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Стратегічні цілі розвитку Хмельниччини. 

 

Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки забезпечує 

комплексний та збалансований соціально-економічний розвиток регіону на основі 

інноваційного підходу і знань, становлення Хмельниччини як регіону, що динамічно 

розвивається, та привабливої для бізнесу, проживання та відпочинку частини 

України через досягнення чотирьох стратегічних цілей розвитку. 

Мета Стратегії полягає у формуванні комплексної системи заходів, які, 

виходячи із розуміння поточної ситуації та рівня розвитку області, зможуть 

перетворити Хмельниччину на регіон сталого економічного зростання на основі 

інноваційної промисловості, високотехнологічного аграрного виробництва, 

розвинутого транспортно-логістичного комплексу, інвестиційно привабливого, 

комфортного та безпечного для проживання краю зі сталим довкіллям. 

В основу підготовки Стратегії покладено такі принципи: партнерство, спільна 

участь представників влади та приватного сектору, відкритість, паритетність, 

координація, доповнюваність, диверсифікація, вузька спеціалізація, інноваційна 

спрямованість, ієрархія стратегічних планів, інституційна пам’ять та субсидіарність.  

Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме 

на розробку програм економічного і соціального розвитку області, поточне 

формування проєктів регіонального розвитку, а також заходів у межах області.  

У Стратегії визначено 4 стратегічних цілі: 

1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки. 

2 Зростання інноваційного потенціалу та смарт-спеціалізація. 

3. Розвиток людського потенціалу. 

4. Підвищення якості життя та збереження довкілля. 

Реалізацію Стратегії передбачено у два етапи: 2021-2023 та 2024-2027 роки.  

Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є плани заходів, що 

розробляються для кожного етапу та є базою для середньострокового бюджетного 

планування. Перегляд і оновлення Плану заходів з реалізації потрібно робити для 

оцінки результатів, досягнутих за цей час, а також для постановки цілей реалізації на 

наступний період з урахуванням змін в середовища і узгодження обмежених ресурсів 

розвитку з новими цілями розвитку області. 
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Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки 

 

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-

2023 роки (надалі – План заходів) розроблений на підставі Закону України «Про 

засади державної регіональної політики» з урахуванням Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 року (затверджена Указом Президента України від 30 

вересня 2019 року № 722), відповідно до Порядку розроблення регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів (затверджений постановою КМУ від 11.11.2015 № 932 зі змінами) та на 

виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 «Про 

затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 

реалізації». Також враховано досвід реалізації Стратегії регіонального розвитку 

Хмельницької області на 2011-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 

18 травня 2011 року № 24-4/2011). 

Розробка Плану заходів є важливим інструментом налагодження партнерства 

між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними державними 

адміністраціями, міськими і районними радами, об’єднаними територіальними 

громадами, університетами та інститутами, а також широким колом організацій 

громадянського суспільства для того, аби цей документ став надбанням усіх 

зацікавлених сторін з метою забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та 

проєктів Стратегії. 

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко 

використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і 

оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням 

особливостей України. 

Стратегічні цілі, визначені у Стратегії будуть реалізовані через систему 

операційних цілей. Їх реалізація передбачає конкретизацію операційних цілей та 

завдань як для соціально-економічної системи регіону загалом, так і для окремих 

територій – районів, територіальних громад, міст, селищ, сіл. 

Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної 

економіки  

Операційні цілі: 

1.1. Зміцнення малого і середнього підприємництва.  

1.2. Підвищення потенціалу реалізації регіональної продукції.  

1.3. Підвищення продуктивності агропромислового сектору. 

1.4. Активізація інвестиційної діяльності.  

1.5. Розвиток енергетики та підвищення енергоефективності.  

1.6. Розвиток туристичного потенціалу та креативної індустрії. 

Стратегічна ціль 2. Зростання інноваційного потенціалу та смарт-

спеціалізація. 

Операційні цілі: 

2.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції в секторах смарт-

спеціалізації (легка, харчова промисловість, машинобудування та металообробка). 
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2.2. Активізація інноваційної діяльності. 

