо погашення 

заборгованості зі сплати страхових внесків та із відшкодування витрат на виплату і 

доставку пільгових пенсій. В результаті вжитих заходів надійшло коштів в рахунок 

погашення заборгованості на суму 53,3 млн. гривень. 

Забезпечення своєчасного 

призначення, перерахунку та 

фінансування виплати пенсій в області 

у повному обсязі 

Виконано. Забезпечувалося своєчасне та у повному обсязі фінансування пенсійних 

виплат для 406,7 тис. пенсіонерів області, на виплату яких спрямовано 10,7 млрд. грн., 

що на 1,7 млрд. грн. (18,8%) більше, ніж за попередній рік. 

За звітний період в області призначено 17470 нових пенсій, що на 1298 (8,0%) більше 

порівняно з 2017 роком, з яких 1401 пенсія призначена особам силових структур 
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міністерств і відомств. Проведено 141,7 тис. поточних перерахунків пенсій. 

З початку року середній розмір пенсії в області зріс на 168,73 грн. (на 8,2%) і становив 

2232,15 грн., що на 49,1% перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили 

працездатність (1497 грн.) і на 413,51 грн. менше (15,6%) від середнього розміру пенсії 

по Україні (2645,66 грн.). 

Здійснення спільних з 

контролюючими органами заходів, 

спрямованих на легалізацію заробітної 

плати та забезпечення пенсійних прав 

застрахованих осіб 

Виконано. Відповідно до Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню 

фактів використання страхувальниками праці неоформлених працівників між 

Державною фіскальною службою України, Державною службою України з питань праці 

та Пенсійним фондом України головним управлінням ПФУ в області проведено аналіз 

даних реєстру застрахованих осіб, де наявні всі ознаки порушення законодавства про 

працю та єдиний внесок. Відповідні матеріали надіслано головному управлінню 

Держпраці (13466 страхувальникам по 125319 застрахованих особах) та Державній 

фіскальній службі області (10599 страхувальників по 85339 застрахованих особах). Як 

результат, органами Держпраці проведено 793 перевірки страхувальників щодо 

порушення законодавства про працю, виявлено порушення у 792 страхувальників по 

2572 застрахованих особах, застосовано 541 штрафну санкцію на суму 8,4 млн. грн.  

Виявлено 3076 громадян, які не були оформленні працедавцями згідно вимог 

законодавства. В результаті вжитих заходів до бюджету мобілізовано 14,7 млн. грн. 

єдиного соціального внеску. 

Сприяння розвитку накопичувальної 

системи пенсійного забезпечення 

Не виконано. На цей час найбільшими представниками в області в галузі недержавного 

накопичувального пенсійного страхування є страхові групи “ТАС” та Metlife. 

Система накопичувального пенсійного забезпечення давно діє в Україні, але не набула 

широкого застосування через тотальну недовіру пересічних українців до фінансових 

інститутів країни та відсутністю необхідної нормативно-правової бази гарантування 

внесків громадян у відповідні страхові інституції. 

Соціальний захист інвалідів шляхом 

забезпечення дотримання 

роботодавцями області виконання 

нормативу створення робочих місць 

для працевлаштування інвалідів 

Виконано. Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» підприємства, установи та організації забезпечують норматив 

створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. На підприємствах області 

створено 15982 робочих місць для працевлаштування інвалідів при нормативі 8626. 

Cтворення належних умов для 

забезпечення медико-соціальної і 

професійної реабілітації, відновлення 

здоров’я та працездатності потерпілих 

на виробництві від нещасних випадків 

Виконано. Забезпечено надання соціальних послуг по медичній та соціальній 

реабілітації застрахованим і членам їх сімей із спеціального медичного, постійного 

стороннього догляду та побутового обслуговування – 5253,0 тис.грн.; стаціонарного 

лікування – 509,0 тис.грн.; медичної реабілітації – 3357,0 тис.грн.;  лікарських засобів – 

612,5 тис.грн.; додаткового харчування – 98,1 тис.грн.; компенсації витрат на бензин, 
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або професійних захворювань; 

відшкодування матеріальної шкоди 

застрахованим і членам їх сімей 

ремонт і технічне обслуговування – 28,3 тис.грн.; санаторно-курортного лікування – 

1577,6 тис.грн.; витрат на протезно-ортопедичні вироби, інші засоби реабілітації – 

2330,3 тис.грн., витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски) – 75,1 

тис.грн.; витрати на зубопротезування – 14,2 тис.грн, інші засоби реабілітації – 2330,3 

тис.гривень. 

Вчасне встановлення статусу дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та їх 

влаштування під опіку, піклування, 

дитячі будинки сімейного типу, 

прийомні сім’ї та усиновлення 

Виконано. У 2018 році усиновлено 46 дітей (з них 38 громадянами України), 

влаштовано під опіку, піклування – 149 дітей, створено 1 прийомну сім’ю 

(Новоушицький район), куди влаштовано 4 статусних дитини, та 1 дитячий будинок 

сімейного типу (Хмельницький район), до якого влаштовано 5 дітей (2 нових), 15 дітей 

влаштовано до раніше створених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

(Деражнянський, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський, 

Ярмолинецький райони та м. Славута). Усього протягом року влаштовано 21 дитину. 

Загалом, сімейними формами виховання охоплено 89,2% дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування від їх загальної кількості. 

Створено умови для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на виховання та проживання в сім’ї: усиновлення, передача 

дітей під опіку, піклування громадян, влаштування до дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей. 

Станом на 31 грудня 2018 року на обліку служб у справах дітей області перебуває 1816 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами 

виховання охоплено 1620 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

що становить 89,2% від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей.  

Під опікою (піклуванням) виховується 1305 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, що становить 72,0% від загальної кількості вищезазначеної 

категорії дітей, у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу – 302 дітей, які 

перебувають на обліку. 

Забезпечено виконання вимог законодавства щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання їм статусу. З початку 2018 року 

в області надано статус 243 дітям, з яких: 20 – усиновлено, 124 – влаштовано під опіку 

(піклування), 13 – в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, 17 – тимчасово 

влаштовано в сім’ї родичів, 12 – у ПТУ, ВНЗ, 12 – ЦСПРД, 45 – у державні інтернатні 

заклади. Порушень термінів надання статусу не допущено. 

З метою виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за принципом родинності, сформовано банк потенційних усиновителів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, у якому перебуває 
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48 сімей. 

Збільшення ефективних соціальних 

послуг, наданих вихованцям Центрів 

соціально-психологічної реабілітації 

дітей “Подолянчик” та “Щасливе 

дитинство”, дітям, які перебувають в 

складних життєвих обставинах 

Виконано. Забезпечено збільшення кількості соціальних послуг, наданих вихованцям 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» та «Щасливе 

дитинство». Проведено 1029 рейдів, у ході яких виявлено 553 дитини, з них 72 дітей 

вилучено з місць, де їм загрожувала небезпека. 16 дітей вилучених під час рейдів 

повернено в сім'ї, 2 – повернено до навчальних закладів, 10 дітей влаштовано в центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство» та «Подолянчик», 44 - 

до закладів охорони здоров’я.  

Проведено 2059 обстежень умов проживання дітей у сім'ях, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. За порушення прав дітей ініційовано притягнення до 

відповідальності 372 батьків. 

