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Вступ 

Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2019 рік 

(далі – Програма) передбачає розвиток провідних галузей економіки, 

високотехнологічних виробництв, сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності 

підприємств, впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій; залученню 

інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях 

економіки; формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку; збільшенню 

грошових доходів та підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості 

населення, підтримці його найуразливіших верств; забезпеченню безпеки 

життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім'ї, дітей та 

молоді; захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку тощо. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробленні Програми враховано положення таких документів: Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Плану заходів на 2018-2020 

роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, Плану 

заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018-

2020 роки. 

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення 

пріоритетних завдань розвитку Хмельниччини у 2019 році. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми 

забезпечується Департаментом економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації. Опрацьовано матеріали, надані структурними 

підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами 

центральних органів виконавчої влади і центральних установ України, 

райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) 

рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності, 

громадських організацій, депутатів рад усіх рівнів, профспілок. 

При розроблені Програми враховано тенденції економічного і соціального 

розвитку області у 2018 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної 

регіональної політики в області. 

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів 

Програми покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю 

облдержадміністрації і обласної ради разом з іншими органами виконавчої влади, 

територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування у взаємодії з громадянами, юридичними особами та їх 

об’єднаннями. Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників 

і власників реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального 

партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців. 

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме 

такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в 

область ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у регіоні.  

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься обласною 

державною адміністрацією, її структурними підрозділами спільно з територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади, якими розроблено відповідні заходи 

до Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються рішенням сесії обласної ради за поданням обласної 

державної адміністрації. 
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Основні тенденції соціально-економічного розвитку 

Хмельницької області у 2018 році 

 

Протягом поточного року економіка області, як і країни в цілому, 

розвивалась під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що різноспрямовано 

позначилися на загальних показниках розвитку. 

Пріоритетними напрямками розвитку залишаються впровадження реформи 

децентралізації, реформування медицини та освітньої галузі, розвиток 

промислового потенціалу області, її інфраструктури, широке залучення 

інвестицій в економіку Хмельниччини. 

Протягом 2018 року облдержадміністрацією спільно з місцевими органами 

виконавчої влади проводилася цілеспрямована робота для забезпечення 

зростання економіки Хмельниччини та вирішення проблемних питань у всіх 

галузях господарського комплексу області. 

Завдяки проведеній роботі протягом 9 місяців 2019 року органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування у співпраці з бізнесом та 

громадськістю на Хмельниччині вдалося стабілізувати роботу підприємств 

реального сектору економіки, забезпечити позитивну динаміку розвитку різних 

сфер суспільного життя. 

В області триває реформа децентралізації. На сьогодні створено 45 

об’єднаних територіальних громад, з них у 41 – відбулися вибори на голову та 

депутатів об’єднаної громади, у трьох – Улашанівській, Ямпільській, 

Новоставецькій – ще мають відбутись вибори. Ще одна громада – Славутська – 

утворилася шляхом приєднання Варварівської сільської ради до міста обласного 

значення. 

Площа, охоплена громадами, становить 11,6 тис. кв км або 56,3% від 

загальної площі області (20,6 тис. кв км). 41% від загальної чисельності 

населення області проживає в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ). 

За рейтинговим оцінюванням Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України на 10 жовтня 2018 

року Хмельницька область посіла 2-е місце за темпами формування ОТГ; 3-є 

місце по Україні за кількістю населення, що проживає в ОТГ; 3-є місце за 

кількістю рад, що об’єднались в ОТГ; 3-є місце за покриттям площі області; 7-е 

місце за кількістю ОТГ. 

Показовим є також те, що 6 ОТГ Хмельниччини ввійшли в тридцятку 

лідерів за експертним аналізом бюджетів 665 ОТГ за І півріччя 2018 року, 

проведеної Мінрегіоном України – це Крупецька, Волочиська, Красилівська, 

Летичівська, Гуменецька та Розсошанська ОТГ.  

Одним із індикаторів успішності реформи децентралізації є зростання 

доходів бюджетів громад. Так доходи об’єднаних територіальних громад зросли 

на 217,3 млн. гривень. Серед лідерів: Волочиська (+22,5 млн.грн.), Летичівська 

(+15,6 млн.грн.), Красилівська (+15,0 млн.грн.), Полонська (+14,2 млн.грн.), 

Гуменецька (+12,7 млн.грн.), Дунаєвецька міська (+12,4 млн.грн.), Чемеровецька 

(+10,8 млн.грн.), Старосинявська (+10,6 млн.грн.), Городоцька (+8,9 млн.грн.) 

громади. 
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На формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 

році для області передбачено 143,3 млн. грн. субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам. Отримано субвенції у розмірі 111,3 млн. грн. (що становить 

– 77,7% від передбачених коштів), освоєно – 58,6 млн. грн. (52,6% від 

профінансованих коштів.  

Для Хмельницької області розподілено 236,0 млн. грн. для реалізації 

48 проектів регіонального розвитку у різних галузях. На 08 жовтня 2018 року 

спрямовано 145,5 млн. грн. по загальному фонду, з яких освоєно майже 81,5 млн. 

гривень. 

З 47 проектів повністю завершено будівельні роботи по 4-х проектах. По 8-

ми проектах роботи завершуються та будівельна готовність їх становить від 67 до 

90 відсотків. При умові спрямування коштів спеціального фонду планується до 

введення в експлуатацію до кінця 2018 року 26 проектів. 

Наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим питанням.  

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів без 

урахування міжбюджетних трансфертів на суму 4224,9 млн. грн. або 107,5% до 

планових призначень. П’ять міст обласного значення (крім м. Кам’янець-

Подільський), усі райони та 35 ОТГ (крім Берездівської, Волочиської, 

Ганнопільської та Маківської) забезпечили виконання планових показників 

доходів загального фонду, затверджених місцевими радами на 9 місяців 2018 

року. 

Доходи загального фонду місцевих бюджетів області зросли на 25,0% або 

на 843,8 млн.грн. у порівнянні з відповідним періодом 2017 року. 

Одним із основних наповнювачів місцевих бюджетів є галузь 

промисловості. Індекс промислового виробництва становив 95,5% (у 

відповідному періоді минулого року – 104,5%). Реалізовано готової промислової 

продукції майже на 25 млрд. грн., що на 28% більше ніж торік.  

Традиційно найбільш вагомими галузями промисловості залишаються 

переробна промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів.  

Оскільки чверть обсягу виробленої промислової продукції області припадає 

на ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», через зупинку 

енергоблоку № 1 і № 2 Хмельницької АЕС допущено в цілому по області спад 

промислового виробництва (на 6,6%). 

У січні-вересні 2018 року збільшився випуск продукції у виготовленні 

виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 9,6%, 

виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 1,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів – на 0,6 відсотка. 

Поряд із цим, у переробній промисловості виробництво продукції 

зменшилося на 2,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 

на 11,4%, машинобудуванні – на 10,8%, металургійному виробництві, 

виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – на 10,4%, 

текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – на 3,3 відсотка. 
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У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 

січня-вересня 2017 року зменшився на 14,7 відсотка. 

Хмельниччина традиційно займає лідируючі позиції в аграрному секторі. 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-вересень 

2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року становив 104,9%, у 

тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 107,9%, господарствах 

населення – 102,0 відсотка. 

Агроформування області повністю завершили збирання ранніх зернових і 

зернобобових культур, валовий збір яких становить 2,6 млн. тонн при середній 

урожайності 60 центнерів з гектара, що є найвищим показником у державі. 

Продовжується збирання пізніх культур, таких як цукрові буряки, соя, 

соняшник, кукурудза. 

Закладається потужне підґрунтя до врожаю наступного року. Забезпечено 

посів озимих зернових культур на площі 224,0 тис. га (100% до прогнозу).  

З початку року проводяться роботи по будівництву та реконструкції на 

16 об’єктах, зокрема в галузі рослинництва – 5, тваринництва – 10 та в сфері 

обслуговування сільськогосподарської техніки – 1 об’єкт. 

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. У січні-червні 2018 

року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 3856,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних 

цінах на 1,5% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017 

року. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,5% загального обсягу) 

освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і 

транспортні засоби – 44,3 відсотка. У нематеріальні активи вкладено 1,5% 

загального обсягу капітальних інвестицій.  

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,2% 

загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків 

та інших позик, становила 8,4 відсотка. За рахунок державного та місцевих 

бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій. 

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та 

інвентар і транспортні засоби – 60,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 

34,8 відсотка. 

На капітальний ремонт активів спрямовано 208,1 млн. грн. капітальних 

інвестицій (5,4% загального обсягу). 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу) на 01 липня 2018 року становив 

166,9 млн.дол.США, що на 2,3% менше обсягів інвестицій на початок року.  

На Хмельниччини працює більше 230 підприємств з іноземним капіталом з 

35 країн світу. Понад 90% інвестицій надходить в область із країн Європейського 

Союзу. Незмінною є п’ятірка основних країн-інвесторів – це Нідерланди, Кіпр, 

Польща, Німеччина та Велика Британія.  

Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями: ТОВ «Inter 

Cars Ukraine», ТОВ «РосАпатитінвест», ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна» 
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(«WIX-FILTRON»), ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Тін Імпекс», ТОВ 

«Сіріус Екстружен», ТОВ «Мегатекс Індастріал». 

У Городоцькому районі завершується реалізація потужного інвестиційного 

проекту – будівництво найсучаснішого курортного комплексу ТОВ «Арден-

Палац» на 1500 місць та будівництво гірськолижного відпочинкового комплексу 

«Арден Скай». Планується створення до 1000 нових робочих місць. Обсяг 

інвестицій становив понад 5 млн. дол. США. 

У Городоцькому районі підприємством з польськими інвестиціями 

(ТОВ «Венус Україна»), яке здійснює виробництво та реалізацію олії соєвої, 

макухи, шроту, активно нарощуються виробничі потужності та збільшуються 

обсяги зовнішньоторговельних поставок. 

У с. Печеськи Хмельницького району ТОВ «Хмельницька біопаливна 

електростанція» реалізується проект з будівництва біогазової електростанції 

електричною потужністю 44,2 МВт та тепловою – 130 МВт. 

У 2017 році розпочато реалізацію проекту зі створення виробничого 

комплексу для підготовки, зберігання, первинної та подальшої переробки зерна 

кукурудзи і побічних продуктів у с. Кременчуки Красилівського району. 

У жовтні 2017 року в результаті проведеної роботи між Хмельницькою 

облдержадміністрацією та компанією «Кернел» підписано меморандум про 

співпрацю щодо будівництва заводу з виробництва соняшникової олії на базі 

діючого елеватора у м. Старокостянтинів. Планова річна потужність 

підприємства складатиме 1 мільйон тонн насіння соняшника. Для реалізації 

проекту буде інвестовано 130 млн. доларів США. Введення виробничих 

потужностей в експлуатацію заплановано до середини 2020 року. 

Реалізується проект з відновлення КП «Аеропорт Хмельницький». На 

сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи взлітно-посадкової полоси. 

Готується необхідний пакет документів для проходження сертифікації для малої 

авіації. Наразі розглядається питання щодо відкриття школи авіапілотів на базі 

Хмельницького аеропорту. 

Особливу увагу сьогодні необхідно приділити підприємствам, 

зорієнтованим на експортні поставки. У січні-серпні 2018 року експорт товарів 

становив 391,0 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем-серпнем 2017 року 

у 1,5 раза, імпорт – 289,0 млн.дол. і збільшився на 5,5 відсотка.  

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 101,8 млн.дол. (у 

січні-серпні 2017 року від'ємне – 13,8 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції 

проводились із партнерами із 120 країн світу. 

Сьогодні конкурувати на зовнішніх та внутрішньому ринках можуть тільки 

сучасні технічно та технологічно оснащені підприємства.  

До топ-списку найважливіших експортних партнерів хмельницького 

бізнесу цьогоріч увійшли Польща (21% від загальної вартості товарів), Росія 

(14%), Молдова (6%), Великобританія (6%), Об’єднані Арабські Емірати (6%), 

Узбекистан (4%), Естонія (4%), Румунія (4%), Німеччина (3%). 

На ринки основного свого торгового партнера – Польщі – подоляни 

експортують здебільшого мед, чорницю, меблі, санітарно-технічні вироби, 

тонколистовий прокат та інше. 
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Молдова придбала у подолян на третину більше таких товарів як прокат 

стальний, солод, яйця пташині, цукор, плівка поліпропіленова, гіпс тощо. 

Британці на 38% більше закупилися на Хмельниччині борошном, меблями, 

солодом, гарбузовим насінням, деревиною, чорницею та сантехнічними 

виробами. 

У січні-вересні 2018 року підприємства області виконали будівельні 

роботи на суму 2083,6 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 

січнем-вереснем 2017 року становив 135,9 відсотка.  

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні-червні 2018 року 

проти січня-червня 2017 року становила 44,1 відсотка. У розрахунку на 10 тисяч 

населення введено в експлуатацію 753,1 кв. м житла. За січень-червень 2018 року 

інвестиції населення в житлове будівництво становили 475,25 млн. грн. (12,3% 

від загального обсягу капітальних інвестицій, у 2,8 рази менше відповідного 

періоду 2017 року). 

З позитивних факторів, які вплинули на збільшення обсягів виконаних 

будівельних робіт та освоєних капітальних інвестицій, є реалізація проектів за 

державні кошти та впровадження значних за вартістю інвестиційних проектів за 

кошти приватних інвесторів, таких як: 

будівництво сонячної електростанції (фотоелектричної) встановленою 

потужністю 3МВт по вул. Котляревського, 15 в м.Волочиськ (кошторисна 

вартість – 73142,45 тис.грн.); 

будівництво сонячної електростанції за межами населеного пункту 

с.Кривачинці Волочиського району (69710,4 тис.грн.); 

будівництво культурно-оздоровчого комплексу по вул.Зеленій,40 у 

с.Радісне, Красилівського району (1418,5 тис. грн.); 

будівництво Северинської СЕС на території с. Северини, 

Старокостянтинівського району (22475,39 тис. грн.); 

два міні-футбольних майданчики Хмельницької дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1 по вул. Спортивній, 17, у м.Хмельницький (4924,35 тис. 