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського потенціалу. 

Операційні цілі: 

3.1: Вдосконалення системи підготовки кадрів для регіонального ринку праці.  

3.2. Підвищення рівня залучення мешканців у процеси регіонального та 

місцевого розвитку.  

3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком. 

Стратегічна ціль 4. Підвищення якості життя та збереження довкілля.  

Операційні цілі: 

4.1. Якісна система надання освітніх послуг. 

4.2. Покращання демографічної ситуації та продовження тривалості активного 

періоду життя людини. 

4.3. Розвиток культурних послуг. 

4.4. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури. 

4.5. Екологічна безпека та збереження довкілля. 

Через офіційні веб-сайти облдержадміністрації, обласної ради,  засоби масової 

інформації, електронну пошту та інші доступні канали було поширено оголошення 

про збір проєктних пропозицій. Широка група зацікавлених сторін активно 

залучалася до процесу мобілізації регіональних проєктних ідей. 

Пропозиції до проєктних ідей було згруповано, проаналізовано та розглянуто 

на засіданнях експертних груп, до складу яких увійшли представники обласної 

державної адміністрації, обласної ради, громадських організацій, бізнесу та наукових 

установ області. 

На основі пропозицій та проєктних ідей регіонального розвитку сформовано 

технічні завдання, які розподілено за чотирма стратегічними програмами. При 

відборі окремих проєктів враховувалися результати впровадження попереднього 

Плану заходів. 

За результатами цієї роботи враховано всі зауваження та пропозиції експертів 

та сформовано Каталог технічних завдань. Проєкт Плану заходів обговорено на 

підсумковому засіданні керівного комітету з розробки Стратегії. 

Формування Плану заходів спиралося на вивчення можливих джерел 

фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів. 

Фінансування проєктів регіонального розвитку планується за рахунок коштів: 

 Державного Фонду регіонального розвитку; 

 галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних 

органів виконавчої влади; 

 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; 

 місцевих бюджетів; 

 міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій; 

 інвесторів, власних коштів суб’єктів господарювання та громадян; 

 інших джерел, не заборонених законодавством. 

Каталог технічних завдань складається з програм з додатковою інформацією 

про: цілі проєкту, очікувані результати, ключові заходи проєкту, період реалізації, 

вартість проєкту, джерела фінансування та ключові учасники реалізації проєкту.  

Часові рамки Плану заходів – три роки. Це перший етап реалізації Стратегії. 
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Проєкти мають базуватись на ощадливому ставленні до навколишнього 

природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати забруднення. 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів 

здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 932 від 11 

листопада 2015 року. 
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Програми Плану заходів з реалізації Стратегії 

 

Хмельниччина як регіон розвивається у швидкозмінному зовнішньому 

середовищі та реагує на  зовнішні і внутрішні виклики. Саме тому, при формуванні 

Плану заходів враховано Цілі сталого розвитку (далі – ЦСР), які стали своєрідною 

платформою для написання документу.  

Цілі є взаємопов’язаними – ключем до успіху в одній із них є вирішення 

питань, загалом пов'язаних із іншими. 

ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, і спрямовані на правильний 

вибір з метою стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь. Вони 

містять чіткі орієнтири та цільові показники. Вони усувають основні причини 

бідності та об’єднують регіональну спільноту для запровадження позитивних змін 

для людей. 

Важливою є підготовка та реалізація проєктів стратегічного довгострокового 

характеру. Завдання органів місцевого самоврядування повинно полягати в тому, 

щоб використовувати кошти в першу чергу на проєкти, які створюють 

інфраструктуру, що, у свою чергу, веде до збільшення доданої вартості, зростання 

доходів домогосподарств.  

Перспектива подальшого розвитку є обнадійливою, проте успіх буде залежати 

від незмінного прагнення до реформ та особливо до змін на користь усього 

населення. 