В області впроваджена система взаємоінформування між службами у справах дітей, 

інспекторами превенції, відділами освіти, органами опіки і піклування, охорони 

здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, центрами соціально-психологічної реабілітації дітей, про неповнолітніх, які 

бродяжать, жебракують, залишили заклади освіти, сім'ї, скоїли злочини, 

правопорушення, затриманні за вживання наркотичних речовин, тощо. 

З метою соціального захисту, зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей 

забезпечено повноцінне функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Подолянчик» та «Щасливе дитинство» Протягом року в центрах соціально-

психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» та «Щасливе дитинство» перебувало 120 

дітей, яким надавалася різного роду допомога – соціальна, психологічна, педагогічна, 

правова. Із 87 дітей, які вибули, 36 – повернено у сім'ю, 6 – влаштовано до 

загальноосвітніх навчальних закладів, 5 – влаштовано під опіку (піклування), 8 – 

влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 32 – переведено 

до іншого центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 

16. Збереження 

культурної 

спадщини та 

сприяння 

розвитку 

культури і 

мистецтва 

Збереження і раціональне 

використання культурного, 

історичного, природного 

рекреаційного потенціалів як бази 

соціально-економічного поступу. 

Виконано частково. Торік проекти «Створення туристично-інформаційного центру на 

території курортної зони селища Сатанів Городоцького району Хмельницької області» 

та «Створення туристично-рекреаційної зони «Сквер Потоцьких» у селищі Антоніни 

Красилівського району Хмельницької області» були відібрані конкурсною комісією 

Мінрегіонбуду України як проекти, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Проекти мають на меті 

збереження і раціональне використання культурного, історичного, природного 

рекреаційного потенціалу селищ як економічного чинника. 
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22 жовтня 2018 року між управлінням та Мінрегіонбудом України підписано договір 

про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 

«Підтримка регіональної політики України». 

Проведення ремонтно-реставраційних 

робіт на пам’ятках культурної 

спадщини області, у тому числі на 

пам’ятках Державного історико-

культурного заповідника “Межибіж” 

Виконано частково. Рішенням сесії обласної ради від 22 березня 2018 року виділено 

3,54 млн. грн. на продовження проведення реставраційних робіт на пам’ятці архітектури 

національного значення – Палац у селищі Меджибіж. За результатами тендерних 

закупівель роботи продовжує виконувати ТОВ «Уютный дом», кошти використані у 

повному обсязі. Крім того, виділено 1,5 млн. грн. на виготовлення науково-проектної 

документації «Реставрація південного оборонного муру (складова частина пам’ятки 

архітектури національного значення Мурів з баштою, ХVІ ст. охор. №764/3) з 

реабілітацією пристінних оборонних та господарських будівель і споруд в селищі. 

Меджибіж Летичівського району», які освоєно у розмірі 30 відсотків. 

Виготовлення облікової документації 

та укладення охоронних договорів на 

пам’ятки культурної спадщини 

Виконано. По Програмі збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької 

області на 2015-2020 роки у 2018 році з обласного бюджету передбачено 145,0 тис. грн. 

на виготовлення облікової документації, виготовлення проектів зон охорони 3 пам’яток 

архітектури національного значення. Укладено договір з Національним історико-

архітектурним заповідником «Кам’янець» на виготовлення облікової документації на 

об’єкти культурної спадщини області. А також розпочато встановлення меж пам’яток 

археології та виготовлення технічної документації.  

Розвиток культурного та мистецького 

потенціалу області шляхом 

проведення творчих фестивалів, 

виставок, свят тощо 

Виконано. У Хмельницькій обласній філармонії відбувся IX Міжнародний фестиваль 

“Хмельницький камер фест”.  

В обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва проведено заключний 

тур обласного огляду-конкурсу відродження народних традицій, декоративно-

прикладного мистецтва «Доторкнись до душі свого народу», обласний огляд-конкурс 

вокальних ансамблів «Наш Подільський пісенний краю», презентовано виставку-

конкурс творчих робіт з подільського розпису «Скарби Поділля» викладачів мистецьких 

шкіл області. 

У м. Кам’янці-Подільському відбулися:  

всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Радея-dance» за 

участю творчих колективів з різних міст України (Херсон, Рівне, Харків, Запоріжжя, 

Галич, Хмельницький, Кам’янець-Подільський); 

І Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної музики та традиційного мистецтва 

«Фольк-Фест»; 

I Всеукраїнський фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Кобзарському роду 

нема переводу». 
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У Державному історико-культурному заповіднику «Самчики» 27 травня 2018 року 

спільно з Старокостянтинівським районним радіомовленням та веб-порталом «Жінка-

УКРАЇНКА» було проведено літературно-мистецьку, пісенну “Імпрезу по-

самчиківськи”. 

У Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» у червні 2018 року 

відбувся Четвертий щорічний музейний форум “Музей: храм муз”.   

У місті над Смотричем завершився фестиваль-конкурс аматорських театральних 

колективів «Подільська сцена – 2018», де демонстрували свої акторські та режисерські 

знахідки драматичні колективи південного регіону Хмельниччини та м. Нетішина. 

У селі Глібів Новоушицького району відбулося обласне фольклорно-етнографічне свято 

«На Івана, на Купала», де були представлені яскраві твори народних умільців, народних 

майстрів та майстрів національної кухні багатьох населених пунктів Новоушицької 

ОТГ. 

У м. Старокостянтинів та с. Самчики у Державному історико-культурному заповіднику 

«Самчики» пройшов VI Всеукраїнський етно-фестиваль «Болохівські гостини», 

покликаний розкривати автентичну культурну спадщину нашого краю. 

17. Розвиток 

індустрії туризму  

Поліпшення транспортного 

сполучення з курортними зонами, 

зокрема відновлення роботи 

залізничного вокзалу Війтівці для 

зупинки поїздів, у тому числі 

міжнародного сполучення. 

Не виконано. На даний час не здійснюються заходи по відновленню роботи 

залізничного вокзалу Війтівці для зупинки поїздів, у тому числі міжнародного 

сполучення. 

Створення інформаційного ресурсу – 

веб-портал “Хмельниччина 

туристична” 

Не виконано. Створення інформаційного ресурсу веб-порталу «Хмельниччина 

туристична» буде передбачено з окремим фінансуванням у Програмі розвитку туризму 

та курортів Хмельницької області на 2019-2023 роки. 

Розвиток туристично-відпочинкового 

потенціалу області 

Виконано. Для розвитку туристично-відпочинкового потенціалу області забезпечено 

інформаційне ознайомлення з туристично привабливими акціями та заходами на 

території області, зокрема фестивалями, ярмарками та іншими заходами у сфері 

туризму. Крім того, проведено промоцію туристичних можливостей Хмельниччини та 

підтримку туристичних Інтернет-ресурсів, постійно оновлюється інформаційний розділ 

«Туризм» на сайті управління культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації, а також розпочато формування стратегії розвитку туризму 

Хмельницької області. 

Розробка обласної програми 

“Розвиток санаторно-курортних і 

Не виконано. На даний час вживаються заходи з розроблення проекту обласної 

програми «Розвиток санаторно-курортного галузі Хмельницької області» на основі 
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оздоровчих закладів на території 

курорту Сатанів Городоцького району 

Хмельницької області”, в якій 

передбачити заходи щодо розвитку 

курортної зони, зокрема будівництво 

зовнішніх загальнокурортних 

інженерних мереж, а саме 

забезпечення водопостачання, 

підвищення рівня 

енергозабезпеченості та інше” 

Збручанського родовища мінеральних вод типу «Нафтуся», де Хмельницька обласна 

адміністрація виступить головним розробником проекту. 