грн). 

За 9 місяців 2018 року на реалізацію програми надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам у 

рамках Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки 

надійшло з державного бюджету 909,73 тис. грн.; з місцевих бюджетів – 570,3 

тис. грн. У 2018 році надано 3 кредити молодим сім’ям, у тому числі 1 – за кошти 

обласного бюджету. 

За програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у 2012-

2014 роках укладено 165 договорів з громадянами щодо часткової компенсації 

вартості іпотечних кредитів на придбання житла, з яких 34 – вже повністю 

профінансовано. За січень-вересень 2018 року громадяни отримали компенсацію 

за рахунок коштів державного бюджету у загальній сумі 1,6 млн. гривень.  

За 9 місяців 2018 року на реалізацію програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі “Власний дім” профінансовано з державного 

бюджету 1,3 млн. грн., з обласного бюджету – 850,0 тис. грн., районних бюджетів 

– 264,0 тис. грн., за рахунок чого надано 35 кредитів на будівництво житла. 
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На дорогах Хмельниччини тривають роботи з поточного середнього 

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення. На замовлення ДП «Служба місцевих 

автодоріг» у Хмельницькій області з 46-ти об’єктів поточного середнього 

ремонту доріг загального користування місцевого значення роботи завершено на 

сорока. На завершальній стадії виконання робіт по 6-ти об’єктах. 

Дороги загального користування державного значення. Міжнародна 

автодорога М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка увійшла до 

проекту GO Highway. Триває поточний середній ремонт на ділянці, протяжністю 

35 км, від м. Хмельницького до смт Війтівці (км 215 – 252 км). Крім того, 

розпочато реконструкцію західного під’їзду до м. Хмельницький та капітальний 

ремонт ділянки через смт Війтівці. Загальна вартість об’єктів – 690 млн. гривень. 

Джерело фінансування – державний бюджет. 

Роботи із реконструкції та капітального ремонту на ділянці автодороги М-

12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, протяжністю 40 км, від 

с. Голосків до кордону із Вінницькою областю виконує китайська компанія 

«Сіньцян Комм‘юнікейшнз Констракшн Груп Ко Лтд». Оскільки темпи 

виконання робіт є досить низькими і введення в експлуатацію окремих ділянок 

дороги постійно відтерміновується, питання знаходиться на постійному контролі. 

Відбуваються регулярні виїзди керівництва області на об’єкт та безпосереднє 

спілкування з представниками компанії. Джерело фінансування – кошти 

Світового банку. 

У рамках реалізації бюджетної програми “Покращення стану автомобільної 

дороги Житомир – Чернівці” ремонтні роботи ведуться або вже завершені, на 

семи об’єктах автодороги Н-03. Серед них – аварійно-небезпечна ділянка, відома 

у народі як «Тещин язик», на якій продовжуються роботи із розширення проїзної 

частини ще однією смугою. Триває капітальний ремонт мосту через р. Мукша. 

Окрім того, на автодорозі Н-03 продовжується капітальний ремонт вул. Північна, 

що у м. Кам’янець-Подільський, завершується поточний середній ремонт у с. 

Шатава, відремонтовано ділянку дороги біля смт Дунаївці. Джерело 

фінансування –державний бюджет. 

Загальна протяжність відремонтованих цьогоріч поточним середнім 

ремонтом ділянок на автодорозі Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів 

становить 5,5 кілометрів. Вартість ремонтних робіт становить 75,5 млн. гривень. 

Джерело фінансування –державний бюджет. 

В області працюють чотири пересувних габаритно-вагових комплекси, які 

використовуються на автомобільних дорогах загального користування.  

На автомобільних дорогах міжнародного та національного значення, які 

проходять територією області побудовано 8 майданчиків, які відповідають 

вимогам і параметрам для влаштування пересувного габаритно-вагового 

комплексу. 

З початку 2018 року в області виявлено 368 фактів перевезення вантажів з 

перевищенням габаритно-вагових параметрів, нараховано плату за проїзд 

автомобільними дорогами загального користування у еквіваленті 62021 євро, з 

них до бюджету спрямовано 696,4 тис. гривень. 
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За останні роки в області спостерігається тенденція збільшення оснащених 

засобами обліку теплової енергії багатоквартирних житлових будинків з 

централізованим теплопостачанням. На 01 жовтня 2018 року будинковими 

лічильниками обліку теплової енергії в області оснащено 2026 багатоквартирних 

житлових будинків. 

На 01 жовтня 2018 року область підготовлена до опалювального сезону 

майже на 100 відсотків. Роботи з підготовки об’єктів теплового, водопровідно-

каналізаційного господарства, соціальної сфери та житлового фонду виконані 

стовідсотково. Акти готовності видано на усі відомчі та комунальні котельні в 

кількості 766. На комунальних котельнях створено запаси палива в обсязі 24 

тонни (100%), на відомчих котельнях 6765,6 тонни (98,3%). Видано 4848 

паспортів готовності на житлові будинки. Повністю заповнено теплоносієм 

системи опалення житлових будинків (2285 систем опалення). До опалювального 

сезону повністю підготовлені об’єкти соціальної сфери – 673 школи, 657 дитячих 

садочків та 65 лікарень. Здійснено капітальний та поточний ремонт 863,35 тис. кв 

м із 953,9 тис. кв м (90,5%) міських вулиць та доріг, підготовлено 226 (100%) 

одиниць спеціалізованої прибиральної техніки, заготовлено 30,93 тис. тонн 

(92,3%) посипочного матеріалу та реагентів. 

Хмельниччина продовжує розвивати напрями альтернативної 

енергетики та впровадження сучасного обладнання у сфері 

теплопостачання. 

На початку липня 2018 року у місті Кам’янець-Подільський відкрито першу 

в Україні, третю в Європі та п’яту у світі новітню біо-теплоелектростанцію 

потужністю 45 МВт. Кошти на реалізацію проекту надано Світовим банком у 

кредит під 0,01% річних, загальна вартість – 9,6 млн. доларів. Основна сировина, 

що буде використовуватися у роботі – відходи сільського та лісового 

господарства: солома, кукурудза та щепа. 

За цей період за кошти приватних інвесторів завершено будівництво та 

введено в експлуатацію такі значні за вартістю інвестиційні проекти: сонячна 

(фотовольтаїчна) електростанція (об’єкт альтернативної енергетики з 

використанням енергії сонця) ФЕС “Деражня-2” у м. Деражня, сонячна 

(фотовольтаїчна) електростанція “Дунаївці-3” за межами с. Дем’янківці 

Дунаєвецького району, електростанція на нетрадиційних джерелах енергії 

(використання енергії сонця) потужністю 5МВт на території Кутковецької 

сільської ради Чемеровецького району, сонячна електростанція “Віньковецька 

СЕС”, електростанція на території Війтовецької сільської ради Волочиського 

району, завершено будівництво першої черги електростанції на сонячних 

батареях ТОВ “ЕКО ФОТУРЕ” с. Рихта Камянець-Подільського району, 

завершено будівництво електростанції (виробництво електроенергії з 

використанням сонячної енергії) у с.Вишнопіль Старокостянтинівського району, 

завершено будівництво електростанції (виробництво електроенергії з 

використанням сонячної енергії) у с.Северини Старокостянтинівського району. 

На сьогоднішній день на теренах області реалізуються значні інвестиційні 

проекти, а саме: 
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відкриття заводу SEBN – представництва в Європі компанії Sumitomo 

Electric Bordnetze - з виробництва кабельно-провідникової продукції для 

автомобільної промисловості (м. Хмельницький); 

будівництво біогазової електростанції ТОВ “Теофіпольська енергетична 

компанія” (ІІ черга), смт Теофіполь; 

будівництво сонячної електростанції потужністю 50МВт у с. Панівці, 

Кам'янець-Подільський район; 

запуск заводу з переробки технічної коноплі за інноваційними 

технологіями (м. Старокостянтинів); 

будівництво ТОВ “Хмельницька біопаливна електростанція” біогазової 

електростанції електричною потужністю 44,2 МВт та тепловою – 130 МВт 

(с. Печеськи, Хмельницький район); 

створення ТОВ “АГРО ПРО МЕНЕДЖМЕНТ” виробничого комплексу для 

підготовки, зберігання, первинної та подальшої переробки зерна кукурудзи і 

побічних продуктів (с. Кременчуки, Красилівський район). 

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому 

ринку області для своєчасного реагування на негативні тенденції його розвитку. 

Ціни на споживчому ринку у вересні у порівнянні з попереднім місяцем 

зросли на 1,7 відсотка. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої 

збільшилися на 1,2 відсотка. 

Найбільше (на 17,1%) подорожчали яйця. На 8,5–3,2% підвищилися ціни на 

м’ясо птиці, молоко, хліб, макаронні вироби, сметану, на 2,8–0,9% – на сало, 

продукти переробки зернових, сири, безалкогольні напої, рис, кондитерські 

вироби з борошна та цукру, кисломолочну продукцію, вершкове масло. Водночас 

на 7,6% подешевшали фрукти, на 2,1–0,1% – овочі, майонез, соняшникова олія, 

риба та продукти з риби.  

Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення 

регуляторного середовища. Вживаються заходи з подальшого вдосконалення 

організації роботи центрів надання адміністративних послуг. Протягом звітного 

періоду 2018 року через місцеві ЦНАПи надано понад 300,0 тис. 

адміністративних послуг. Середня кількість видів адміністративних послуг, що 

надаються через центри при райдержадміністраціях, становить 138 послуги, при 

виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 196 послуг, при 

об’єднаних територіальних громадах – 124 послуги.  

У рамках проведення децентралізації в області активно проводиться робота 

зі створення ЦНАП в об’єднаних територіальних громадах. 

Зокрема, за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”, яка працює в 

Україні, у першій її фазі з 26 ЦНАПів по всій країні, в області створено 6 центрів 

надання адміністративних послуг за європейськими стандартами, які успішно 

функціонують.  

У м. Хмельницький 25 вересня 2018 року відбулося відкриття “Прозорого 

офісу”, яким передбачено надання 84 послуг, у тому числі з призначення 

соціальної допомоги учасникам бойових дій, інвалідам, ветеранам війни та праці, 

іншим категоріям соціально незахищених верств населення. 

У цілому, стан розвитку підприємництва в області характеризується 

позитивною динамікою основних фінансово-економічних показників. Так, на 01 
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жовтня 2018 року кількість діючих малих та середніх підприємств становить 

13101, до бюджетів усіх рівнів від їх діяльності надійшло 3,7 млрд. грн. 

податкових платежів. 

У контексті наповнення бюджетів особливої уваги потребує питання 

легалізації виплати заробітної плати. 

З метою легалізації трудових відносин протягом січня-вересня 2018 року на 

засіданнях спільних комісій при виконавчих комітетах міських рад та 

райдержадміністрацій заслухано 1108 керівників підприємств та 1135 

підприємців, яким виплачувалося заробітна платва нижче законодавчо 

встановленого мінімуму. Одночасно органами ДФС на засіданнях робочих груп 

заслухано 958 керівників підприємств та проведено індивідуальну роботу з 947 

підприємцями.  

За результатами проведених заходів на 1094 підприємствах та 1141 

підприємцю підвищено рівень заробітної плати.  

За результатами контрольно-перевірочної роботи в 132 суб’єктів 

підприємницької діяльності виявлено виплату заробітної плати та інших доходів 

з порушенням вимог податкового законодавства. За результатами перевірок 

донараховано 21,7 млн. грн., з яких до бюджету надійшло 9,6 млн. гривень.  

З початку 2018 року залучено до офіційного працевлаштування 

2182 громадянина, які не були оформлені згідно з вимогами законодавства 

працедавцями, і додатково мобілізовано до бюджету 6,4 млн. грн. податку на 

доходи фізичних осіб, 534,7 тис. грн. військового збору та 7,8 млн. грн. єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Крім того, за результатами вжитих заходів залучено 3503 фізичні особи до 

державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, якими додатково 

сплачено до бюджету 4319,8 тис. грн. податків та зборів. 

Ще одним джерелом збільшення надходжень до місцевих бюджетів є 

підвищення заробітної плати та її своєчасна виплата. Середньомісячна 

заробітна плата за січень-серпень 2018 року становила 7037 грн. і зросла 

порівняно з відповідним періодом 2017 року на 24,8 відсотка. У серпні 2018 року 

розмір середньої заробітної плати відносно серпня 2017 року зріс на 23,8% і 

становив 7352,9 гривень.  

Заборгованість із виплати заробітної плати по області на 01 жовтня 

2018 року становить 15,8 млн. гривень. У структурі боргу заборгованість на 

економічно активних підприємствах складає 9,9 млн. грн. або 62,5% боргу 

підприємств області, підприємствах-банкрутах – 5,6 млн. грн. або 35,7% та 

економічно неактивних підприємстві – 285,0 тис. грн. або 1,8 відсотка. 

Забезпечувався розвиток сфери соціальних послуг. 

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги, станом на 01 жовтня 2018 року в Хмельницькій області 

проживає 12238 – учасника бойових дій, які брали участь в антитерористичній 

операції, 37 – учасників війни, 265 – інвалідів війни та 318 осіб, яким надано 

статус “Член сім’ї загиблого (померлого)”. 

В обласному бюджеті на 2018 рік затверджено видатки для надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам на вирішення матеріально-

побутових проблем (у тому числі і учасникам антитерористичної операції) у сумі 
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6,0 млн. гривень. Також, передбачено видатки в сумі 1,1 млн. грн. на 

забезпечення зубопротезуванням пільгової категорії осіб (у тому числі осіб, які 

брали участь в антитерористичній операції).  