При формуванні Плану заходів вкрай важливим є досягнення сталості 

результатів. Сталий розвиток орієнтований, перш за все, на людину та покращення 

якості її життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та екологічно 

чистому, здоровому, різноманітному природному довкіллі. Високий інтелектуальний 

рівень людського потенціалу має забезпечити конкурентоздатність регіону в 

майбутньому.  

Базуючись на результатах аналізу сильних і слабких сторін, а  також 

можливостей та загроз Хмельницької області та беручи до уваги період, на який 

розробляється План заходів, визначено чотири програми, в рамках яких 

реалізовуються проєкти регіонального розвитку протягом усього періоду 

впровадження Стратегії і, зокрема, в періоді 2021 –2023 роки. 

Усі чотири програми взаємно доповнюють одна одну, та всі проєкти 

регіонального розвитку, що мають бути реалізовані у рамках кожної з програм, 

посилюють один одного. 

Далі наведено детальну характеристику кожної з програм із висвітленням 

проблем, часових рамок і засобів реалізації, очікуваних результатів та їхніх 

показників. 

 

Програма 1. «Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки» 

 

Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки є 

першочерговою стратегічною ціллю Стратегії. Реалізація Програми має на меті 

забезпечити зменшення диспропорції в економічному розвитку окремих 

адміністративно-територіальних одиниць області, зменшити ризики залежності 

економіки від ситуації на зовнішніх ринках; перехід до ресурсозберігаючої та 
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екологобезпечної моделі розвитку реального сектору економіки, збільшення доданої 

вартості аграрного виробництва, створення додаткових можливостей для збільшення 

доходів агровиробників та сільського населення, розвитку сільських територій, 

створення умов для залучення стратегічних інвестицій.  

Основна мета – забезпечити структурні зміни в реальному секторі економіки, 

сприяти розвитку інноваційного виробництва, підкріпленого інвестиційним 

ресурсом, забезпечити передумови для розвитку підприємництва. 

Економіка Хмельницької області не є достатньо диверсифікованою і має 

виражений сільськогосподарський тип. Для регіону характерний високий рівень 

розвитку галузей виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 

ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 

машинобудування. 

Технологічний рівень промислового виробництва потребує оновлення та 

модернізації, проведення яких не можливе без залучення в економіку області 

значних інвестиційних ресурсів. З метою створення привабливих умов для залучення 

інвесторів необхідним є здійснення комплексу заходів щодо промоції інвестиційних 

можливостей регіону, визначення перспективних для інвестування галузей 

економіки, окремих територій та об’єктів. Крім того, поліпшення транспортної 

інфраструктури області дозволить суттєво покращити інвестиційну привабливість 

регіону. 

Економіка області потребує розвитку підприємництва (малого та середнього 

бізнесу), спроможного швидко пристосовуватись до змін в середовищі та в значній 

мірі компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах економіки. Однак, 

розвиток підприємництва ще не відповідає потенціалу області, здебільшого через 

несприятливе ділове середовище, низький рівень підприємницьких навичок в 

населення, значне податкове навантаження та недоступність фінансових ресурсів, а 

також нерозвиненість бізнес-інфраструктури. 

Перша програма Плану заходів корелюється із 2, 7, 8, 9 та 17 ЦСР ООН.  

 

Напрям 1.1.Зміцнення малого і середнього підприємництва. 

МСП є важливою складовою ринкової економіки, яка забезпечує створення 

нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів, що дозволяє вирішувати 

ряд важливих соціально-економічних проблем, стимулює розвиток 

конкурентоспроможності та інновацій. 

На регіональному рівні потрібно приділяти все більшу увагу малому та 

середньому підприємництву та впроваджувати фінансові механізми їх підтримки. 

Малий і середній бізнес повинен займати значно більшу частку у структурі 

економіки, аніж сьогодні. Особливо це стосується тих територій, де самозайнятість і 

підприємництво перебувають в зародковому стані. 