Розробка обласної програми 

туристичного знакування історичних 

пам’яток області. 

Не виконано. Туристичне знакування історичних пам’яток області, як окремий захід 

буде передбачено у Програмі розвитку туризму та курортів Хмельницької області на 

2019-2023 роки, проект якої наразі формується. 

Розробка рекламної стратегії області 

та виготовлення рекламно-іміджевої 

продукції з популяризації 

туристичного потенціалу, 

(туристичних буклетів, путівників, 

методичних посібників, каталогів, 

проспектів, флаєрів тощо). 

Виконано. Державним історико-культурним заповідником «Самчики» видано друком 

новий путівник «Маєток Самчики». Державним історико-культурним заповідником 

«Межибіж» підготовлено інформаційне видання «Палац замку XVI ст. Архітектурні 

обміри. Реставрація». Крім того, у видавництвом «Аксіома» презентовано путівник «З 

Кам’янцем сам на сам. Прогулянка містом і мандрівка околицями». 

Розміщення інформації про 

туристичні об’єкти області на: 

білбордах, сіті-лайтах та інших 

зовнішніх носіях реклами 

Виконано. З метою популяризації закладів культури, музеїв, заповідників, туристичних 

об’єктів транслюється реклама на світлодіодному екрані, який встановлено на 

приміщенні кінотеатру «Планета». 

Участь у туристичних заходах, у тому 

числі ярмарках, виставках, форумах 

Виконано. Відповідно до Календарного план-графіку підготовки та проведення заходів 

«Peer-to-peer» у рамках робочої групи Комітет регіонів ЄС-Україна за підтримки 

програми U-LEAD з Європою, наприкінці травня представники управління в складі 

делегації Хмельницької області здійснили навчальний візит до Саболч-Сатмар-Берег 

Медьє (Угорська республіка), де мали змогу ознайомитися з передовим досвідом 

країни-партнера в галузі туризму. 

Створення нових туристичних, 

історичних, культурних та 

рекреаційних маршрутів 

Виконано. Створено два нових туристичних маршрути «Таємниці фортифікацій» у 

Кам’янець-Подільському районі та «Давніми шляхами» у Полонському районі. 

18. Безпека життя Забезпечення здійснення постійного 

моніторингу стану травматизму 

Виконано. Протягом року виконано заходи «Плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру». Проведено аналіз стану 
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невиробничого характеру, вжиття 

дієвих заходів з попередження причин 

його виникнення, зменшення 

негативних наслідків з подальшим 

оприлюдненням результатів у засобах 

масової інформації 

травматизму невиробничого характеру, визначення його причин та соціально-

економічних наслідків. Результати моніторингу невиробничого травматизму 

оприлюднено у спеціальних виданнях, на WEB-сайтах та засобах масової інформації. 

Протягом року на території області від нещасних випадків невиробничого характеру (за 

оперативними даними) загинуло 527 осіб, що на рівні 2017 року. З метою попередження 

випадків невиробничого травматизму розгорнута широка роз’яснювальна та 

просвітницька робота з залученням фахівців: управління з питань цивільного захисту 

населення ОДА, Головного управління ДСНС України та Державтоінспекції в області, 

ГУ Держсанепідслужби у області та Департаменту охорони здоров'я з використанням 

спеціальних видань, WEB-сайтів та засобів масової інформації 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

впровадження свідомого ставлення 

населення до питань безпеки 

життєдіяльності, здорового способу 

життя, підвищення рівня обізнаності 

громадян заходам безпеки у сфері, не 

пов’язаній з виробництвом; 

використання реклами, радіо та 

телебачення з метою пропаганди 

профілактики невиробничого 

травматизму 

Виконано. При ускладненні погодних умов та під час проведення квартальних 

перевірок засобами обласної системи централізованого оповіщення цивільного захисту 

в області передаються рекомендації та застереження населенню  щодо правил поведінки 

та порядку дій на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій природного 

та техногенного характеру.  

З метою навчання населення способам захисту та дій при виникненні надзвичайних 

ситуацій під керівництвом начальників управлінь, відділів,  секторів  з питань ЦЗН 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів, керівників підприємств та організацій 

проведено комплексні об’єктові навчання, тренування, штабні тренування  та тактико-

спеціальні навчання невоєнізованих формувань.  

В Інституті державного управління у сфері цивільного захисту пройшли навчання 3 

особи, що становить 100% від запланованого, навчання у сфері цивільного захисту 

керівних і управлінських кадрів і фахівців області пройшли 1177 чоловік, що становить 

100% та оцінюється як «відповідає вимогам». 

Виготовлено близько 607878 екземплярів друкарської продукції і 24 відеофільма, які 

використовувалися у центральних, обласних та районних друкованих ЗМІ. Через наявні 

засоби масової інформації в області висвітлено 11428 матеріалів, з них через: 

телебачення – 1767 матеріалів, радіо – 2805 матеріалів, Інтернет видання – 4166 

матеріалів а також надруковано у періодичних виданнях – 2690 матеріалів. 

На офіційному сайті облдержадміністрації забезпечено постійне інформування 

населення про основні події на території області, сезонні небезпеки та заходи щодо їх 

попередження та порядок дій у разі виникнення.  

Через мережу консультаційних пунктів (615) проведено 60000 консультацій до яких 

залучено близько 110 тис. осіб. Навчально-методичним центром цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності області протягом року при допомозі семи стаціонарних 
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консультаційних пунктів надано 1150 консультацій до яких залучено 2415 осіб 

Під час їх проведення відпрацьовані питання цивільного захисту та вміння діяти в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, порядок 

застосування населенням індивідуальних засобів захисту.  

Удосконалення регіональної та 

місцевих системи централізованого 

оповіщення для підвищення 

готовності органів управління до 

оперативного реагування 

Виконано. Протягом року проведено роботи щодо удосконалення місцевих систем 

оповіщення. Придбано та встановлено 2 сирени ручного запуску, 39 сигнально-

гучномовних систем, 6 вуличних гучномовців, 390 FM-приймачів, 3 пристрої 

автоматичного дозвону та 15 кінцевих пристроїв оповіщення. Загалом на реконструкцію 

і вдосконалення системи оповіщення цивільного захисту з бюджетів усіх рівнів 

виділено та освоєно 1034,9 тис. гривень (з них з бюджетів ОТГ - 47,0 тис. грн.). На 

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення виділено – 198,9 тис. 

гривень, що становить 100% від запланованого. У рамках створення місцевих систем 

оповіщення Дунаєвецькою райдержадміністрацією заключено угоду з мобільним 

оператором «Київстар» для проведення оповіщення населення, Кам’янець-Подільською 

міською радою налагоджено співробітництво з НПО «Озон» щодо створення системи 

оповіщення міста. Кошти субвенції 184,4 тис. гривень використані на придбання 25 

мобільних акустичних систем Славутською райдержадміністрацією, 5 гучномовців та 3 

сигнально-гучномовних пристроїв Білогірською райдержадміністрацією. 