У 2018 році для сімей загиблих, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп, які 

брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов 

затверджено 15,3 млн. гривень. для придбання 15 квартир. 

Для проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції та постраждалих учасників Революції Гідності на 2018 рік затверджено 

асигнувань у сумі 704,5 тис. грн., профінансовано – 660,4 тис. гривень.  

На 01 жовтня 2018 року учасниками АТО подано 782 заяви на отримання 

послуг з професійного навчання, укладено 53 договори з навчальними закладами 

на професійне навчання 140 осіб, закінчили навчання 51 учасник АТО, здійснено 

оплату за надані освітні послуги відповідно до актів виконаних робіт на суму 

319,7 тис. гривень.  

На території області проживає 6563 внутрішньо переміщених осіб (3806 

сімей), з них – 1744 дітей, 2098 пенсіонерів, 459 інвалідів. 10771 сім’я звернулися 

з заявами щодо призначення (відновлення) соціальних виплат, з них 3827 осіб – 

щодо відновлення соціальних виплат. За результатами проведених перевірок 

складено 10771 акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, з них 3630 – 

внутрішньо переміщених осіб за заявами щодо відновлення соціальних виплат. 

Проведено 1175 засідань комісій з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, на яких 9883 особам (у тому числі 

пенсій 3050) призначено допомогу.  

Приділялася увага розвитку галузі освіти. В області функціонує 768 

закладів дошкільної освіти, де здобувають освіту близько 47,6 тис. вихованців. 

На 100 місцях у закладах дошкільної освіти в середньому виховуються 116 дітей. 

З початку року створено 317 додаткових місця для дошкільнят.  

В області функціонує 139 закладів з інклюзивним навчанням та 

вихованням. В інклюзивних класах навчається 510 дітей з особливими освітніми 

потребами та виховується 130 дітей в інклюзивних групах. Хмельниччина 

долучилась до Національного проекту «Інклюзивна освіта – рівень свідомості 

нації», у наслідок чого створено 26 інклюзивно-ресурсних центрів. 

Поступово запроваджується система опорних шкіл та їхніх філій. Створено 

19 опорних шкіл з 23 філіями. Ліквідовано 21 та реорганізовано 35 закладів 

загальної середньої освіти, в 1 – призупинено освітній процес через відсутність 

учнів. 

Парк шкільних автобусів налічує 403 одиниці, які забезпечують підвезення 

до місця навчання та додому 100 % учнів до потреби. 

Медична галузь області активно працює над реалізацію державної політики 

щодо реформування системи охорони здоров’я. Впроваджено Урядову програму 

реімбурсації «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти із серцево-судинними 

захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримують необхідні 

препарати безоплатно або з незначною доплатою. На відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування вищезазначених хвороб області виділено 33,1 

млн. грн. цільової субвенції. 
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Проводиться активна робота з реформування закладів охорони здоров’я. У 

центрах ПМСД та їх структурних підрозділах створюються належні умови для 

укладання декларацій між лікарем та пацієнтом за допомогою електронної 

системи охорони здоров’я “e-Health”. Підключено до медичних інформаційних 

систем 29 центрів ПМСД з 29 функціонуючих. На 01 жовтня 2018 року 57% 

населення уклало декларації про вибір лікаря первинної ланки. 

Проводиться підготовча робота до реформування медичних закладів, що 

надають вторинну спеціалізовану допомогу. На сьогодні затверджено склад 3 

госпітальних округів області. З урахуванням усіх адміністративно-

територіальних одиниць, у тому числі 42 створених об’єднаних територіальних 

громад, створено Госпітальні ради в кожному госпітальному окрузі, які 

розробляють перспективні плани розвитку мережі закладів охорони здоров’я, що 

входять до складу цих округів. 

З метою створення обласного кардіологічного центру розпочато 

реконструкцію будівлі обласного кардіодиспансеру. У 2018 році виділено 28,9 

млн. грн., з яких освоєно 13,2 млн. гривень. 

Досягнуті протягом 9 місяців 2018 року результати дають можливість 

прогнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку провідних галузей 

виробничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню добробуту 

мешканців регіону. 

 

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та 

вирішення проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом реалізації 

завдань та заходів на 2019 рік, визначених у Програмі соціально-економічного 

розвитку Хмельницької області на 2019 рік. 
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Цілі та пріоритети  

соціально-економічного розвитку регіону на 2019 рік 

 

Основою для глибоких соціально-економічних перетворень у регіоні та 

його подальшого сталого розвитку є визначення основних цілей та пріоритетів 

економічної політики на 2019 рік.  

Цілі та пріоритети програми спрямовано на активізацію економічного 

розвитку області, що дозволить забезпечити достатній рівень фінансування всіх 

сфер господарювання та життєдіяльності населення. 

Проведення невідкладних і ефективних заходів, націлених на розвиток 

пріоритетних секторів економіки, створення сприятливих умов для ведення 

бізнесу та інвестиційно-інноваційного клімату, реалізація людського потенціалу 

сприятимуть формуванню належних умов праці, гідного життя та забезпеченню 

збалансованого розвитку в цілому. 

 

Пріоритетами регіональної політики на 2019 рік будуть: 

сприяння подальшому розвитку промислового комплексу області, 

модернізації та технічному переоснащенню виробничих потужностей, 

стимулювання розробки і випуску високоякісної та конкурентоспроможної на 

українському і світовому ринках продукції, створення нових зразків сучасної 

техніки; 

створення умов для розвитку аграрного сектору області та підвищення його 

конкурентоспроможності, упровадження сучасних форм кооперації, підтримка 

утворення малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих 

кооперативів, ведення органічного землеробства та виробництва органічних 

продуктів харчування; 

сприяння залученню інвестицій в економіку області, реалізація експортних 

можливостей, популяризація економічного та інвестиційного потенціалу області, 

втілення державної інвестиційної політики шляхом створення та функціонування 

індустріальних парків; 

всебічне сприяння реформі децентралізації влади, формування 

самодостатніх та спроможних об’єднаних територіальних громад, здатних 

самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого 

значення; 

збільшення кількості робочих місць в області, зокрема, участь суб’єктів 

господарювання регіону у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, 

для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять створити нові 

робочі місця з належними умовами праці; зниження рівня безробіття та 

посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів; 

упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, 

використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, будівництво та 

реконструкція соціально важливих об’єктів, розвиток житлово-комунального 

господарства; 
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реформування системи дорожньої галузі, відновлення дорожньо-

транспортної інфраструктури та забезпечення належного експлуатаційного стану 

автомобільних доріг; 

використання потенціалу області для розвитку сільського агро- та 

екотуризму, надання послуг з відпочинку та туристичних атракцій. Збереження 

історико-культурних пам’яток; 

підвищення якості життя населення шляхом поліпшення якості та 

доступності освітніх послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів 

населення, підвищення рівня безпеки та захисту громадян, належного пенсійного 

забезпечення.  

 

Результати виконання Програми 

 

Розвиток основних сфер економічної діяльності:  

індекс промислового виробництва у 2019 році становитиме 100,1% за 

рахунок стабільної роботи потужних промислових підприємств: ДП ПАТ 

“Оболонь”, ПАТ “Подільський цемент”, ПАТ “Укрелектроапарат”, 

ДП “Новатор”; освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової 

продукції; 

приріст валової продукції сільського господарства за підсумками діяльності 

усіх категорій господарств становитиме 1,0% за рахунок вчасного та якісного 

посіву та збору сільськогосподарських культур, введення в дію тваринницьких 

комплексів; 

експорт місцевих товарів збільшиться на 20%, обсяг імпорту – на 5. 

 

Поліпшення інвестиційного клімату: прогнозується збільшення: 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку 

області на 1,8 відсотка;  

обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 

порівнянних цінах на 14% за рахунок впровадження масштабних інвестиційно-

інноваційних проектів. 

 

Підвищення рівня життя населення:  

середньомісячна заробітна плата збільшиться до 7900,0 грн. (на 11,0% 

більше показника 2018 року);  

заборгованість з виплати заробітної плати скоротиться до початку 2019 

року на 70% та становитиме 2,0 млн. гривень. 

 

 

 

 



 
 

 

18 

Ключові завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону 

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення 

діяльності економічних суб‘єктів 

1.1. Розвиток промислового комплексу буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

оновлення виробничого потенціалу, введення в експлуатацію нових 

виробництв, створення нових робочих місць; 

підвищення науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств 

області у рамках виконання державного оборонного замовлення та сприяння 

реалізації політики імпортозаміщення та внутрішньообласної кооперації; 

підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва та 

нарощування експортного потенціалу підприємств; 

впровадження у галузі промисловості найбільших інвестиційних проектів, 

що забезпечать значний поштовх розвитку виробничої сфери; 

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; 

розвиток мережі індустріальних парків; 

сертифікацію систем управління якістю та систем управління безпечністю 

харчової продукції на підприємствах 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. 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, освіти та науки облдержадміністрації, 

Хмельницька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування. 

1.2. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу у форматі засідань 

консультативно-дорадчих органів при місцевих органах влади з питань 

соціально-економічного розвитку та обговорення нагальних проблем, що 

заважають здійсненню підприємницької діяльності; 

здійснення фінансово-кредитної підтримки проектів суб’єктів 

підприємництва за умови створення нових робочих місць; 

проведення семінарів та навчань для розробників регуляторних актів з 

питань застосування норм регуляторного законодавства; 
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формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті 

Хмельницький; 

сприяння створенню центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB; 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

популяризацію підприємництва, підвищення поінформованості суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо започаткування і ведення бізнесу; 

співпрацю навчальних закладів з службою зайнятості в частині 

пропагування збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та кількості 

самозайнятих підприємницькою діяльністю, у тому числі серед молоді, 

студентства, учасників АТО, соціально-вразливих верств населення; 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління 

ДФС  в області, Союз промисловців і підприємців Хмельницької області, ДП 

“Хмельницькстандартметрологія”, управління захисту споживачів Головного 

управління Держпродспоживслужби в області, обласний центр зайнятості, 

управління Держпраці в області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

1.3. Розширення мережі ЦНАПів та покращення якості надання 

адміністративних послуг буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

створення інтегрованих центрів надання адміністративних послуг 

об’єднаних територіальних громад та формування віддалених робочих місць; 

підвищення якості надання адміністративних послуг через діючі центри 

надання адміністративних послуг; 

упровадження центрами надання адміністративних послуг електронних 

сервісів та комунікацій. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

1.4. Зовнішньоекономічна діяльність та інвестиційна політика буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

стимулювання залучення інвестицій у “точки економічного зростання” 

регіону шляхом вивчення наявних ресурсів та потреб району/міста в інвестиціях, 

розроблення та поширення інвестиційних пропозицій проектів стратегічного 

значення для розвитку області; 

інформаційну та практичну допомогу у залученні суб’єктами 

господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх 

участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного 

співробітництва, співпраці з донорськими організаціями; 

підготовку та розповсюдження презентаційних матеріалів про Хмельницьку 

область, рекламно-іміджевої продукції, інвестиційних паспортів області та її 
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адміністративно-територіальних одиниць, каталогу експортного потенціалу 

підприємств; 

участь та представлення інвестиційного потенціалу області на 

інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного 

характеру, організацію та проведення ділових зустрічей, семінарів, «круглих 

столів» за участю представників ділових кіл зарубіжних країн та підприємців 

області; 

організацію та проведення економічних форумів, конференцій, семінарів, 

нарад, тренінгів щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів на теренах 

області; 

організацію поїздок економічної місії підприємців Хмельниччини до країн 

світу з метою перейняття досвіду у формуванні активної інвестиційної позиції та 

налагодження ділових контактів для подальшого виходу на зовнішні ринки та 

створення спільних підприємств; 

розвиток державно-приватного партнерства з метою реалізації важливих 

для регіонів інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва, 

упровадження енергозберігаючих технологій, вирішення проблем житлово-

комунального господарства; 

активізацію двостороннього та міжрегіонального співробітництва, 

поглиблення співробітництва у торговельно-економічній сфері, просування 

позитивного іміджу області; 

сприяння активізації експортної діяльності національних товаровиробників 

та допомога їм у виході на нові ринки збуту, формування карти потенційних 

зовнішніх ринків для товаровиробників області; 

забезпечення інформаційного супроводу інвесторів під час їх роботи на 

території області. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, управління регіонального розвитку та 

будівництва, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, Хмельницька митниця ДФС в області, Хмельницька 

торгово-промислова палата, Хмельницький національний університет, 

Хмельницький університет управління та права, Хмельницький відокремлений 

підрозділ установи “Центр розвитку місцевого самоврядування”, Агенція сталого 

розвитку «Астар»,  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

1.5. Підвищення фінансової самодостатності та збільшення надходжень 

до бюджетів буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

дотримання учасниками бюджетного процесу норм бюджетного 

законодавства; 

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; 
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сприяння підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати у 

високорентабельних галузях економіки; 

ліквідацію випадків виплати заробітної плати працівникам нижче 

законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях 

області; 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах 

усіх форм власності; 

проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові 

доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної 

заробітної плати; 

скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх 

рівнів; 

вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та 

дотримання жорсткої бюджетної дисципліни; 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для усіх 

місцевих бюджетів з метою підвищення прозорості та ефективності використання 

фінансових ресурсів. 

Відповідальні виконавці: Департамент фінансів облдержадміністрації, 

Головне управління ДФС у Хмельницькій області, Хмельницька митниця ДФС, 

Головне управління Державної казначейської служби України, управління 

Західного офісу Держаудитслужби в області, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, головні розпорядники коштів обласного бюджету. 
 