Підтримка МСБ буде здійснюватися у формі розбудови інституційної 

інфраструктури разом із заходами, спрямованими на покращення середовища для 

ведення бізнесу. Роль установ із підтримки МСБ має також передбачати розвиток 

підприємницького духу та підприємницьких навичок населення. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 зростання кількості суб’єктів підприємництва; 
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 створення соціально-побутової, транспортної та комунальної 

інфраструктури МСП;  

 створення позитивного для ведення бізнесу іміджу регіону; 

 надання суб’єктам малого та середнього підприємництва фінансової 

підтримки; 

 підвищення експортного потенціалу підприємницького сектору регіону; 

 покращення доступності та якості надання адміністративних послуг для 

населення громад з додержанням європейських стандартів. 

Показники: 

 Кількість новостворених суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

 Частка зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах. 

 Питома вага платників податків серед суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до загальної кількості зареєстрованих. 

 Частка реалізованої продукції і середніми підприємствами у загальному 

обсязі реалізації регіону. 

 Кількість створених ЦНАП в ОТГ. 

 Кількість видів адміністративних послуг, які надаються в електронній 

формі. 

 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва. 

 Кількість консультаційних та навчальних послуг, наданих суб’єктам МСП. 

 Кількість пільгових кредитів, наданих суб’єктам МСП. 

 Автоматизація роботи ЦНАП шляхом впровадження електронних сервісів. 

 Кількість створених центрів підтримки підприємництва, індустріальних 

парків, кластерів, хабів; 

 

Напрям 1.2. Підвищення потенціалу реалізації регіональної продукції. 

Економіка регіону потребує кардинального оновлення, – головним чином це 

стосується сфери промислового виробництва. Зростання ВРП регіону можуть 

забезпечити лише модернізовані та новостворені промислові підприємства з 

високою продуктивністю та високою доданою вартістю промислової продукції 

В області працює понад 1000 промислових підприємств, де зайнято чверть 

працюючих (близько 49 тис. працівників). На території Хмельниччини знаходиться 

низка підприємств, які є значними виробниками окремих видів продукції в Україні. 

Серед них: ПАТ «Подільський цемент» (за проєктною потужністю один з 

найбільших в Європі виробників цементу), ПАТ «Укрелектроапарат» (лідер 

трансформаторобудування України та держав ближнього зарубіжжя), ДП «Новатор» 

(державне підприємство, що спеціалізується на виробництві радіоелектронного 

обладнання для вимірювання, дослідження та навігації для побутових споживачів, 

військової та цивільної авіації). 

У 2018 році відбулось скорочення промислового виробництва на 4,7%, що 

пов’язано з тривалим перебуванням енергоблоків №1 та №2 Хмельницької АЕС на 

планово-попереджувальних та поточних ремонтах. Зменшення індексу 

промислового виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря  спричинило негативний вплив на індекс промислової 

продукції загалом. 
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Поточний стан промислового сектору регіону не відповідає сучасним вимогам 

та потребує цілковитого оновлення. Необхідністю є створення високоефективних 

високотехнологічних та наукомістких промислових виробництв, нарощення якості 

регіональної продукції та підвищення рівня її інноваційності, і, як наслідок, – 

підвищення загальної конкурентоспроможності регіональної економіки.  

Для покращення існуючої ситуації проєктами зазначеного напряму 

передбачається: 

 підвищення частки регіональної продукції з високою часткою доданої 

вартості; 

 створення нових підприємств і  підвищення рівня зайнятості мешканців 

регіону; 

 підвищення якості та безпечності вітчизняних продуктів харчування; 

 брендинг та просування продуктів області на зовнішні ринки; 

 маркетингово-промоційна підтримка, популяризації секторів та 

підприємств, що мають експортний потенціал;  

 зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

 стандартизація та сертифікація експортної продукції відповідно до 

міжнародних стандартів; 

 поліпшення дорожньої інфраструктури області; 

 відновлення та розвиток авіаційних перевезень, підвищення рівня їх 

доступності для населення; 

Показники: 

 Індекс ВРП (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу.  

 Індекс продукції промисловості.  

 Кількість підприємств, що впроваджують інновації. 