Забезпечення ефективного 

функціонування територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту та взаємодії з 

об’єднаними територіальними 

громадами для зниження техногенних 

ризиків та підвищення рівня захисту 

населення 

Виконано. Для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків у області 

створено регіональний матеріальний резерв на суму 1535,04 тис. гривень та місцеві 

матеріальні резерви на суму 7270,9 тис. гривень у цінах 2018 року відповідно. 

Для поповнення матеріальних резервів (придбання паливно-мастильних та будівельних 

матеріалів) з місцевих бюджетів  виділено та освоєно 343,9 тис. грн, у тому числі 195,1 

тис. грн з бюджетів об’єднаних територіальних громад. У цілому, відповідно до 

затверджених номенклатур, матеріальні резерви накопичено: регіональний – на 72,3%, 

місцеві – на 80,4% (включно із накопиченням матеріалів в об’єднаних територіальних 

громадах області). 

Проведено 15 засідань регіональної комісії ТЕБ та НС та 1 спільне засідання 

Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій у ході яких розглянуто 28 питань, 19 з них носили 

попереджувальний характер та проведено 386 засідань місцевих комісій. У цілому 

відмічається предметність та ґрунтовність опрацювання матеріалів для розгляду комісій. 

За результатами засідань прийняті відповідні рішення, які направлені до виконавців і 

знаходяться на контролі управління.  
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Щодо виконання окремих доручень райдержадміністраціями та виконавчим комітетам 

міських (міст обласного значення) рад, відповідно яких зазначалися терміни надання 

звітності відповідними протоколами, комісією отримано та проаналізовано щомісячні 

звітні документи. 

По зазначених питаннях прийнято відповідні рішення щодо запобігання та 

попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій та подій на території 

області. 

Виконання заходів з приведення 

захисних споруд цивільного захисту 

до стану придатного до використання 

за призначенням 

Виконано. На виконання заходів з приведення захисних споруд в готовність до 

прийому населення виділено та освоєно 5,2 млн. грн., з них – 2,8 млн. грн. за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження ХАЕС, 2,0 млн. грн. кошти власників та 447,0 тис. грн. з місцевих 

бюджетів. Стан готовності захисних споруд оцінено як «готові» – 142 (16%), «обмежено 

готові» – 687 (76%), «неготові» – 74 (8%).  

Продовжуються заходи приведення приміщень, розташованих у підвальних, цокольних 

поверхах будівель і споруд, які можуть бути використані як споруди подвійного 

призначення та найпростіші укриття, встановлення табличок позначення місць для 

укриття та  покажчиків руху до них. Проінвентаризовано три захисні споруди. Всього 

станом на 1 січня 2019 року в області проінвентаризовано 853 захисні споруди, що 

становить 94,5% від запланованого, з них державної форми власності – 185, 

комунальної – 538 та приватної - 130. Також, знято з обліку 15 захисних споруд, які 

були в свій час поставлені на облік з порушенням законодавства (відсутні по факту, 

овочесховища, склади та інші споруди загального призначення). 

Попередження загроз виникнення 

надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим 

техногенним та екологічним станом 

шляхом впровадження систем 

раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення на 

хімічно-небезпечних об’єктах та 

об’єктах підвищеної небезпеки 

Виконано. На території області не допущено виникнення надзвичайних ситуацій на 

об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах. 

Підлягає обладнанню системами раннього виявлення наадзвичайних ситуацій 216 ОПН, 

розроблено робочі проекти на 89 (41,2%) об’єктів та технічні завдання на 89 (41,2%) 

об’єктів, змонтовано системи на 41 (18,8%) об’єкті підвищеної небезпеки, з яких здано в 

експлуатацію 25 (11,5%) об’єктів, з них 9 (100%) хімічно-небезпечні. 

Запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах, шляхом визначення та 

облаштування місць масового 

Виконано. На даний час в області створено 4 комунальних аварійно-рятувальних 

служби на водних об’єктах у містах: Хмельницький, Полонне, Славута та 

Старокостянтинів. Комунальними аварійно-рятувальними службами з початку року 
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відпочинку людей на водних об’єктах 

та оснащення комунальних аварійно-

рятувальних служб необхідним 

обладнанням, забезпечення їх 

атестації та підготовки особового 

складу до дій за призначенням 

врятовано 9 людей. 

Відповідно до вимог місцевими органами виконавчої влади в області визначено 14 місць 

масового відпочинку людей на водних об’єктах, а саме: в містах Славута, Полонне, 

Нетішин, Хмельницький, Старокостянтинів, Ізяслав, Красилів, селах Головчинці 

Летичівського району, Пашківці Хмельницького району, Гораївка (табір відпочинку 

«Бакота»), Велика Слобода Кам'янець-Подільського району (ПП «Дністровська 

Рив’єра», ПП «Вілла Дві Ріки»), Рудківці Новоушицького району та Вільшани 

Волочиського району (база відпочинку «Ровесник» Волочиського машинобудівного 

заводу). 

Підвищення рівня пожежної безпеки 

об’єктів області, незалежно від форм 

власності та господарювання, у 

частині впровадження систем та 

засобів протипожежного захисту 

Виконано. Відповідно до затверджених планів проводяться перевірки стану 

дотримання вимог техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту установ та 

організацій що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, інших 

державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Розроблено комплексні плани щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів 

освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я. 

Протягом року змонтовано системи протипожежного захисту на 90 об'єктах області. 

Утворення нових та утримання 

існуючих підрозділів місцевої 

пожежної охорони (центрів безпеки 

громадян) на території населених 

пунктів області 

Виконано. Проведено роботу щодо створення підрозділу місцевої пожежної охорони у 

с. Осламів Віньковецького району. 

Для належної організації гасіння пожеж у сільській місцевості області у цілодобовому 

режимі функціонує 91 підрозділів місцевої пожежної охорони.  

Покращення екологічної 

інфраструктури (водопостачання, 

каналізація та переробка твердих 

побутових відходів) 

Виконано. З метою ліквідації забруднення водних ресурсів та покращення роботи 

каналізаційних мереж з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено кошти на суму 9207,7 тис. грн на реконструкцію системи 

відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів 

війни (використано 4426,2 тис. грн.). 

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено кошти на 

виконання природоохоронних заходів, а саме: 

11,8 млн. грн. – на реконструкцію очисних споруд Хмельницької обласної 

психіатричної лікарні № 1 у с. Скаржинці Ярмолинецького району (використано 11,6 

млн. грн.); 

875,5 тис. грн – на реконструкцію очисних споруд обласного протитуберкульозного 

диспансеру в с. Осташки Хмельницького району продуктивністю 50 м3/добу 

(використано 799,9 тис. грн.). 

Разом з тим, рішенням обласної ради від 27 березня 2018 року № 39-18/2018 
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затверджено Програму поводження з відходами у Хмельницькій області. Протягом 

звітного періоду кошти на здійснення заходів зазначеної програми не виділялися. 

Реконструкція системи відведення та 

очищення стічних вод Хмельницького 

обласного госпіталю ветеранів війни 

Виконано частково. З обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено кошти на суму 9,2 млн. грн на реконструкцію системи відведення 

та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Станом 

на 1 січня 2019 року проведено оплату робіт на суму 4,4 млн. гривень. 