2.Реалізація туристичного потенціалу регіону 

2.1. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

розроблення Програми розвитку туризму та курортів Хмельницької області 

на 2019-2023 роки; 

створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури 

Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром у місті 

Хмельницький; 

створення туристично-інформаційного центру на території курортної зони 

селища Сатанів Городоцького району Хмельницької області; 

створення туристично-рекреаційної зони “Сквер Потоцьких” у селищі 

Антоніни Красилівського району. 

Відповідальні виконавці: управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 
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2.2. Туристична привабливість буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають: 

підвищення рівня конкурентоспроможності туристичної галузі області на 

внутрішньому та міжнародному туристичних ринках;  

розвиток культурно-туристичного потенціалу області шляхом проведення 

фестивалів, виставок, відкриття туристичного сезону тощо; 

виготовлення рекламно-інформаційної продукції, (туристичних буклетів, 

путівників, методичних посібників, каталогів, проспектів, флаєрів тощо); 

розповсюдження літератури та презентаційних матеріалів українською 

мовою закордонним українцям; 

організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа 

закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, 

мистецтвом, історією України; 

створення каталогу “Хмельниччина фестивальна”; 

участь у туристичних заходах, у тому числі ярмарках, виставках, форумах. 

Відповідальні виконавці: управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Хмельницький університет управління та права, Хмельницький 

обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

2.3. Збереження історико-культурної спадщини забезпечуватиметься 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на 

пам’ятки культурної спадщини; 

проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної 

спадщини області, у тому числі на пам’ятках Державного історико-культурного 

заповідника “Межибіж”; 

сприяння участі у міжнародних проектах у сфері охорони культурної 

спадщини, підготовці пропозицій щодо внесення нових об’єктів України до 

Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Відповідальні виконавці: управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, Національний історико-архітектурний заповідник “Кам’янець” 

та Державні історико-культурні заповідники “Межибіж”, “Самчики”. 

 

3. Розвиток сільських територій та територій довкола міст 

3.1. Розвиток агропромислового комплексу буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

агропромислового комплексу, орієнтованого на задоволення внутрішніх та 
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експортних потреб країни в продукції сільського господарства і продуктах її 

переробки; 

створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення інвестицій в 

аграрний сектор; 

сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва, 

технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних 

підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської 

продукції; 

сприяння розвитку ринку екологічних та органічних продуктів, збільшення 

ефективності виробництва та переробки органічної продукції; 

забезпечення зростання обсягів валового виробництва продукції 

тваринництва у сільгосппідприємствах та фермерських господарствах за рахунок 

покращення селекції, умов утримання та годівлі; 

реалізацію в області заходів державної фінансової підтримки 

агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, підтримки галузі 

тваринництва; 

продовження будівництва та реконструкції об’єктів тваринництва, 

залучення фермерських господарств до розвитку галузі, створення сімейних 

ферм, кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із переробки молочної 

сировини; 

Відповідальні виконавці: департаменти агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації, економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

3.2. Розвиток сільських територій буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають:  

розвиток сучасних форм кооперації, залучення інвестицій; 

підтримку малого та середнього бізнесу на селі; 

реалізацію проекту: «Продукція з сільського двору до міської оселі: 

система доставки сільськогосподарської продукції у межах Хмельницького 

регіону»; 

створення умов для розширення сфери зайнятості сільського населення; 

підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств 

області на базі закладів аграрної освіти області; 

організацію проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Відповідальні виконавці: департаменти агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації, економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління 

Держгеокадастру в області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 



 
 

 

24 

3.3. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних 

громад та їх об’єднань буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають:  

підвищення рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів для 

забезпечення надання органами місцевого самоврядування основних 

гарантованих послуг населенню; 

організаційно-методичний та інформаційний супровід процесу 

добровільного об’єднання територіальних громад; 

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення розвитку територіальних громад; 

забезпечення ефективного використання коштів державного фонду 

регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури об’єднаних громад, інших державних і недержавних джерел 

фінансування програм і проектів розвитку територіальних громад області; 

забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями територіальних 

громад на місцевому рівні.  

поширення передового досвіду розбудови інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад; 

актуалізацію перспективного плану формування територій громад області; 

підтримку місцевого економічного розвитку. 

Відповідальні виконавці: Управління регіонального розвитку та 

будівництва Департаменти економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури, освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів облдержадміністрації, 

Хмельницький відокремлений підрозділ установи “Центр розвитку місцевого 

самоврядування”, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, 

3.4. Забезпечення комплексного розвитку територій об’єднаних громад у 

2019 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

продовження процесу формування територіальних громад, здатних і 

спроможних самостійно вирішувати питання місцевого значення з ефективного 

розвитку власних територій; 

інформаційно-консультативне та організаційно-методичне сприяння 

розробленню та реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, які відповідають завданням Стратегії регіонального розвитку 

Хмельницької області на 2011-2020 роки; 

сприяння участі територіальних громад у програмах міжнародної технічної 

допомоги, активізацію співпраці з донорськими організаціями щодо залучення 

коштів для фінансування інвестиційних програм та проектів розвитку територій;  

проведення семінарів, тренінгів з написання проектів регіонального розвитку, 

муніципальних послуг, комунікації та просторового планування;  
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сприяння впровадженню в об’єднаних територіальних громадах 

секторальних реформ, зокрема в системі освіти, охорони здоров’я, 

інфраструктури та інших; 

сприяння діяльності Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, освіти і науки, охорони здоров’я, управління 

регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, Хмельницький 

відокремлений підрозділ установи “Центр розвитку місцевого самоврядування”, 

центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3.5. Охорона навколишнього природного середовища буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

покращення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; 

забезпечення належного санітарного стану та охорони навколишнього 

природного середовища; 

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; 

вжиття заходів для недопущення знищення парків, скверів та інших 

озеленених територій загального користування в населених пунктах; 

проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти; 

будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, 

берегозакріплювальних, протизсувних споруд; 

будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд, насосних 

станцій і колекторів; 

передачу на утилізацію накопичених непридатних та заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин; 

реконструкцію та будівництво полігонів твердих побутових відходів у 

населених пунктах; 

паспортизацію сміттєзвалищ населених пунктів; 

проведення робіт з утримання об’єктів природно-заповідного фонду та 

забезпечення дотримання заповідного режиму. 

Відповідальні виконавці: департаменти агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів, управління житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в області, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 
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4. Забезпечення росту регіонального потенціалу  

(вирішення наскрізних проблем) 

4.1. Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій у 

2019 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів установами 

бюджетної сфери області; 

модернізацію, технічне переоснащення та переведення котелень області на 

використання альтернативних видів палива;  

будівництво об’єктів альтернативної енергетики; 

проведення реконструкції систем освітлення в будівлях шляхом заміни 

ламп на енергоощадні та встановлення систем автоматичного регулювання; 

здійснення комплексної термомодернізації будівель (утеплення зовнішніх 

огороджувальних конструкцій, заміна вікон, встановлення вентиляційних 

систем); 

реалізацію проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних заходів; 

стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам 

в енерго- і ресурсозбереженні за рахунок відшкодування частини відсотків за 

кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК); 

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. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів, управління житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

4.2. Реформування житлово-комунального господарства буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на 

об’єктах комунальної теплоенергетики,  водопровідно-каналізаційного 

господарства та житловому фонді; 

забезпечення комерційного обліку послуг тепло- та водопостачання; 

диверсифікація джерел теплової енергії, перехід котелень на альтернативні 

джерела енергії (дрова, пелети, торф тощо ); 

реформування житлово-комунального господарства шляхом формування 

ефективного власника житла через створення управляючих компаній, об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків тощо; 

впровадження роздільного збору сміття та будівництво нових сучасних 

сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних ліній; 
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забезпечення населення послугами з водопостачання та водовідведення 

належного рівня та якості відповідно до національних стандартів; 

будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд, водогонів та 

водопровідних мереж; 

реконструкцію застарілого житлового фонду;  

ремонт та модернізацію ліфтового господарства. 

Відповідальні виконавці: управління житлово-комунального 

господарства, регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

4.3. Будівельна активність та житлова політика буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

здійснення контролю за будівництвом (реконструкцією, капітальним 

ремонтом) об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 

призначення всіх форм власності; 

забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп населення при 

розробці проектно-кошторисної документації, будівництві (реконструкції) 

об’єктів соціальної сфери, адміністративних будівель; 

залучення коштів державного та місцевих бюджетів для надання підтримки 

на індивідуальне будівництво у сільській місцевості, будівництво (придбання) 

доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям, 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо 

переміщеним особам на будівництво (придбання) житла; 

сприяння у завершенні будівництва житлових об’єктів-довгобудів, захист 

прав громадян-інвесторів будівництва житла; 

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, ярмарках; 

забезпечення безумовного дотримання всіма учасниками виконання 

дозвільних процедур у сфері будівництва відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Відповідальні виконавці: управління регіонального розвитку та 

будівництва, житлово-комунального господарства, відділ архітектури та 

містобудування облдержадміністрації, обласний Фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі, регіональне управління ДСФУ 

“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, управління 

Державної архітектурно-будівельної інспекції в області, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування,  
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4.4. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

забезпечення капітального та поточного ремонту, експлуатаційне 

утримання доріг державного та місцевого значення; 

сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності; 

реалізацію заходів щодо розвитку та вдосконалення мережі регулярних 

транспортних сполучень, покращення якості надання автотранспортних послуг 

населенню; 

сприяння оновленню рухомого складу, модернізації та ремонту основних 

виробничих фондів підприємств транспорту; 

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; 

сприяння у забезпечені доступності транспортних послуг для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

передбачення в місцевих бюджетах фінансування на компенсаційні виплати 

автоперевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян; 

сприяння відновленню роботи КП “Аеропорт-Хмельницький”. 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, соціального захисту населення, управління 

регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, ДП “Служба 

місцевих автодоріг”, Служба автомобільних доріг в області, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

 

5. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери місцевого самоврядування 

5.1. Доступна якісна освіта за новими стандартами буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

задоволення потреби населення у дошкільній освіті шляхом розширення 

мережі  дошкільних навчальних закладів та груп;  

забезпечення доступності до якісної дошкільної освіти дітей відповідного 

віку; 

продовження роботи зі створення опорних загальноосвітніх навчальних 

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

ступеня, реорганізації; 

створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами 

шляхом розширення мережі груп та класів  з інклюзивним навчанням у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 

підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської 



 
 

 

29 

місцевості; 

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів;  

забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими 

робітниками; 

модернізацію матеріально-технічного забезпечення для підготовки 

кваліфікованих працівників за професією електрогазозварювальник відповідно до 

сучасних вимог ринку праці на базі Хмельницького професійного ліцею; 

створення багатопрофільного регіонального Центру професійної освіти; 

створення учнівського готельно-туристичного центру на базі Державного 

навчального закладу “Подільський центр професійно-технічної освіти” у 

м. Кам’янець-Подільський; 

стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи в 

навчальному закладі як одного з факторів підвищення якості підготовки 

робітничих кадрів для потреб регіону. 

Відповідальні виконавці: Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування. 

5.2. Покращення медичного обслуговування населення буде здійснюватися 

за рахунок реалізації заходів, що передбачають: 

підвищення якості та доступності медичних послуг шляхом упровадження 

нової системи фінансування закладів охорони здоров’я, що надають первинну 

медичну допомогу, модернізацію медичних закладів, що надають спеціалізовану 

та високоспеціалізовану допомогу, сучасних медичних технологій; 

утримання обласного центру громадського здоров'я та центру 

централізованого громадського обслуговування закладів охорони здоров'я; 

завершення будівництва в рамках реалізації Закону України “Про 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості” приміщень для відкриття 10 нових амбулаторій та для 17 

функціонуючих амбулаторій;  

забезпечення лікарських амбулаторій медичним обладнанням та 

транспортом відповідно до Примірного табеля оснащення;  

реконструкцію приміщень обласного кардіологічного диспансеру для 

створення обласного кардіологічного Центру з кардіохірургічним підрозділом; 

будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу для створення 

повнопрофільної обласної дитячої лікарні; 

добудову корпусу для створення перинатального центру ІІ рівня на базі 

Шепетівської ЦРЛ – центру північного госпітального округу; 

оптимізацію та розвиток мережі медичних закладів; 

модернізацію системи екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідно 

до сучасних вимог МОЗУ, створення централізованої оперативно-диспетчерської 
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служби, оновлення автотранспорту та встановлення цифрового транкінгового 

зв’язку; 

інформатизацію закладів охорони здоров’я  шляхом автоматизації робочих  

місць медичних працівників та впровадження сучасних медичних інформаційних 

систем; 

продовження роботи щодо автономізації закладів охорони здоров’я області; 

створення регіональної системи громадського здоров’я; 

проведення санітарно-просвітницької роботи з пропаганди здорового 

способу життя, фізичної культури  та спорту. 