 Частка обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 

продукції. 

 Обсяг залучених інвестицій. 

 Кількість новостворених робочих місць. 

 Динаміка зовнішньоторговельного балансу області. 

 Кількість країн до яких експортується регіональна продукція. 

 Протяжність відремонтованих (реконструйованих) доріг. 

 Темп зростання вантажоперевезень до попереднього періоду. 

 Концепція та техніко-економічне обґрунтування створення логістичного 

центру. 

 Частка вантажів, пасажирів, перевезених авіаційним транспортом. 

 Частка території області, охопленої ІТ-комунікаціями. 

 

Напрям 1.3. Підвищення продуктивності агропромислового сектору. 

Сільське господарство продовжує залишатись значним сегментом економіки 

області. Ґрунтовий покрив регіону сприятливий для вирощування 

сільськогосподарських культур. Питома вага земель сільськогосподарського 

призначення у земельному фонді становить 76,0% (1566,2 тис. га), що свідчить про 

високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. За рахунок власного 
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виробництва повністю забезпечується внутрішня потреба населення області 

основними продуктами харчування.  

Найпотужнішою складовою галузі рослинництва області було і залишається 

зернове господарство, що в повній мірі забезпечує продовольчу безпеку регіону. У 

тваринництві переважає молочно-м’ясне скотарство та свинарство. Розвивається 

вівчарство, птахівництво та бджільництво.  

Хмельниччина має значний ресурсний потенціал для формування 

високотехнологічного аграрного сектору, який потребує збільшення доданої вартості 

сільськогосподарського виробництва, поряд із збільшенням його продуктивності і 

рентабельності, що сприятиме підвищенню зайнятості та доходів сільського 

населення і підвищенню якості життя на  сільських територіях. 

Хмельниччина має значний потенціал для виробництва органічної продукції, її 

експорту та споживання на внутрішньому ринку. Загальна площа сертифікованих 

органічних сільськогосподарських земель у 2018 році склала близько 5,5 тис. га (від 

загальної площі земель сільськогосподарського призначення). Протягом останніх 

п’яти років площа органічних сільськогосподарських земель області зросла втричі. 

Сільське господарство дає можливість росту харчовій та переробній 

промисловості. Підприємствами даної галузі забезпечується 66,1% загального обсягу 

реалізації промислової продукції регіону. Продукція харчової галузі стала 

конкурентоспроможною і задовольняє потреби різних категорій споживачів.  

Реалізація проєктів має сприяти розвитку агропромислового комплексу регіону 

шляхом: 

 збільшення обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської 

продукції та покращення її якості; 

 підвищення продуктивності сільського господарства, насамперед за 

рахунок використання інноваційних технологій; 

 формування мережі збуту сільськогосподарської продукції на 

кооперативних засадах; 

 поліпшення матеріально-технічної бази особистих господарств населення, 

малих фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

 просування сільськогосподарської продукції сільськогосподарських 

товаровиробників на організований аграрний ринок; 

 відновлення роботи, технічне переоснащення переробних підприємств та 

підприємств з виробництва тваринницької продукції; 

 зростання частки переробної продукції у загальному обсязі 

агровиробництва та зростання її доданої вартості; 

 розвитку малого та середнього бізнесу в сфері сільськогосподарського виробництва; 

 стабілізація цінової ситуації на продовольчому ринку; 

 покращення зберігання сільськогосподарської продукції; 

 запровадження стандартів якості у виробництві харчових продуктів; 

 підвищення рівня зайнятості у сільській місцевості; 

 збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів; 

Показники: 

 Продуктивність праці у сільському господарстві. 
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 Обсяги виробництва валової продукції на 100 га сільськогосподарських 

угідь. 

 Обсяг виробництва м’яса, молока та фруктів в розрахунку на одну особу. 

 Індекс виробництва харчових продуктів.  

 Рівень зайнятості в сільській місцевості. 

 Кількість новостворених робочих місць у сільській місцевості. 

 Індекс сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в 

структурі експорту. 