Ефективне та раціональне 

використання природних ресурсів, 

збереження біорізноманіття, 

розширення природно-заповідного 

фонду, охорона водних, земельних та 

лісових ресурсів, атмосферного 

повітря, розвиток мінерально-

сировинної бази та екологічно 

безпечного надрокористування 

Виконано. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

виділено кошти на суму 174,7 тис. гривень на розроблення проектів створення територій 

і об’єктів природно-заповідного фонду. 

Здійснюється оцінка впливу на довкілля планованої діяльності до прийняття рішення 

про її провадження. Протягом звітного періоду розглянуто 58 повідомлень про 

плановану діяльність, з них 34 повідомлення внесено до Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, 24 відхилено у зв’язку з порушенням процедури оцінки впливу на 

довкілля. Розглянуто 17 звітів з оцінки впливу на довкілля, з яких 8 внесено до Єдиного 

реєстру з оцінки впливу на довкілля, 9 – відхилено у зв’язку з порушенням процедури 

оцінки впливу на довкілля, підготовлено 6 звітів про громадське обговорення 

планованої діяльності та видано 6 висновків з оцінки впливу на довкілля. 

Здійснювався розгляд документів щодо отримання суб’єктами господарювання 

документів дозвільного характеру, а саме: 

розглянуто 319 декларацій про відходи, з них 249 зареєстровано, 70 декларацій 

направлено на доопрацювання у зв’язку із виявленими зауваженнями до документів; 

розглянуто 537 пакетів документів для отримання дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. З них було видано 446 

дозволів, 78 суб’єктам господарювання відмовлено у видачі дозволу у зв’язку із 

виявленими зауваженнями до документів, 13 дозволів анульовано. 

Розглянуто 117 заяв із документами щодо укладення договорів оренди земельних 

ділянок водного фонду та водного об’єкта, 29 листів-згоди щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), підготовлено 19 проектів 

розпоряджень про передачу в оренду водного об’єкта в комплексі із земельною 

ділянкою водного фонду, 10 проектів розпоряджень про поновлення договору оренди 

водного об’єкта, 6 проектів розпоряджень про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки водного фонду, 1 проект розпорядження про укладення договору 

оренди водного об’єкта, 14 проектів розпоряджень щодо надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації з метою подальшої передачі земельних 

ділянок водного фонду у користування на умовах оренди, 9 проектів розпоряджень про 
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скасування раніше виданих розпоряджень голови обласної державної адміністрації, які 

відповідно до Регламенту облдержадміністрації, були погоджені та прийняті. 

  Постійне удосконалення системи 

профілактики правопорушень, 

посилення боротьби зі злочинністю, 

забезпечення публічної безпеки і 

порядку 

Виконано. Проводиться профілактична робота серед населення, зокрема, серед 

неповнолітніх з метою ресоціалізації потенційних злочинців, запобігання вчиненню 

нових злочинів 

Забезпечення належного захисту прав 

споживачів, здійснення контролю за 

безпекою продукції, запобігання 

розповсюдженню товарів та послуг, 

які не відповідають обов’язковим 

вимогам 

Виконано. На офіційному сайті облдержадміністрації створено розділ з питань захисту 

прав споживачів, у якому висвітлено інформацію про телефон «гарячої лінії» з питань 

захисту прав споживачів, законодавство у цій сфері, зразки скарг про порушення 

законодавства про захист прав споживачів, а також пам’ятки та настанови для 

споживачів. 

Постійне проведення та 

вдосконалення профілактичної роботи 

серед учасників дорожнього руху 

шляхом висвітлення через засоби 

масової інформації актуальних питань 

у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, проведення 

профілактичних заходів у навчальних 

та дитячих дошкільних закладах 

Виконано. Проводиться профілактична робота серед учасників дорожнього руху 

шляхом висвітлення через засоби масової інформації актуальних питань у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, проводяться профілактичні заходи у 

навчальних та дитячих дошкільних закладах. 

На автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення 

виконано ряд заходів з покращення умов безпеки руху, у тому числі:  

встановлено дорожніх знаків – 4376 шт.; 

нанесено розмітки проїзної частини – 711,2 км.; 

поновлено пішоходних переходів – 580 (8500 кв. м.); 

встановлено напрямних стовпчиків – 852 шт.; 

відремонтовано бар’єрне огородження – 7,6 км. 

  Посилення контролю за транспортною 

дисципліною на пасажирському 

транспорті, підвищення готовності 

автобусів до масового перевезення 

пасажирів, організованих груп дітей та 

недопущення здійснення таких 

перевезень перевізниками без 

відповідних дозволів та ліцензій 

Виконано. Щоденно проводиться медичний огляд водіїв автобусів та передрейсовий 

технічний огляд транспортних засобів. Постійно здійснюється контроль за дотриманням 

розкладу руху та безпеки пасажирських перевезень на лінії. Крім цього, кожних шість 

місяців на спеціалізованих станціях технічного обслуговування проводиться 

поглиблений технічний огляд автобусів. Зазначені заходи проводяться з метою 

недопущення дорожньо-транспортних пригод з причин технічної несправності.  

Обласним конкурсним комітетом ретельно перевіряються конкурсні пропозиції 

перевізників при проходженні конкурсів. Надається перевага перевізникам, які подають 

на конкурси більш нові та комфортабельні автобуси відповідно до системи нарахування 

балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів відповідно до Порядку 

проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
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користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 

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

беруть інвестиційні зобов’язання щодо оновлення транспортних засобів.  

19. Розвиток 

інформаційного 

простору 

Інформування населення щодо 

соціально-економічного, суспільно-

політичного та культурного розвитку 

області шляхом розміщення 

відповідних матеріалів на офіційних 

веб-сайтах 

Виконано. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщуються інформаційні 

матеріали щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного 

розвитку області по мірі надходження інформації та проведення заходів. Відповідна 

інформація також розміщена на офіційних сайтах райдержадміністрацій та міст 

обласного значення. 

Сприяння впровадженню у діяльність 

місцевих органів виконавчої влади 

сучасних інформаційних технологій, 

реформування сфери електронного 

урядування 

Виконано. Популяризація впровадження електронного урядування забезпечується 

шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації, а також на сторінці у соціальній мережі Facebook. 

Крім того, впродовж року, кожного четверга проводилися експертні зустрічі у форматі 

відеоконференції за участю громадських активістів, представників громадської ради при 

облдержадміністрації, експертів та науковців, представників окремих структурних 

підрозділів облдержадміністрації з метою обговорення важливих питань 

життєдіяльності області. 

Підвищення конкурентоспроможності 

інформаційної продукції та 

інформаційних послуг  

Виконано. Протягом звітного періоду проводилася робота для підвищення 

конкурентоспроможності інформаційної продукції та інформаційних послуг. 

Активне залучення інститутів 

громадянського суспільства та засобів 

масової інформації до боротьби з 

корупцією 

Виконано. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діють рубрики «Очищення 

влади», «Діяльність ОДА» та «Громадянське суспільство», на яких здійснюється 

висвітлення відповідної інформації. Поряд з тим, з метою забезпечення зворотного 

зв’язку з громадськістю щодо інформування про факти корупційних правопорушень на 

вищезгаданому веб-сайті функціонує підрубрика «Електронне звернення» рубрики 

«Звернення громадян». 

В обласних, міських і районних друкованих засобах масової інформації систематично 

публікуються статті, роз’яснення, коментарі щодо боротьби з корупцією. 