Відповідальні виконавці: Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5.3. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

виконання заходів Програми зайнятості населення Хмельницької області на 

період до 2020 року; 

посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань 

праці; 

здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

безробітних за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на 

ринку праці, зокрема, під конкретне замовлення роботодавців; 

проведення системної роботи з роботодавцями та об’єднаними 

територіальними громадами, спрямованої на вивчення попиту на робочу силу та 

задоволення кадрових потреб роботодавців; 

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі 

отримання заробітної плати; 

детінізацію трудових відносин, зокрема, через укладення трудових 

договорів між роботодавцями і найманими працівниками; 

забезпечення ефективної роботи обласної, районних і міських тимчасових 

комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 

зменшення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 

економічно активних, економічно неактивних підприємств та підприємств-

банкрутів. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, головні управління ДФС, 

Пенсійного фонду України, управління Держпраці в області, Союз промисловців 

і підприємців Хмельницької області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

 



 
 

 

31 

5.4. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам та особам з 

інвалідністю; 

розвиток волонтерського руху; 

інтеграцію осіб з інвалідністю у суспільство; 

здійснення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю; 

підтримку осіб з інвалідністю всіх нозологій, ветеранів війни та праці; 

проведення оцінки потреб учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей з метою надання соціально-психологічної  допомоги; 

 надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення з числа 

одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю; 

надання фінансової допомоги недержавним (не комунальним) 

підприємствам, установам, організаціям соціальної спрямованості; 

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають 

соціальні послуги; 

впровадження гендерних підходів у всі сфери життєдіяльності суспільства; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реалізації 

пенсійного законодавства та захисту прав застрахованих осіб; 

проведення роботи щодо погашення заборгованості зі сплати страхових 

внесків та із відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій 

відповідно до законодавства; 

здійснення моніторингу звітних даних платників на предмет виявлення 

фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати менше законодавчо 

встановленого мінімального розміру та спільних з контролюючими органами 

проведення заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та 

забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення, 

служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного 

фонду України в області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в області, обласне відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів, управління Держпраці в області, обласний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування 

5.5. Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

пропаганду інституту повноцінної та здорової сім’ї; 

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя; 
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запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-

методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних 

умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї; 

забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та 

матеріальної підтримки переселених громадян; 

зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечення на 

місцевому рівні неконфліктної інтеграції переселених громадян у суспільстві; 

підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, 

оптимізацію їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей; 

підвищення батьківського потенціалу для забезпечення гармонійного 

розвитку дитини в сім’ї; 

забезпечення подолання складних життєвих обставин для гармонізації 

стосунків у сім’ї; 

підвищення ролі суспільства у попередженні випадків торгівлі людьми; 

формування стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, 

протидії конфліктам; 

запобігання дискримінації за ознакою статі; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

створення умов для реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на виховання в сім’ї; 

здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності 

серед дітей; 

виявлення, облік та здійснення соціального супроводу сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах;  

надання спектру соціальних послуг сім’ям та здійснення заходів з метою  

відновлення їх соціальних функцій; 

забезпечення підготовки опікунів, піклувальників, усиновителів, кандидатів 

у прийомні батьки та батьки-вихователі для виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

проведення інформаційно-профілактичної роботи в дитячому та 

молодіжному середовищі; 

забезпечення функціонування державних закладів „Хмельницький 

обласний соціальний центр матері і дитини”, „Хмельницький обласний центр 

соціально-психологічної допомоги”, „Хмельницький обласний соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, 

„Хмельницький обласний центр ресоціалізації наркозалежної  молоді”; 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення, 

служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 
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5.6. Підвищення рівня безпеки та захисту громадян буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

підвищення готовності органів управління до оперативного реагування 

шляхом удосконалення регіональної та створення місцевих систем 

централізованого оповіщення;  

зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення 

шляхом забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту та взаємодії з об’єднаними 

територіальними громадами; 

виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту в стан, 

придатний до використання за призначенням;  

організацію та забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів управління, сил цивільного 

захисту та навчання населення засобам захисту від надзвичайних ситуацій; 

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах, обладнання місць 

відпочинку, дооснащення комунальних аварійно-рятувальних служб, 

забезпечення їх атестації та підготовки особового складу до дій за призначенням;  

забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму 

невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його 

виникнення, зменшення негативних наслідків із подальшим оприлюдненням 

результатів у засобах масової інформації; 

здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо впровадження 

свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового 

способу життя, підвищення рівня обізнаності громадян заходам безпеки у сфері, 

не пов’язаній з виробництвом; використання реклами, радіо та телебачення з 

метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму. 

Відповідальні виконавці: управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації, головні управління Національної поліції, ДСНС 

України, управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в області, департаменти економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, агропромислового розвитку, освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування 

5.7. Розбудова інформаційного простру та посилення взаємодії з 

громадськістю буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають:  

інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-

політичного та культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних 

матеріалів на офіційних веб-сайтах; 
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інформування громадськості про діяльність громадських організацій та 

органів влади з формування та реалізації державної політики у різних сферах 

суспільного життя; 

сприяння у висвітленні діяльності органів влади у засобах масової 

інформації, на наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах; 

організацію та проведення прес-конференцій, прямих ефірів, брифінгів, 

засідань за круглим столом та виступів на радіо та телебаченні за участю 

керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування; 

розвиток громадянського та інформаційного суспільства; 

сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки свободи 

слова в регіоні та розширення участі області в наповненні національного 

телерадіопростору; 

проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з 

найважливіших питань життя суспільства. 

Відповідальні виконавці: управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 

філія НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

 

 

Заступник директора Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації        А.Грабовський 
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Додаток 1 до Програми 

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  

Хмельницької області на 2019 рік 

 

 

 

Заступник директора Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації     А.Грабовський 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2017 

рік 

2018 рік, 

очікуванні 

дані 

2019 

рік 

прогно

з 

Темп 

приросту 

(зменшення

) 2019 рік 

у % до 2018 

року 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, 

усього: 

млн. грн.  37689,4 41458,3 44775,0 108,0 

Індекс промислового 

виробництва 
% 100,8 100,0 100,1 х 

Індекс обсягу 

сільськогосподарської продукції  

у % до попереднього року 

% 112,0 100,5 101,0 х 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій наростаючим 

підсумком з початку 

інвестування 

млн. дол. 

США 
170,7 167,3 170,3 101,8 

у % до попереднього року % 108,0 98,0 101,8 х 

Обсяг експорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
467,6 586,2 703,4 120,0 

Обсяг експорту у % до 

попереднього року 
% 146,7 125,4 120,0 х 

Обсяг імпорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
414,2 433,5 455,2 105,0 

Обсяг імпорту у % до 

попереднього року 
% 124,8 104,7 105,0 х 

Індекс споживчих цін % 113,8 109,7 107,2 х 

Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного 

працівника 

грн. 5938,3 7200,0 7900,0 109,7 

Індекс реальної заробітної плати % 128,0 111,0 111,0 x 

Заборгованість з виплати 

заробітної плати, усього (на 

кінець року) 

млн. грн. 5,8 6,6 2,0 30,3 



Додаток 2 до Програми 

 
Перелік перспективних виробничих інвестиційних проектів, що можуть 

реалізовуватися у 2019 році 
 

№ Найменування інвестиційного проекту 
Період 

реалізації 

Кошторисна 

вартість, тис. 

гривень 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 

на  
2019 рік 

Віньковецький район 

1 
Реконструкція приміщення для утримання ВРХ ТОВ «Лани 
Віньковеччини» 

2019-2020 1200,0 1200,0 

2 Будівництво сонячної електростанції ТОВ «Альгент» 2018-2020 65000,0 65000,0 

Волочиський район 

3 Комплекс зберігання та відвантаження фруктів 5000 т 
с.Великі Жеребки 

2019-2020 45000,0 35000,0 

4 Реконструкція свинокомплексу в с.Шмирки  2019 37580,0 37580,0 

5 Будівництво складу неупакованого цукру-піску силосного 

типу ємністю 60 тис. тонн та допоміжних технічних 
будівель і споруд на території Наркевицького цукрового 

заводу 

2018-2019 294120,0 294120,0 

Городоцький район 

6 Будівництво корівника на 200 голів ВРХ у с. Іванківці 2018-2019 7065,0 2565,0 

Летичівський район 

7 Будівництво сонячної електростанції за межами с.Голосків 

потужністю 1 МВт (ФОП Кухмай А.Г.) 
2019 30000,0 30000,0 

8 Будівництво зерносушильного комплексу зі зберіганням 

зерна за межами с.Грушківці (ТОВ «Лоретта Агро») 
2019 40000,0 40000,0 

Новоушицький район 

9 Монтаж обладнання млина і крупорушки в 

ФГ Чернишова І.Г., с. Антонівка  
2019 2000,0 2000,0 

10 Будівництво адміністративної будівлі Новоушицького 
хлібокомбінату ТОВ «Агробізнес» (із влаштуванням їдальні 

для працівників хлібокомбінату та магазину для реалізації 

продукції власного виробництва) 

2016-2019 10000,0 2650,0 

11 Реконструкція приймального цеху молока  

ПП «Діада Д» 
2019 3000,0 3000,0 

12 Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на 

території Новоушицької селищної ради (ІІ черга) 
2018-2019 150000,0 100000,0 

13 Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції на 

території Зеленокуриловецької сільської ради 
2018-2020 400000,0 180000,0 

14 Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції  на 

території Борсуківської сільської ради 
2018-2020 400000,0 180000,0 

15 Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за 

межами с. Рудківці 
2018-2019 29000,0 14000,0 

16 Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за 

межами с. Іванківці 
2018-2019 170000,0 165000,0 

Полонський район 

17 Відкриття сімейної молочної ферми, с.В.Березна 2019 500,0 500,0 

18 Насадження яблунь на площі 0,5 га 2019 30,0 30,0 

19 Будівництво сховища для зберігання яблук 2019 200,0 200,0 

20 Реконструкція складу під сховище для зберігання яблук 
(150т) та зерна ( 300т) 

2019 500,0 500,0 

21 Закінчення будівництва сушарки для зерна  

ТОВ «Хлібороб – С» 
2017-2019 5000,0 2000,0 

22 Будівництво сонячної електростанції ТОВ «Азенко» 2019 27000,0 27000,0 
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№ Найменування інвестиційного проекту 
Період 

реалізації 

Кошторисна 

вартість, тис. 

гривень 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 

на  
2019 рік 

Хмельницький район 

23 Будівництво свиновідгодівельного комплексу потужністю 
утримання 12 тис.гол. ПП «Аграрна компанія 2004» 

с. Доброгорща  

2017-2019 8000,0 2000,0 

24 Будівництво корпусу дорощування ТОВ «Нові аграрні 

технології» с.Олешин 
2019 32700,0 32700,0 

25 Реконструкція пташника на 30 тис.гол. СТОВ «Хорост 

Поділля» с.Мацьківці 
2018-2019 3200,0 3200,0 

26 Будівництво першої черги елеватора ТОВ «Хмельницьк-

млин» 
2019 100000,0 100000,0 

Чемеровецький район 

27 Будівництво фотогальванічної станції, с.Слобідка-

Смотрицька 
2019 300000,0 300000,0 

28 Будівництво фотогальванічної станції, с.Зарічанка 2019 150000,0 150000,0 

29 Будівництво фотогальванічної станції, с.Бережанка 2019 440000,0 440000,0 

30 Будівництво фотогальванічної станції, с.Жабенці 2019 220000,0 220000,0 

31 Будівництво фотогальванічної станції, с.Шидлівці 2019 210000,0 210000,0 

32 Реконструкція зерносховищ ПрАТ «Закупнянський ХПП», 

селище Закупне 
2018-2019 80000,0 80000,0 

33 Реконструкція дороги по вул. Залізничній, селище Закупне 2019 4500,0 4500,0 

Ярмолинецький район 

34 Налагодження виробництва плодоовочевої консервованої 

продукції ТОВ «Ярмолинецький консервний завод» 
2018-2019 6000,0 3000,0 

35 Реконструкція приміщень асфальтного заводу ТОВ «АБЗ - 

Інвест», с. Правдівка 
2018-2019 1200,0 600,0 

36 Налагодження виробництва вогнетривких утеплювачів ТОВ 

«Мінерал Інвест Груп» 
2018-2019 600,0 300,0 

37 Будівництво заводу з виробництва екосорбенту та 

мінерального добрива глауконіту ТОВ «Екоресурс», 

с.Солобківці 

2006-2020 219505,0 10000,0 

38 Будівництво сонячних електростанцій:  
ТОВ «СОЛАР ПАУЕР», с.Михайлівка,  

ТОВ «Глушківці Солар», с. Глушківці,  

ТОВ «УКРАГРОЛАЙН», с Соколівка,  
ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ СОЛОБКІВЦІ», 

с.Солобківці,  

ТОВ «Сонячний кристал», селище Ярмолинці,  
ТОВ «Хмельницька енергетична компанія», с.Сутківці 

2018-2020 240000,0 120000,0 

39 Реконструкція комплексу приймання, зберігання, первинної 

обробки, сушіння та відвантаження зерна ТОВ 

«Кононівський елеватор», селище Ярмолинці 

2017-2019 3500,0 1000,0 

м. Нетішин 

40 Підключення енергоблоку №2 ХАЕС до Бурштинського 

енергоострову 
2019-2022 1358003,0 49000,0 

41 Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів 2012-2021 1164371,0 408325,0 

42 Тепловозне депо на 2 стойла 1996-2019 16283,0 11645,0 

43 Будівництво сонячної електростанції на майданчику ВП 

ХАЕС 
2018-2019 334161,0 328961,0 

44 Підключення електропостачання зовнішніх об’єктів ВП 

ХАЕС до електричних мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» 
2018-2019 1048,0 1048,0 

45 Напірний колектор господарсько-побутових стоків від 2018-2019 14904,0 12020,0 
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№ Найменування інвестиційного проекту 
Період 

реалізації 

Кошторисна 

вартість, тис. 

гривень 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 

на  
2019 рік 

КНС-1 до очисних споруд 

46 Будівництво житлового будинку № 502А 2009-2020 40202,0 15000,0 

47 Підвищення безпеки, продовження терміну експлуатації, 
підвищення надійності та ефективності, фізичний захист 

АЕС: 
План-

графіки 

  

48 власні кошти (тис.грн.) 8440238,0 2758708,0 

49 кредитні кошти (тис.євро) 118405,0 62989,0 

м. Старокостянтинів 

50 Будівництво олійно-екстракційного заводу (переробка 

олійних культур: соняшник, ріпак, соя) 
2019-2020 4160000,0 950000,0 

 

 

 

Заступник директора Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації       А.Грабовський 



Додаток до рішення обласної 

ради від 21 березня 2019 року  

№ 50-25/2019 

Додаток 3 до Програми 

 

 

Перелік соціальних інвестиційних проектів,  

що можуть реалізовуватися у 2019 році (за рахунок усіх джерел фінансування) 

 

№ з/п Найменування інвестиційного проекту  

П
ер

іо
д
 р

еа
л
із

ац
ії

  
(р

ік
 

п
о
ч

ат
к
у
 і

 а
к
ін

ч
ен

н
я
) 

К
о
ш

то
р
и

сн
а 

в
ар

ті
ст

ь
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р
о
ек

ту
, 

ти
с.

 г
р
и

в
ен

ь 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: 

Усього 

у тому числі за рахунок: 

коштів 

державного 

бюджету 

кошти 

місцевих 

бюджетів  

інших  

джерел 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Білогірський район 

1 

Капітальний ремонт (утеплення фасадів, горищного перекриття, 

заміна вікон та дверей) Білогірського НВК, Ямпільської 

спеціальної ЗОШ – інтернату   

2019 15000,0 15000,0 13500,0 1500,0 - 

2 
Капітальний ремонт системи опалення, зовнішніх мереж 

теплопостачання та водовідведення Денисівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
2019 630,0 630,0 - 630,0 - 

3 Будівництво амбулаторій ЗПСМ у селах Квітневе та Залужжя 2018-2019 13649,2 6348,1 5851,6 496,5 - 

4 
Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям по 

вул. Шевченка, 89 в смт Білогір’я 
2019 1518,1 653,1 - 453,1 200,0 

5 
Капітальний ремонт приміщення Білогірської ДЮСШ по 

вул.Івана Франка, 44 
2019 297,1 297,1 - 297,1 - 

6 
Реконструкція каптажу джерел для забезпечення 

водопостачання населення в смт Білогір’я  
1992-2019 14075,5 8000,0 7200,0 800,0 - 

7 

Реконструкція каналізаційного напірного колектора та 

будівництво другої черги каналізаційних очисних споруд по 

вул. Шевченка в смт Білогір’я 

 

2019 5716,7 4960,0 4464,0 496,0 - 
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8 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання в смт 

Білогір’я, Ямпіль, у селах Жмелинці Залужжя, Корниця, Соснівка, 

Карасиха, В. Калатинці, Ставищани, Кащенці та смт Ямпіль 

2019 16497,3 16497,3 8325,3 8172,0 - 

9 
Реконструкція моста через річку Горинь на місцевій автодорозі 

смт Ямпіль – с. Норилів 
2019 2400,0 2400,0 1200,0 1200,0 - 

Всього по району: 69783,9 54785,6 40540,9 14044,7 200,0 

Віньковецький район 

1 
Реконструкція та модернізація приміщень Віньковецького НВК 

у складі середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів та гімназії 
2019 8170,0 8170,0 7367,0 803,0 - 

2 Реконструкція теплогенераторної Осламівської ЗОШ  2019 869,2 869,2 869,2 - - 

3 
Капітальний ремонт (утеплення стін, фасадів) Охрімовецького 

та  Подолянського НВК  
2019 2747,4 2747,4 2734,7 12,7 - 

4 Реконструкція покрівлі Зіньківського НВК  2019 2658,3 2658,3 2631,7 26,6 - 

5 Капітальний ремонт Осламівської амбулаторії ЗПСМ 2019 200,0 200,0 200,0 - - 

6 
Капітальний ремонт спортивного комплексу "Юність" в 

смт Віньківці 
2017-2019 12100,0 3200,0 3168,0 32,0 - 

7 Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Женишківці 2019 1480,0 1480,0 - 1480,0 - 

8 Капітальний ремонт водопроводу "Гаївка" до смт Віньківці 2019 3291,2 2382,8 2359,2 23,6 - 

9 Реконструкція водогону в с. Охрімівці 2019 980,0 980,0 - 980,0 - 

10 Будівництво каналізаційних очисних споруд в смт Віньківці  2018-2019 11303,2 8599,7 7739,7 860,0 - 

Всього по району: 43799,3 31287,4 27069,5 4217,9 - 

Волочиський район 

1 
Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 250 учнівських місць у  

с. Писарівка  
2019-2021 56528,6 23626,8 21264,1 2362,7 - 

2 
Капітальний ремонт (утеплення фасадів та горищного 

перекриття) Війтовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
2018-2019 2187,3 1787,3 - 1787,3 - 

3 
Капітальний ремонт Наркевицької та Соломнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
2018-2019 13646,0 7654,8 4881,0 2773,8 - 

4 
Капітальний ремонт рентгенологічного, кардіологічного, 

пологового відділень та дитячого корпусу Волочиської ЦРЛ 
2019 5876,6 5798,9 5219 579,9 - 

5 Капітальний ремонт з утепленням фасаду дитячої школи 2019 3890,7 3890,7 3501,7 389,0 - 



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

3 

мистецтв у м. Волочиськ  

 

6 
Будівництво мереж водопостачання у селах Порохня, Писарівка 

(ІІІ черга), Дзеленці, Сарнів  
2018-2019 8081,2 6947,9 1350,0 5597,9 - 

7 
Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць 

Перемоги, Садова, Шевченка, Миру, Сонячній с. Копачівка-2 
2019 809,0 809,0 - 809,0 - 

8 Реконструкція очисних споруд у м. Волочиськ  2019-2021 29641,5 29641,5 14820,6 14820,9 - 

Всього по району: 80156,9 51036,4 29120,5 80156,9 - 

Городоцький район 

1 Капітальний ремонт Лісоводської ЗОШ І-ІІІ ступенів  2019 6778,9 6778,9 6100,0 678,9 - 

2 Рееконструкція Сатанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  2019 2000,0 2000,0 - 2000,0 - 

3 
Будівництво лікувального корпусу на 120 ліжок та харчоблоку 

Городоцької ЦРЛ  
2015-2019 52843,7 8224,3 5691,3 2533,0 - 

4 Реконструкція господарської будівлі під морг Городоцької ЦРЛ 2019 1070,7 1070,7 - 1070,7 - 

5 Будівництво водозабірної свердловини у с. Новосілка 2019 1017,6 1017,6 - 1017,6 - 

6 

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в смт Сатанів та у 

селах Тарасівка, Новосілка, Лісогірка, Зверхівці, Калинівка, 

Пільний Олексинець, Лісоводи 

2019 10705,3 10705,3 - 10705,3 - 

7 

Реконструкція водопровідних мереж по вулицях 

Чернишевського, Ванди, Василевської, Некрасова та 

пров. Чернишевського у м. Городок 

2019 3186,0 3186,0 - 3186,0 - 

 Будівництво очисних споруд у м. Городок  2019 15341,3 15098,5 13588,6 1509,9 - 

Всього по району: 92943,5 48081,3 25379,9 22701,4 - 

Деражнянський район 

1 Капітальний ремонт Деражнянських ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, №2 2019-2020 6661,3 6608,0 4827,6 1780,4 - 

2 
Капітальний ремонт (утеплення фасадів, горищного перекриття 

та заміна покрівлі) Вовковинецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів  
2019 4430,3 4430,3 3987,3 443,0 - 

3 
Капітальний ремонт Деражнянського ДНЗ (ясла-садочок) №4 

"Журавлик"  
2019 1384,4 1384,4 1036,6 347,8 - 

4 
Капітальний ремонт (заміна покрівлі) адміністративного  

корпусу з прибудовою гаража та будівлі стаціонару (старого та 
2019-2021 16356,5 6432,8 5789,5 643,3 - 
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нового лікувальних корпусів)  Деражнянської ЦРЛ  

5 Будівництво Зяньковецької амбулаторії ЗПСМ 2018-2019 6543,3 6543,3 5889,0 654,3 - 

6 
Капітальний ремонт будівлі Будинку творчості дітей та юнацтва 

у м. Деражня 
2019 6720,7 6720,7 4509,7 2211,0 - 

7 
Реконструкція парку культури та відпочинку (влаштування 

спортивного сектору) у м. Деражня  
2017-2019 6220,6 3093,0 2783,7 309,3 - 

8 
Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по 

вул. Миру, 64 у м. Деражня 
2019 1497,8 747,8 - 747,8 - 

9 

Реконструкція водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 

артсвердловинами у районі с. Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ-го 

підйому води у м. Деражня 

2018-2019 4991,0 4991,0 4908,0 83,0 - 

10 
Реконструкція зовнішніх мереж водовідведення по 

вул. Промисловій 8/1 у м. Деражня 
2019 1279,1 1279,1 - 1279,1 - 

11 
Реконструкція станції штучної біологічної очистки 

господарсько-побутових стоків у м. Деражня 
2019-2022 6601,4 6601,4 5941,3 660,1 - 

Всього по району: 62686,4 48831,8 39672,7 9159,1 - 

Дунаєвецький район 

1 

Капітальний ремонт (утеплення фасадів, горищного перекриття) 

Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Лошковецької ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Міцівецької ЗОШ І-ІІ ступенів Дунаєвецької селищної 

ради 

2019 14529,1 12246,9 10902,8 1344,1 - 

2 
Будівництво спортивного залу в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (смт Дунаївці) 
2019-2021 20000,0 10000,0 9000,0 1000,0 - 

3 

Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з 

ігровими майданчиками та біговими доріжками Дунаєвецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4  

2019 8210,9 8210,9 6568,7 1642,2 - 

4 
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 

для ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  
2019 1521,2 1521,2 1369,1 152,1 - 

5 Капітальний ремонт із добудовою Маківського ДНЗ "Сонечко" 2019-2021 25661,9 9000,0 8100,0 900,0 - 

6 
Реконструкція відділення невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги з харчоблоком головного корпусу Дунаєвецької ЦРЛ 
2019-2020 14106,2 13989,6 12590,5 1399,1 - 
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7 Будівництво амбулаторій ЗПСМ у селах Рахнівка та Балин 2019-2020 14164,7 14164,7 12748,1 1416,6 - 

8 
Капітальний ремонт Дунаєвецької (корпус №1) та 

Миньковецької амбулаторій ЗПСМ  
2019 5372,9 5372,9 4580,9 792,0 - 

9 
Капітальний ремонт будинків культури у селах Чаньків, 

Голозубинці, Підлісний Мукарів та Маків 
2019 10648,0 10648,0 8848,0 1800,0 - 

10 

Реконструкція та ремонт водопровідних мереж у селах Балин, 

Балинівка, Стара Гута, Рудка, Лисогірка, Томашівка, Тернова та 

смт Дунаївці, Смотрич 

2017-2019 19400,3 7807,9 4550 3257,9 - 

11 
Реконструкція очисних споруд та напірного колектора в 

м. Дунаївці  
2019 15578,0 9578,0 7462,4 2115,6 - 

12 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селах Степок, 

Катеринівка, Антонівка, Городиська, Дубинка, Панасівка, 

Сокілець, Ганнівка, Зеленче, Балин та Стара Гута 

2019 1386,1 1386,1 - 1386,1 - 

13 
Капітальний ремонт русла р. Тернавка і ліквідація підтоплень 

садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці 
2019 2585,5 2585,5 - 2585,5 - 

Всього по району: 153164,8 106511,7 86720,5 19791,2 - 

Ізяславський район 

1 
Капітальний ремонт неврологічного відділення та будівлі 

(утеплення фасаду) пологового відділення Ізяславської ЦРЛ  
2019 2981,4 2981,4 - 2981,4 - 

2 Капітальний ремонт Будинків культури у м. Ізяслав та с. Білеве 2019 2152,8 1633,4 - 1633,4 - 

3 Будівництво водогонів у селах Припутні, Ріпки та Свириди 2018-2019 3653,2 1897,6 - 1897,6 - 

4 Будівництво артезіанської свердловини у с. Ліщани 2018-2019 1039,5 385,5 - 385,5 - 

5 
Реконструкція КНС та каналізаційного напірного колектору по 

вул. Горинська, 43А у м. Ізяслав 
2018-2020 13852,3 12911,6 8000,0 4911,6 - 

Всього по району: 23679,2 19809,5 8000,0 11809,5 - 

Камянець-Подільський район 

1 Реконструкція Чабанівського  НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ" 2019 2053,2 2053,2 - 2053,2 - 

2 
Капітальний ремонт/реконструкція їдалень в Рихтівській ЗОШ І-

ІІ ступенів,  Завалецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів  
2019 3873,5 3873,5 3873,5 - - 

3 
Встановлення блочно-модульної котельні на твердому паливі 

потужністю160 кВт для теплопостачання Грушківського ліцею 
2019 1382,0 1382,0 - 1382,0 - 
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4 Капітальний ремонт Орининського ДНЗ "Калинка"  2019 1500,0 1500,0 - 1500,0 - 

5 

Капітальний ремонт інфекційного і патанатомічного відділень, 
придбання та встановлення медичного обладнання для 

відділення невідкладної медичної допомоги ЦРЛ у с. Мукша 

Китайгородська 

2019 11411,0 11411,0 4869,9 6541,1 - 

6 
Будівництво амбулаторій ЗПСМ у селах Вихватнівці, Шутнівці 

та Голосків 
2019 20758,9 20758,9 18678,2 2080,7 - 

7 
Придбання службових автомобілів для амбулаторій ЗПСМ у смт 

Стара Ушиця та с. Колибаївка 
2019 1226,0 1226,0 - 1226,0 - 

8 
Капітальний ремонт даху та перекриття Будинку культури у  

с. Залісся Перше 
2019 1548,6 1548,6 - 1548,6 - 

9 
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у 

с. Довжок 
2019 1500,0 1500,0 1350,0 150,0 - 

10 Будівництво водопровідної мережі у с. Оринин  2019 1494,0 1494,0 - 1494,0 - 

11 Реконструкція ситеми водопостачання с.Жванець 2019 1000,0 1000, - 1000,0 - 

12 

Будівництво підводного газопроводу середнього тиску до 23 

населених пунктів західного регіону (села Суржа, Нагоряни, 

Рихта, Лісківці, Слобідка-Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, 

Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудринці, Кізя Кудринецька, 

Завалля, Червона Діброва, Вітківці, Добровілля, Кізя, Адамівка, 

Нововолодимирівка, Шустівці, Ніверка, Підпилип’я, Подоляни)  