Громадські організації «Хмельницька територіальна організація «Стоп корупція», 

«Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам 

«Антикорупційна ініціатива», «Майдан – Громадський контроль», «Жіночий 

антикорупційний рух» проводять активну діяльність щодо боротьби з корупцією. 

Інформування громадськості про 

діяльність громадських організацій та 

органів влади з формування та 

Виконано. У разі проведення заходів з реалізації державної політики у різних сферах 

суспільного життя за участю керівництва облдержадміністрації та громадських 

організацій інформація висвітлюється у рубриці «Новини». 
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реалізації державної політики у різних 

сферах суспільного життя 

На веб-сайті облдержадміністрації також діє рубрика «Громадянське суспільство», 

підрубрики якої оновлюються по мірі проведення відповідних заходів, зокрема: 

«Електронні консультації з громадськістю» та «Публічні громадські обговорення», 

які оновлюються у разі проведення публічних консультацій з важливих питань 

життєдіяльності області, електронних консультацій з обговорення нормативно-правових 

проектів актів; 

«Взаємодія з громадськістю», на якій розміщуються протоколи проведених засідань 

громадської ради при облдержадміністрації. 

Сприяння у висвітленні діяльності 

органів влади у засобах масової 

інформації, на наявних медіа-ресурсах 

та у соціальних мережах 

Виконано. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації функціонує підрубрика 

«Заходи» рубрики «Діяльність ОДА», де щотижня поновлюється інформація про 

заплановані заходи облдержадміністрації та основні заходи райдержадміністрацій, 

міських (міст обласного значення) рад області. Поряд з тим, представників засобів 

масової інформації постійно інформують у телефонному режимі про найважливіші 

події, що відбуватимуться в області. Редакціями газет у повному обсязі забезпечується 

висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, а 

також проблемних питань суспільного розвитку. Протягом звітного періоду витрачено 

350 тис. грн. з метою забезпечення висвітлення діяльності органів влади у засобах 

масової інформації на медіа-ресурсах. Загалом, розміщено 1864 інформації про 

висвітлення діяльності органів влади, 237 анонсів та оголошення. 

По мірі проведення заходів у рубриці «Новини» офіційного веб-сайту 

облдержадміністрації, на сторінці у соціальній мережі Facebook управлінням 

забезпечено постійне висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. Відповідна інформація також розміщена на офіційних сайтах 

райдержадміністрацій та міст обласного значення. 

Організація та проведення прес-

конференцій, прямих ефірів, 

брифінгів, засідань “круглих столів” 

та виступів на радіо та телебаченні за 

участю керівників місцевих органів 

влади та органів місцевого 

самоврядування 

Виконано. Керівництвом облдержадміністрації проведено 33 прес-конференцій та 

прямих ефірів, 19 засідань за круглим столом з важливих питань суспільного життя та 

життєдіяльності області. 

Крім того, систематично забезпечувалося проведення виступів на радіо та телебаченні 

за участю керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. 

Розвиток громадянського та 

інформаційного суспільства 

Виконано. З метою реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки, розроблено відповідний план обласних заходів. 

Під час формування плану проводилися електронні консультації з громадськістю, а 

також відбувалася активна співпраця з регіональним експертом Коаліції регіональних 
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громадських організацій. Усі пропозиції та доповнення від громадськості, що 

відповідали законодавчим нормам. 

Поновлено склад Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при облдержадміністрації. Впродовж звітного періоду відбулося 3 засідання 

зазначеного консультативно-дорадчого органу, на яких розглядалися питання щодо 

проекту Положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при облдержадміністрації; про запровадження інструменту 

здійснення оцінки та управління Планом заходів щодо реалізації у 2018 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 

роки; проведення в області конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка, обговорення пропозицій щодо запровадження 

електронних процедур проведення в області конкурсів. 

Розроблено орієнтовний план консультацій з громадськістю. 

Крім цього, відбулося 11 засідань громадської ради при облдержадміністрації, на яких 

обговорювалися та вирішувалися питання, пов’язані із діяльністю інститутів 

громадського суспільства, розвитком громадянського суспільства, проблеми кадрового, 

економічного та соціального спрямування. Представники громадськості постійно 

запрошуються до участі на заходи, які носять суспільний характер. 

Сприяння розвитку інформаційного 

простору шляхом підтримки свободи 

слова в регіоні та розширення участі 

області в наповненні національного 

телерадіопростору 

Виконано. Питання про стан свободи слова та співпраці із засобами масової інформації 

перебував на постійному контролі в обласній та районних державних адміністраціях. 

З метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, 

налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та засобів масової 

інформації, інших інститутів громадянського суспільства з цих питань, зокрема щодо 

запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів, утворено 

робочу групу з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при 

облдержадміністрації. Склад та положення зазначеного консультативно-дорадчого 

органу при голові облдержадміністрації затверджено розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.03.2018 року № 290/2018-р «Про робочу групу з питань 

захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при обласній держаній 

адміністрації». 

Заради більш ефективної реалізації правових та організаційних заходів державного 

сприяння розвитку інформаційної галузі в районах, містах обласного значення постійно 

здійснювався моніторинг за додержанням свободи слова. 

Впродовж звітного періоду не надійшло жодного звернення, що стосувалися утисків 
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свободи слова та втручання у професійну діяльність представників засобів масової 

інформації. 

Крім того, забезпечено інформування та розсилку інформації щодо суспільно-важливих 

питань області кореспондентам центральних засобів масової інформації. 

Сприяння встановленню 

максимальної відкритості, прозорості 

та підзвітності суспільству місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування 

Виконано. Облдержадміністрацією надається сприяння встановленню максимальної 

відкритості, прозорості та підзвітності суспільству місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в межах власних повноважень. 

Проведення регулярних консультацій 

(діалогу) із громадськістю з 

найважливіших питань життя 

суспільства 

Виконано. Впродовж року у рамках проведення консультацій з громадськістю 

організовано ряд заходів за участю представників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства з найважливіших 

питань суспільного життя, зокрема проведено: 19 засідань за круглим столом, 9 

конференцій, форумів, 7 зустрічей з громадськістю, 13 електронних консультацій 

(обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади), 23 засідання громадської ради при 

органі виконавчої влади, інших консультативно дорадчих органів, 35 інших заходів за 

участю представників громадськості, 1 соціологічне дослідження. 

Запровадження громадського 

контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, посилення впливу 

інститутів громадянського суспільства 

на прийняття управлінських рішень та 

їх реалізацію 

Виконано. Надавалося сприяння проведенню громадських експертиз, контролю та 

інших моніторингових заходів за діяльністю органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з боку інститутів громадянського суспільства, розгляд 

відповідних пропозицій за їх результатами в межах власної компетенції. 

У рамках проведення публічних громадських обговорень та електронних консультацій з 

громадськістю інститути громадянського суспільства залучалися до розгляду важливих 

питань широкого кола громадськості та життєдіяльності області з метою отримання 

пропозицій для врахування у подальшій роботі, прийняття управлінських рішень та їх 

реалізацію. 