2019 27019,3 9886,1 8897,5 988,6 - 

Всього по району: 74766,5 57633,3 37669,1 19964,2 - 

Красилівський район 

1 

Капітальний ремонт у навчальних закладах: Заслучненського, 

Кошелівського, Кременчуківського Кузьминського ліцеїв, 

Радіснянської та Лагоденецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

2019 32648,7 32648,7 22096,4 10552,3 - 

2 
Капітальний ремонт і утеплення фасаду будівлі корпусу №1 та 

неврологічного відділення Красилівської ЦРЛ  
2019 8600,0 8600,0 4450,0 4150,0 - 

3 
Реорганізація фельдшерського пункту в амбулаторію ЗПСМ у  

с. Корчівка  
2019-2022 1100,0 1100,0 - 1100,0 - 

4 Придбання службового автомобіля для Кузьминської 2019 580,0 580,0 500,0 80,0 - 
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амбулаторії ЗПСМ 

5 
Будівництво водозабірних свердловин у селах Заруддя, 

Вереміївка, Хотьківці, Митинці 
2019 3040,0 3040,0 - 3040,0 - 

6 
Будівництво зовнішніх мереж водопроводу у селах Ключівка,  

Радісне, Яворівці та Васьківчики 
2019-2021 7652,1 7652,1 - 7652,1 - 

7 
Реконструкція очисних споруд Красилівського підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства с.Заставки 
2019 3000,0 3000,0 - 3000,0 - 

Всього по району: 56620,8 56620,8 27046,4 29574,4 - 

Летичівський район 

1 Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів у с. Лісогірка 2019 798,7 798,7 788,8 9,9 - 

2 
Будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі у 

Головчинецькому дитячому садочку по вул. Шевченка 42/1  
2018-2019 500,0 500,0 295,0 205,0 - 

3 
Капітальний ремонт відділення екстреної медичної допомоги 

Летичівської ЦРЛ 
2019 628,0 628,0 - 628,0 - 

4 Капітальний ремонт Будинку культури в смт Летичів 2019 1529,7 1529,7 1465,2 64,5 - 

5 Реконструкція водопровідної мережі в с. Головчинці 2018-2019 1415,4 1415,4 1240,0 175,4 - 

Всього по району: 4871,8 4871,8 3789,0 1082,8 - 

Новоушицький район 

1 
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступнів (заміна вікон і дверей на 

металопластикові) в с. Песець 
2019 1117,0 1117,0 - 1117,0 - 

2 
Капітальний ремонт корпусу №1 та будівлі гуртожитку 

Новоушицького НВК  
2018-2019 15003,3 11307,2 10167,5 1139,7 - 

3 
Реконструкція котельні та системи опалення Вільховецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 
2019 2230,0 2230,0 - 2230,0 - 

4 
Капітальний ремонт даху корпусу №1 Новоушицького ДНЗ 

"Дзвіночок"  
2019 1257,5 1257,5 - 1257,5 - 

5 
Капітальний ремонт лікувального корпусу та харчоблоку 

Новоушицької ЦРЛ 
2019 11580,5 11580,5 9000,0 2580,5 - 

6 
Капітальний ремонт будинків культури в смт Нова Ушиця та 

с. Івашківці 
2019 2400,0 2400,0 - 2400,0 - 
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7 Капітальний ремонт Дитячої музичної школи смт Нова Ушиця 2019 529,0 529,0 - 529,0 - 

8 
Реконструкція мереж вуличного освітлення у селах Струга, 

Антонівка, Отроків, Песець, Заміхів, Мала Стружка 
2019 1800,0 1800,0 - 1800,0 - 

9 Будівництво артезіанської свердловини в с. Шелестяни 2019 1100,0 1100,0 - 1100,0 - 

10 
Будівництво мереж водопостачання с. Бучая та с. Браїлівка – 

смт Нова Ушиця 
2019 14758,4 2807,3 - 2807,3 - 

Всього по району: 51775,7 36128,5 19167,5 16961,0 - 

Полонський район 

1 Будівництво школи в с. Новолабунь 2016-2019 46879,0 11034,8 9075,0 1959,8 - 

2 Реконструкція Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4  2018-2019 11357,8 4662,2 4662,2 - - 

3 
Капітальний ремонт (утеплення стін, заміна вікон) Полонської 

гімназії 
2019 4700,0 4700,0 4700,0 - - 

4 
Капітальний ремонт (утеплення фасаду) хірургічного корпусу 

Полонської ЦРЛ 
2019 1000,0 1000,0 - 1000,0 - 

5 
Будівництво амбулаторій ЗПСМ у селах В. Березна та 

Котелянка 
2018-2019 13029,9 13029,9 12281,0 748,9 - 

6 Капітальний ремонт Будинку культури в смт Понінка 2018-2019 16364,1 370,7 292,2 78,5 - 

7 
Будівництво водонапірної ємності в смт Понінка по вул. 

Півнюка 
2019 2200,0 2200,0 2000,0 200,0 - 

Всього по району: 95530,8 36997,6 33010,4 3987,2 - 

Славутський район 

1 

Капітальний ремонт Малоскнитського НВК (внутрішнє 

опорядження навчальних класів), Хоровецького НВК (заміна 

покрівлі, частини даху, утеплення фасаду), Жуківського НВК 

(утеплення приміщення), їдальні Клепачівського НВК, 

реконструкція котельні Киликиївського НВК,  

2019 10346,3 10346,3 8330,5 2015,8 - 

2 

Капітальний ремонт (заміна покрівлі, заміна вікон і дверей) 

будівлі садочку та спортзалу Полянського НВК "ДНЗ – школа І-

ІІ ступенів" 

2019 1400,0 1400,0 - 1400,0 - 

3 
Капітальний реемонт будівлі ДНЗ Берездівського НВК "ДНЗ- 

школа І-ІІІ ступенів" 
2019 1349,0 1349,0 - 1349,0 - 
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4 Капітальний ремонт інфекційного відділення ЦРЛ 2019 8464,8 8464,8 7618,3 846,5 - 

5 
Капітальний ремонт (утеплення фасаду та заміна покрівлі) 

фельдшерських пунктів у селах Комарівка та Колом'є 
2019-2020 2182,4 2182,4 1795,8 386,6 - 

6 
Капітальний ремонт електричного опалення в Інклюзивно-

ресурсному центрі Ганнопільської сільської ради  
2019 288,5 288,5 144,2 129,8 14,5 

7 

Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей, ремонт сходів, перил) 

та встановлення системи опалення Миньковецького Будинку 

культури  

2018-2019 1950,0 1950,0 200,0 1690,0 60,0 

8 Будівництво спортивно-розважального комплексу у с. Крупець 2019 1500,0 1500,0 1200,0 300,0 - 

9 Будівництво мереж водопостачання у с. Полянь 2014-2019 2681,7 1662,0 1495,0 167,0 - 

10 
Капітальний ремонт елементів благоустрою центральної 

частини с. Берездів 
2019 1600,0 1600,0 1432,0 168,0 - 

Всього по району: 31762,7 30743,0 22215,8 8452,7 74,5 

Старокостянтинівський район 

1 

Капітальний ремонт Бутовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (ремонт 

частини приміщення корпусу №2), Самчиківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (ремонт харчоблоку та обіднього залу спортивного залу) 

2019 4015,0 4015,0 2521,9 1493,1 - 

2 

Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівель 

Пеньківського НВК, Великомацевицького НВК,  Лажівської 

ЗОШ I-III ступенів, Миролюбненської ЗОШ I-III ступенів 

2019 13203,2 13203,2 - 13203,2 - 

3 
Будівництво спортивного міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям в Староостропільському ДНЗ 
2019 2400,0 2400,0 - 2400,0 - 

4 Реконструкція харчоблоку Старокостянтинівської ЦРЛ 2019 5000,0 5000,0 - 5000,0 - 

5 

Будівництво спортивного міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

"Калинівка" 

2019 1499,0 1499,0 - 1499,0 - 

6 Будівництво водозабірної свердловини в с. Старий Остропіль 2019 741,7 741,7 - 741,7 - 

Всього по району: 26858,9 26858,9 2521,9 24337,0 - 

Старосинявський район 

1 
Реконструкція Старосинявського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

гімназія" 
2019 3876,6 3876,6 3466,6 410,0 - 
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2 
Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) 

Старосинявського ДНЗ №1 "Зернятко" 
2019 2845,5 2845,5 1225,1 1620,4 - 

3 Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення ЦРЛ 2019 1571,7 1571,7 1509,3 62,4 - 

4 Будівництво Пилявської амбулаторії ЗПСМ  2018-2019 7141,0 7141,0 6426,9 714,1 - 

5 
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по 

вул. Грушевського, 17 у смт Стара Синява 
2019 1499,7 1499,7 749,0 750,7 - 

6 
Капітальний ремонт каптажа та артезіанської свердловини в смт 

Стара Синява 
2019 544,2 544,2 398,2 146,0 - 

7 
Реконструкція вуличних мереж водопостачання у селах Пишки, 

Мшанець, Паньківці, Ожарівка, Харківці та Паплинці 
2019 13447,3 12606,7 6220,6 6386,1 - 

8 Будівництво каналізаційних мереж в смт Стара Синява 2019 9020,7 9020,7 8819,3 201,4 - 

Всього по району: 39946,7 39106,1 28815 10291,1 - 

Теофіпольський район 

1 
Капітальний ремонт даху Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1, заміна вікон в ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2 
2017-2019 2948,9 2447,5 2202,7 244,8 - 

2 
Капітальний ремонт дахів Новоставецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Лисогірської ЗОШ І-ІІ ступенів 
2019 2226,0 2226,0 2003,4 222,6 - 

3 
Капітальний ремонт (заміна вікон) Поляхівського НВК "ЗОШ І-

ІІІ ступенів-колегіум" 
2019 325,1 325,1 - 325,1 - 

4 Капітальний ремонт покрівлі Строковецької ЗОШ І-ІІ ступенів 2019 650,0 650,0 - 650,0 - 

5 
Капітальний ремонт (утеплення  фасаду) Теофіпольського ДНЗ 

№3 "Бджілонька"   
2019 1528,0 1528,0 1375,2 152,8 - 

6 

Реконструкція дитячого відділення під інфекційне відділення, 

капітальний ремонт будівлі та реконструкція системи опалення 

головного корпусу Теофіпольської ЦРЛ 

2019 4952,2 4952,2 4457,0 495,2 - 

7 

Закупівля медичного обладнання (наркозно-дихальна апаратура, 

лапароскопічна стійка, портативний УЗД апарат, система 

холтерівського моніторування) для ЦРЛ 

2019 4000,0 4000,0 3600,0 400,0 - 

8 Будівництво Святецької амбулаторії ЗПСМ 2018 7047,0 4072,8 3572,8 500,0 - 

9 Будівництво районного Будинку культури у смт Теофіполь  2019 50930,3 15000,0 13500,0 1500,0 - 
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10 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання у с. Колісець та 

смт Базалія і Теофіполь 
2019 20068,1 20068,1 16817,2 3250,9 - 

11 Будівництво артезійнської свердловини в смт Теофіполь 2019 877,8 877,8 790,0 87,8  

12 
Будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях у  

с. Шибено 
2019 1500,0 1500,0 1350,0 150,0 - 

13 
Капітальний ремонт дорожнього покриття в смт Теофіполь (по 

вул. Берегова), смт Базалія (по вул. Тітова) 
2019 8220,1 8220,1 7571,6 648,5 - 

Всього по району: 105273,5 65867,6 57239,9 8627,7 - 

Хмельницький район 

1 
Капітальний ремонт систем опалення Чорноострівського НВК, 

Грузевицької ЗОШ I-III ступенів   
2019 1800,0 1800,0 1700,0 100,0 - 

2 

Капітальний ремонт Мар'янівської ЗОШ І-ІІ ступенів с. Чорний 

Острів (утеплення фасадів), Стуфчинецької ЗОШ I-III ступенів 

(ремонт учбового корпусу) 

2019 1854,5 900,0 900,0 - - 

3 Будівництво дитячого садочка в с. Давидківці 2018-2019 14033,7 8000,0 7300,0 700,0 - 

4 
Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Чорноострівської 

районної лікарні №2  
2019-2020 3000,0 1500,0 1350,0 150,0 - 

5 
Капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання у 

с. Водички  
2019 2534,2 2534,2 2508,8 25,3 - 

6 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в селах 

Давидківці та  Климашівка 
2019 3598,9 3598,9 - 3598,9 - 

7 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Кудринці 2019-2020 584,6 484,5 480,0 4,5 - 

Всього по району: 27405,9 18817,6 14238,8 4578,7 - 

Чемеровецький район 

1 
Реконструкція приміщення Вільховецької ЗОШ І-ІІ ступенів з 

добудовою їдальні та двох класних кімнат  
2019 6500,0 6500,0 - 6500,0 - 

2 

Капітальний ремонт Чемеровецького НВК №2 (утеплення 

фасаду), Гусятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ремонт корпусу №1), 

Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (ремонт покрівлі), 

Пуклякського НВК (ремонт покриття даху, влаштування 

2019 14101,4 14101,4 6643,0 7458,4 - 
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мощення будівлі), Мар'янівського НВК (заміна покрівлі та 

утеплення фасаду), Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна 

вікон та дверей), Почапинецької ЗОШ І-ІІ ступенів (заміна вікон 

та дверей), Більської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей) 