Укладання угод з редакціями засобів 

масової інформації на висвітлення 

діяльності обласної державної 

адміністрації та обласної ради 

Виконано. Укладено угоди з ДП «Дитяче телевізійне агентство», ФОП Олексюк Вадим 

Миколайович, ТОВ «Продюсерський центр «Ексклюзив», ТОВ «Бізнес Лідер» видавцем 

газети «Актуально для подолян», ПП «Хмельниччина» засновником і видавцем обласної 

масової газети «Хмельниччина», редакцією газети «Подільські вісті» на висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Пріоритет 4. Децентралізація влади та розвиток територій 

20. Утворення та 

розвиток 

самодостатніх та 

Створення належних матеріальних, 

фінансових та організаційних умов 

для забезпечення розвитку 

Виконано. Важливим завданням реформи децентралізації є створення належних 

матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку 

територіальних громад. Зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України 
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фінансово-

незалежних 

територіальних 

громад та їх 

об’єднань 

 

територіальних громад розширили права місцевих органів влади, надали їм бюджетну самостійність, збільшили 

перелік доходів, які зараховуються до місцевих бюджетів, забезпечили реальний ріст 

ресурсу місцевих бюджетів та підвищили рівень їх фінансової спроможності.  

Позитивна динаміка виконання місцевих бюджетів на практиці підтверджує 

ефективність розпочатих реформ децентралізації фінансових ресурсів держави. 

За 2018 рік до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад надійшло 

1418,1 млн. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів (без врахування 

міжбюджетних трансфертів), що становить 23,8% у зведеному бюджеті області. 

Об’єднаними територіальними громадами забезпечено виконання планових показників 

на 102,1%, понадпланово отримано 29,6 млн.гривень. Проте, 6 об’єднаних 

територіальних громади не досягли виконання планових показників, зокрема: 

Берездівська – 99,4%, Війтовецька – 96,5%, Волочиська – 96,1%, Ганопільська – 92,0%, 

Маківська – 91,6% та Меджибізька – 91,2 відсотка. 

Надання організаційної та методичної 

підтримки щодо утворення 

об’єднаних територіальних громад, їх 

виконавчих органів 

Виконано. Здійснювався організаційний, методичний та інформаційний супровід 

впровадження заходів із децентралізації влади, реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. 

Облдержадміністрацією спільно з Хмельницьким ВП ''Центр розвитку місцевого 

самоврядування'', регіональним відділенням АМУ сформовано та реалізується спільний 

План заходів з активізації впровадження реформи місцевого самоврядування в 

Хмельницькій області на 2018 рік.  

Станом на 1 січня 2019 кількість утворених об'єднаних територіальних громад 

становить 45, площа яких 11,78 тис. кв.км (57% площі області), увійшло 800 населених 

пунктів з населенням 517,2 тис. осіб (40,8% від населення області, 347 базових рад).  

Відповідно до оприлюдненого Мінрегіоном України рейтингу процесу децентралізації 

за 2018 рік Хмельниччина у загальному рейтингу областей щодо формування 

об’єднаних територіальних громад посідає перше місце. 

Облдержадміністрацією надано 5 висновків на відповідність Конституції та законам 

України проектів рішень щодо утворення об’єднаних територіальних громад 

(Білогірської, Улашанівської, Ямпільської, Теофіпольської, Новоставецької) та 7 

висновків щодо добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади 

(Гуменецької, Розсошанської та Крупецької сільських, Полонської, Красилівської та 

Волочиської міських ОТГ та м. Славута). 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

мешканцями громад, депутатами 

Виконано. Надавалися консультації, роз'яснення та методичні рекомендації і 

матеріали сільським та селищним головам з питань утворення нових об'єднаних 

громад у Віньковецькому, Ізяславському, Теофіпольському, Кам'янець-Подільському, 
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місцевих рад, органами місцевого 

самоврядування щодо процесів 

децентралізації влади, добровільного 

об’єднання територіальних громад 

Старокостянтинівському, Ярмолинецькому районах та приєднання сільських рад до 

вже утворених Полонської, Крупецької, Волочиської, Славутської, Розсошанської 

ОТГ.  

В рамках проекту USAID "Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)", який реалізує Асоціація міст України, та акції ''Децентралізаційний 

марафон'' у містах Ізяслав, Кам'янець-Поідільський, Хмельницький, Славута, 

Старокостянтинів відбулися наради з питань децентралізації, утворення та розвитку 

об’єднаних територіальних громад. 

Забезпечення оптимального розподілу 

повноважень між органами місцевого 

самоврядування та органами 

виконавчої влади шляхом передачі 

функцій виконавчої влади від 

місцевих адміністрацій виконавчим 

органам рад відповідного рівня 

Виконується. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади шляхом передачі функцій виконавчої влади від місцевих 

адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня здійснюється відповідно до 

законодавства України.  

Забезпечення отримання якісних 

публічних послуг жителями 

територіальних громад на місцевому 

рівні 

Виконано. У рамках проведення децентралізації в області активно проводиться робота 

зі створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних 

громадах. Зокрема, за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», яка працює в Україні, 

в початковій її фазі з 26 ЦНАП по всій країні, в області створено 7 центрів надання 

адміністративних послуг за європейськими стандартами, які уже функціонують. Станом 

на 01.01.2019 в області функціонують 33 ЦНАПи, у тому числі: 18 – при 

райдержадміністраціях, 6 – при виконкомах міських (міст обласного значення) рад та 9 

– при органах місцевого самоврядування, утворених у результаті об’єднання 

територіальних громад (Волочиська, Дунаєвецька, Полонська міські, Меджибіжська, 

Новоушицька, Старосинявська, Чемеровецька, Війтовецька селищні та Гуменецька 

сільська ради). 

Одночасно з відкриттям ЦНАПів у Старосинявській та Полонській ОТГ їх ліквідовано у 

Старосинявській та Полонській райдержадміністраціях. 

 Протягом року через ЦНАПи при об’єднаних територіальних громадах надано 415,9 

тис. адміністративних послуг.  

Проведення за участю органів 

місцевого самоврядування роботи з 

актуалізації перспективних планів 

формування територій громад області 

з метою забезпечення дотримання 

Виконано. У поточному році доопрацьовано проект перспективного плану формування 

громад області по всій території області. Передбачено утворення на території області 62 

ОТГ. Рішенням обласної ради від 14 червня 2018 року №50-19/2018 схвалено зміни до 

перспективного плану формування територій громад у межах усієї території області. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року №901-р 
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прав, свобод та законних інтересів 

всіх суб’єктів добровільного 

об’єднання територіальних громад 

затверджено зміни до перспективного плану формування територій громад 

Хмельницької області по всій території області. 

21. Забезпечення 

комплексного 

розвитку 

територій 

об’єднаних 

громад 

Надання організаційної та 

методологічної підтримки у розробці 

регіональних стратегій розвитку та 

інших програмних документів 

об’єднаних територіальних громад 

Виконано. Хмельницьким Центром розвитку місцевого самоврядування створеним за 

підтримки програми «ULEAD з Європою/ULEAD with Europe» надається організаційна 

та методологічна підтримка у розробці регіональних стратегій розвитку та інших 

програмних документів об’єднаних територіальних громад.  

Забезпечення утворення освітніх 

округів, створення та розвиток 

опорних шкіл, здійснення оптимізації 

мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів на території об’єднаних 

територіальних громад 

Виконано. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2010 

№777 «Про затвердження положення про освітній округ» в області освітні округи не 

створені. З метою надання якісних освітніх послуг, особливо у сільській місцевості, в 

області станом на 01 січня 2019 року функціонують 20 опорних закладів освіти, з них 11 

– в об’єднаних територіальних громадах. 