3 
Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Закупнянській ЗОШ I-III ступенів 
2019 1500,0 1500,0 - 1500,0 - 

4 Капітальний ремонт покрівлі Бережанського ДНЗ "Білочка"  2019 457,9 457,9 457,9 - - 

5 Реконструкція покрівлі Будинку культури у смт Закупне 2019 2300,0 2300,0 - 2300,0 - 

6 

Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж системи 

теплопостачання, даху терапевтичного корпусу, заміна вікон та 

дверей поліклінічного відділення Чемеровецької ЦРЛ  

2019 7217,2 7217,2 2884,7 4332,5 - 

7 

Будівництво мереж водопостачання у селах Жердя, Летава,  

Вівся, Вишнівчик, Кугаївці, Чорна, Зарічанка, Сокиринці та 

смт Чемерівці 

2019 14764,4 14764,4 - 14764,4 - 

8 
Нове будівництво мереж водопроводу по вул. Сташевського, 

Бринського (ліва сторона) с.Андріївка 
2019 1460,7 1460,7 - 1460,7 - 

9 
Будівництво водозабірної свердловини у селах Вільхівці, 

Вишневе, Сокиринці та смт Закупне 
2019 3281,6 3281,6 - 3281,6 - 

10 Завершення будівництва водозабірної свердловини в с.Гуків 2019 492,9 492,9 - 492,9 - 

11 
Капітальний ремонт вулиць Чапаєва та Миру (об'їзна) у 

смт Чемерівці 
2019 10248,2 10248,2 2248,2 8000,0 - 

Всього по району: 62324,3 62324,3 12233,8 50090,5 - 

Шепетівський район 

1 
Капітатальний ремонт будівлі Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

та її філії 
2018-2019 24127,1 16600,3 14800,3 1800 - 

2 

Капітальний ремонт Старобейзимської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Великорешнівського НВК (заміна вікон та дверей), 

Травлинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чотирбоцької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (ремонт спортивної зали),  

2019 6773,4 6773,4 4093,1 2451,2 229,1 

3 
Капітальний ремонт Сульжинського ДНЗ "Джерельце", 

Судилківського ДНЗ (утеплення) 
2018-2019 4031,2 3531,2 1114,8 2416,4 - 
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4 Будівництво котельні Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 2018-2019 507,2 507,2 - 507,2 - 

5 Капітальний ремонт будівлі Грицівської районної лікарні  2019 9143,8 393,9 393,9 - - 

6 
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по 

вул. Шкільній, 1а у с. Судилків 
2019 1491,7 1491,7 749,0 742,7 - 

7 
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях 

Горького, Шевченка, Гагаріна, Сонячна у с. Судилків 
2019 1410,0 1410,0 - 1410,0 - 

8 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення сіл Вербівці, 

Коськів, Коса Рішнівка, Пиляї, Ленківці, Білопіль, Сульжин, 

Вишневе, Степ, Мокіївці, Сошки, Велика Рішнівка 

2019 2404,5 2404,5 2404,5 - - 

Всього по району: 49888,9 33112,2 23555,6 9327,5 229,1 

Ярмолинецький район 

1 Реконструкція покрівлі спортзалу Ярмолинецького НВК  2019 1233,5 1233,5 - 1233,5 - 

2 Капітальний ремонт даху Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 2019 1159,1 1159,1 - 1159,1 - 

3 Реконструкція приміщення ДНЗ у с. Баламутівка 2018-2019 3236,0 2100,0 800,0 1300,0 - 

4 
Реконструкція будівлі Солобковецької ЗОШ під комунальний 

заклад "Центр позашкільної освіти" по вул. Грушевського, 27/1 
2019-2021 12093,6 11752,2 10577,0 1175,2 - 

5 

Реконструкція частини нежитлового приміщення під комунальну 

установу "Інклюзивно-ресурсний центр" та частини нежитлової 

будівлі під комунальний заклад "Ярмолинецький центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів" по вул. Шевченка, буд. 41 А  

2018-2019 7827,1 7794,9 7170,8 624,1 - 

6 
Капітальний ремонт першого поверху поліклінічного відділення 

та харчоблоку Ярмолинецької ЦРЛ  
2019 4094,1 4094,1 - 4094,1 - 

7 
Капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ у 

смт Ярмолинці 
2018-2019 1530,0 587,0 - 587,0 - 

8 Будівництво амбулаторії ЗПСМ у с. Перегінка 2018-2019 6287,1 6287,1 5658,4 628,7 - 

9 Капітальний ремонт Будинку культури у смт Ярмолинці 2019 2705,2 2705,2 2705,2 - - 

10 Реконструкція Будинку культури у с. Баламутівка 2019-2021 7420,0 1500,0 1000,0 500,0 - 

11 
Влаштування автономного опалення в Ярмолинецькому 

комунальному закладі "Центр культури та дозвілля" 
2019 1500,0 1500,0 - 1500,0 - 

12 Реконструкція, влаштування шатрової покрівлі з утепленням, 2019 3802,3 3795,0 2582,4 1212,6 - 
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утеплення фасадів, будівництво спортивного майданчика зі 

штучним покриттям Ярмолинецької ДЮСШ  

13 

Реконструкція будівлі котельні з встановленням 

твердоппаливного котла по вул. Залізничній, 24/3, смт 

Ярмолинці 

2019 2000,0 2000,0 - 2000,0 - 

14 Реконструкція стадіону "Юність" у смт Ярмолинці 2019-2020 2000,0 1000,0 - 500,0 500,0 

15 
Будівництво артезіанської скважини в с. Савинці та двох 

артезіанських свердловин у с. Солобківці 
2019 2504,6 2504,6 - 2504,6  

16 

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання у селах 

Солобківці, Стріхівці, Глушківці, Баламутівка, Монастирок, 

Савинці, Сутківці, Ясенівка 

2019 13178,4 13178,4 1500,0 11678,4 - 

Всього по району: 72571,0 63191,1 31993,8 30697,3 500,0 

м. Камянець-Подільський 

1 

Ремонтно-реставраційні роботи (І черга – реставрація фасадів) 

пам’ятки архітектури національного значення – будинку 

Маріїнської гімназії (НВК №8)  

2019 4878,7 4878,7 4736,6 142,1 - 

2 
Завершення будівництва другого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№10 (коригування ПКД) 
2019 2497,4 2497,4 2424,7 72,7 - 

3 Реконструкція Кам'янець-Подільської ЗОШ №16  2019 2742,9 2742,9 2663,1 79,8 - 

4 
Завершення будівництва корпусу ДНЗ №16 по вул. Гагаріна, 60, 

(у т. ч. виготовлення ПКД) 
2019 12000,0 12000,0 11650,5 349,5 - 

5 
Капітальний ремонт фасаду з утепленням  і заміною вікон ДНЗ 

№16  
2019 1121,7 1121,7 1089,0 32,7 - 

6 
Капітальний ремонт терапевтичного корпусу міської лікарні №1 

по вул. Матросова, 17 
2019 22131,0 22131,0 19918,0 2213,0 - 

7 
Капітальний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ по 

вул. Космонавтів, 8 
2017-2019 1491,6 827,3 827,3 - - 

8 

Реконструкція приміщення міської поліклініки №1 по 

вул. І.Франка, 30 під розміщення лікувального діагностично-

консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення  

2013-2019 8973,1 4718,1 4000,0 718,1 - 

9 Капітальний ремонт Кам'янець-Подільського міського стадіону 2019 12473,3 12395,9 11156,3 1239,6 - 
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ім. Г.А.Тонкочеєва  

10 
Реконструкція водопроводу від пр. Грушевського до 

вул. Матросова, 2 (коригування) 
2019 5508,3 2508,3 2257,5 250,8 - 

11 
Реконструкція магістрального водопроводу по пр. Грушевського 

від військової частини до вул. Франка 
2019 2538,3 2538,3 2284,5 253,8 - 

12 

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від 

збірного колодязя до каналізаційних очисних споруд по 

вул. М. Харченка, 2а 

2019 3888,1 3888,1 3499,3 388,8 - 

13 Реконструкція теплових мереж міста 2019 8544,3 8504,2 7653,8 850,4 - 

Всього по місту: 88788,7 80751,9 74160,6 6591,3 - 

м. Нетішин 

1 Капітальний ремонт частини будівлі поліклініки по вул. Лісова 1/1 2019 3200,0 3200,0 - 3200,0 - 

2 
Реконструкція  (облаштування спортивного  майданчика) 

Нетішинського НВК по пров. Миру, 5 
2019 7280,5 7280,5 5780,5 1500,0 - 

3 Капітальний ремонт дороги по проспекту Незалежності 2019 11289,0 11289,0 9989,0 1300,0 - 

Всього по місту: 21769,5 21769,5 15769,5 6000,0 - 

м. Славута 

1 Реконструкція корпусу №1 НВК  2016-2020 38207,5 16500,0 15000,0 1500,0 - 

2 
Капітальний ремонт (термомодернізація будівлі) ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 
2018-2020 8806,8 5900,0 5000,0 900,0 - 

3 
Капітальний ремонт з утепленням горищного перекриття в ДНЗ 

№9 "Теремок"  
2019-2021 3021,0 1900,0 1000,0 900,0 - 

4 
Капітальний ремонт (термомодернізація будівлі) ДНЗ №6 

"Золота рибка"  
2018-2019 5627,1 4812,0 4212,0 600,0 - 

5 Капітальний ремонт будівлі кінотеатру ім. Т.Шевченка  2015-2020 12145,8 8000,0 5000,0 3000,0 - 

6 
Капітальний ремонт даху Будинку культури по вул. Козацька, 

132 а 
2019 1486,4 1486,4 786,4 700,0 - 

7 
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по 

вул. Ярослава Мудрого, 59  
2018-2020 3371,8 2298,0 1948,0 350,0 - 
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8 

Реконструкція спортивного ядра на стадіоні Славутської 

ДЮСШ (влаштування штучного покриття бігових доріжок та 

системи автоматичного поливу футбольного поля)  

2018-2020 9114,9 4300,0 4000,0 300,0 - 

9 Капітальний ремонт водопровідних мереж  2019 1943,6 1943,6 1393,6 550,0 - 

10 
Будівництво/реконструкція каналізаційних мереж мікрорайонів 

"Південний", "Мокроволя" 
2019-2021 9958,3 5100,0 3200,0 1900,0 - 

Всього по місту: 93683,2 52240,0 41540,0 10700,0 - 

м. Старокостянтинів 

1 Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  2019 5810,0 5810,0 5229,0 581,0 - 

2 Капітальний ремонт ДНЗ № 1, № 2, № 5, № 7  2019 20550,0 20550,0 18495,0 2055,0 - 

3 

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна дверей та 

оздоблювальної роботи, заміна системи опалення) 

Старокостянтинівської дитячої художньої школи  

2019 5025,0 5025,0 4522,5 502,5 - 

Всього по місту: 31385,0 31385,0 28246,5 3138,5 - 

м. Хмельницький 

1 
Будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 

32 
2019-2020 160515,9 80000,0 40000,0 40000,0 - 

2 
Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по 

пров. Шостаковича, 28-А 
2018-2019 30000,1 24613,2 12306,6 12306,6 - 

3 

Встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у 

Хмельницькому дошкільному виховному закладі № 39 

«Котигорошко» 

2019 295,4 295,4 147,7 132,9 14,8 

4 
Встановлення теплової помпи для приготування гарячої води в 

ДНЗ № 24 
2019 292,3 292,3 146,1 131,5 14,7 

5 
Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької 

обласної дитячої лікарні по вул. Кам’янецька, 94  
2012-2019 338049,3 64000,0 20000,0 44000,0 - 

6 
Реконструкція приміщень Хмельницького обласного 

кардіологічного диспансеру по вул. Володимирська, 85 
2017-2019 31539,9 28868,0 10890,1 17977,9 - 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20277
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=20181
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7 Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 А 2019-2020 282861,5 124830,7 74830,7 50000,0 - 

8 
Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка до міста 

Хмельницького 
2004-2020 181971,0 42171,0 37953,9 4217,1 - 

9 
Будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на 

перегоні Хмельницький-Гречани 
2019 25749,0 25749,0 23174,1 2574,9 - 

10 
Капітальний ремонт контейнерного майданчика із встановленням 

підземного контейнера на вул. Молодіжній, 2/3 
2019 249,6 249,6 124,8 112,3 12,5 

11 
Капітальний ремонт – встановлення годинникової скульптури 

(жакмара) на вежі кінотеатру «Планета» 
2019 299,9 299,9 149,9 134,9 15,0 

Всього по місту: 1051823,9 391369,1 219723,9 171588,1 57,0 

м. Шепетівка 

1 
Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін, суміщеного покриття, 
заміна вікон і дверей) Шепетівського НВК №1  

2019 7496,1 7496,1 6746,5 749,6 - 

2 Капітальний ремонт спортивного залу Шепетівського НВК №3  2019 4285,0 4285,0 3856,5 428,5 - 

3 Капітальний ремонт Шепетівського ДНЗ №7 "Дюймовочка"  2019 7746,0 7746,0 6584,1 1161,9 - 

4 
Реконструкція дитячого відділення ЦРЛ з поліклінікою на 300 
відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85 

2012-2019 20314,9 6890,8 5907,8 983,0 - 

Всього по місту: 39842,0 26417,9 23094,9 3323,0 - 

 

1 Придбання шкільних автобусів 2019 12810,0 12810,0 - 12810,0 - 

2 
Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 

обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів 
2019 8820,3 8820,3 - 8820,3 - 

3 
Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

закладів загальної середньої освіти 
2019 1982,8 1982,8 - 1982,8 - 

4.  
Ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення   
2019 568314,3 568314,3 568314,3 - - 

Всього по області: 3163765,7 2095828,3 1546997,1 547770,4 1060,6 

 
Директор Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації                                     О. Бохонська 
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