Забезпечення повноцінного 

функціонування закладів охорони 

здоров’я, які надають первинну та 

вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу 

Виконано. На 30 червня 2018 року первинну медичну допомогу сільському населенню 

області надають 20 районних, 5 селищних центрів первинної медико-санітарної 

допомоги. Відповідно до програми Президента України «Медична реформа для 

сільської місцевості», на Хмельниччині працює робоча група «Медична рада реформ». 

Сформовано спроможну мережу надання первинної медичної допомоги населенню 

області, визначено орієнтовні плани щодо мережі лікарських амбулаторій та ФАПів в 

сільській місцевості, потребу в будівництві та реконструкції приміщень. Сформовано 

197 територій доступності, в яких функціонуватиме 1043 місця надання первинної 

медичної допомоги, у тому числі 99 амбулаторій групової практики, 109 амбулаторій 

монопрактики, 835 ФАП (ФП). 

Забезпечення розробки та реалізації 

навчальних програм для новообраних 

голів об’єднаних територіальних 

громад, депутатів місцевих рад, 

старост, працівників виконавчих 

органів місцевих рад 

Виконано. Експертами Центру розвитку місцевого самоврядування проведено низку 

різноманітних заходів, нарад, семінарів, конференцій, виїздів у громади з питань 

проведення виборів, реєстрації, передачі повноважень та майна, формування бюджетів, 

отримання і використання субвенцій та інших питань. 

В обласному Центрі підвищення кваліфікації державних службовців та працівників 

органів місцевого самоврядування здійснюються короткострокові 2-3 денні навчальні 

семінари для працівників райдержадміністрацій, міськвиконкомів та виконкомів 

міських, селищних та сільських рад. Для  кожної групи слухачів керівниками 

структурних підрозділів облдержадміністрації проводяться лекції з питань 

децентралізації в різних галузях державної влади та з реформи місцевого 

самоврядування. 

https://www.facebook.com/KhmelnytskyiLGDC/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ULEADwithEurope/?fref=mentions
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Проведення семінарів, тренінгів з 

написання проектів регіонального 

розвитку, муніципальних послуг, 

комунікації та просторового 

планування 

Виконано. ВП Хмельницький Центр розвитку місцевого самоврядування проведено для 

представників ОТГ короткострокові семінари з питань розробки та подання на конкурс 

інвестиційних проектів. 

Хмельницьким ВП ЦРМС спільно з Городоцькою ОТГ 6 грудня 2018 року організовано 

та проведено робочу зустріч «Розробка проекту місцевого розвитку «Лавандовий 

Городок».  

Сприяння участі територіальних 

громад у програмах міжнародної 

технічної допомоги, Швейцарсько-

Українському проекті “Підтримка 

децентралізації в Україні” DESPRO”; 

грантової програми ЄС “Підтримка 

політики регіонального розвитку 

України”, U-LEAD та інших проектах 

МФО 

Виконано. 7 ОТГ Хмельниччини отримають допомогу Програми «U-LEAD з Європою» 

у створенні та модернізації ЦНАП. У Дунаєвецькій міській та Летичівській селищній 

ОТГ будуть створені міськрайонні ЦНАПИ, а у Сатанівській, Ямпільській селищних та 

Берездівській, Ганнопільській і Гуменецькій сільських громадах – звичайні центри 

адмінпослуг. 

Дві ОТГ з Хмельниччини - Колибаївська сільська ОТГ та Дунаєвецька міська ОТГ 

візьмуть участь у проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в об’єднаних 

територіальних громадах», що втілюватиметься спільно з Кластером сталої мобільності 

GIZ. 

З метою залучення місцевих органів влади до участі у Третьому раунді відбору 

учасників Фази впровадження Програми “U-LEAD з Європою” в частині 

створення/модернізації ЦНАП 06 грудня 2018 року проведено одноденну інформаційну 

сесію для представників об’єднаних територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій області. 

Полонська міська ОТГ відібрана для участі у Програмі «Інтегроване просторове 

планування для об’єднаних територіальних громад», організованій CANactions School 

for Urban Studies за підтримки Програми “U–LEAD з Європою”. 

Поширення позитивного досвіду 

діяльності та реалізації інвестиційних 

проектів об’єднаних територіальних 

громад шляхом проведення семінарів, 

навчальних візитів в ОТГ та інші 

регіони 

Виконано. У селищі Сатанів Городоцького району голови об'єднаних громад 

Хмельниччини 18-19 жовтня 2018 року взяли участь у семінарі «Шляхи розбудови 

громади та стратегія розвитку», який організував Хмельницький Центр розвитку 

місцевого самоврядування.  Голови громад працювали у групах, слухали лекції, 

презентації нових проектів та обговорили нові ідеї та шляхи їх реалізації.  

У Хмельницькому центрі розвитку місцевого самоврядування 23 жовтня 2018 року 

відбувся семінар на тему «Міжмуніципальне співробітництво як інструмент розвитку 

громади» для працівників ОТГ Хмельниччини. 

18 листопада 2018 року працівники освіти Запорізької, Кіровоградської та Київської 

областей відвідали Дунаєвецьку міську, Гуменецьку сільську та Чемеровецьку селищні 

громади. Навчальний візит освітян організував Хмельницький Центр розвитку 

місцевого самоврядування . 
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20 листопада розпочалася навчальна поїздка представників громад Хмельниччини до 

сусідів на Тернопільщину. Тема візиту – «Моделі надання соціальних послуг в ОТГ. 

Соціальне підприємництво». 

22 Розвиток 

інформаційного 

простору з питань 

реалізації 

реформи 

місцевого 

самоврядування 

та заходів з 

децентралізації 

державної влади 

Організація та проведення прес-

конференцій, прямих ефірів, 

брифінгів, засідань “круглих столів” 

та виступів на радіо та телебаченні за 

участі керівників місцевих органів 

влади та органів місцевого 

самоврядування з питань 

децентралізації 

Виконано. На обласних телеканалах ДП ДТА «33 канал», ПЦ «Ексклюзив», Філія 

НСТУ «Поділля-Центр», ТВ7+ Хмельницький телеканал відбулася трансляція сюжетів 

та інтерв'ю з керівниками ОТГ, депутатами місцевих рад щодо проблематики та 

перспектив утворення та діяльності ОТГ, процесів децентралізації. 

Для роз'яснення мети реформи місцевого самоврядування, переваг утворення 

об'єднаних громад, поширення позитивного досвіду діяльності вже утворених ОТГ 

створені спеціальні програми та рубрики на місцевому телебаченні та радіо, інформація 

надається на сайті облдержадміністрації та в друкованих виданнях.  

Забезпечення інформування населення 

щодо реформи місцевого 

самоврядування, децентралізації 

влади, висвітлення заходів та 

позитивного досвіду у засобах масової 

інформації, теле- та радіопрограмах, 

офіційних сайтах органів державної 

влади та місцевого самоврядування  

Виконано. На офіційному сайті обласної державної адміністрації забезпечено 

наповнення рубрики «Децентралізація влади», у якій розміщено актуальну інформацію 

та посилання на нормативно-правові акти, методичні рекомендації, презентаційні 

матеріали, корисні інтернет-ресурси. 

Всі заходи з питань децентралізації та реформи місцевого самоврядування, що 

відбуваються в області, висвітлюються в медійних ресурсах засобів масової інформації. 

 
Директор Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації                                  О. Бохонська 

 

 