 Частка продукції (робіт, послуг), реалізованої сільськогосподарськими 

обслуговуючими кооперативами. 

 Кількість с/г підприємств з високою інноваційною складовою. 

 Кількість об’єктів аграрної інфраструктури. 

 Обсяги кредитів і мікрокредитів, наданих сільгоспвиробникам.  

 Кількість належних складських приміщень (сучасних овочесховищ) для 

тривалого зберігання. 

 

Напрям 1.4. Активізація інвестиційної діяльності  

Інвестиційна політика відіграє значущу роль в загальній системі економічного 

регулювання. Якість життя населення та інші найважливіші характеристики 

розвитку сучасного суспільства напряму залежать від процесу залучення додаткових 

інвестиційних ресурсів в економіку регіону. 

Реальні інвестиційні проєкти реалізуються на певних територіях і потребують 

місцевої підтримки, що сприяє активізації капіталовкладень, заохочує інвесторів до 

провадження стратегічного капіталовкладення, яке відіграє не лише економічну, але 

і соціальну функцію.  

Створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні забезпечує 

залучення і раціональне використання коштів, та їх інвестування в так звані «точки 

зростання» – найбільш ефективні високотехнологічні виробництва. 

Отже, в інтересах населення регіону і окремих інвесторів необхідністю є 

визначення напрямів їх найбільш ефективного і раціонального використання. 

Реалізація проєктів дозволить забезпечити активізацію інвестиційних процесів 

у Хмельницькій області, створить сприятливі умови для ведення бізнесу та 

залучення інвестиційного капіталу в економіку Хмельницької області суб’єктами 

господарювання різних форм власності. 

Для покращення існуючої ситуації проєктами зазначеного напряму 

передбачається: 

 створення позитивного інвестиційного іміджу області;  

 залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку області; 

 покращання рівня соціальних та комунальних послуг населенню; 

 ефективне використання ділянок типу Greenfield, Brownfield для 

забезпечення економічного зростання регіону; 

 збільшення кількості успішних інвестиційних проєктів, що реалізовуються 

на території області; 

 промоція Хмельницької області шляхом виготовлення та розповсюдження 

сувенірної продукції, представлення потенціалу регіону в інтернет-мережі; 
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 успішна реалізація проєктів державно-приватного партнерства. 

Показники: 

 Кількість реалізованих інвестиційних проєктів. 

 Обсяг вкладених капітальних інвестицій в цілому та у розрахунку на 1 

особу. 

 Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). 

 Кількість підприємств з прямими іноземними інвестиціями. 

 Кількість участей представників ділових кіл області на інвестиційних 

форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру 

з метою представлення інвестиційного та експортного потенціалу регіону. 

 Кількість заходів, організованих за участю представників ділових кіл 

зарубіжних країн та суб’єктів господарювання Хмельницької області. 

 

Напрям 1.5. Розвиток енергетики та підвищення енергоефективності.  

Зменшення енергетичної залежності області неможливе без підвищення 

ефективності управління енергетичними ресурсами та впровадження 

енергозберігаючих заходів у всіх сферах суспільного життя. Стратегічним завданням 

в енергетичній сфері є виведення регіону на рівень максимальної енергетичної 

незалежності, особливо гостро це стосується питання споживання природного газу.  

Одним з необхідних напрямів роботи є локалізація на території регіону 

виробництва енерго- та ресурсо-ефективного обладнання із застосуванням сучасних 

технологій для забезпечення потреб області та внутрішнього ринку України. 

Створення якісного виробництва даного типу дозволить створити нові робочі місця в 

регіоні, створити пропозицію енергоефективного обладнання в країні за ціною, 

привабливішою, ніж закордонні аналоги. Це дозволить полегшити процес 

переоснащення підприємств та підвищення ефективності використання ресурсів. Ці 

фактори стимулюють ріст інвестиційної привабливості регіону та його подальший 

розвиток. 

Сьогодні в області активно проводиться термомодернізація: замінюються 

котли на більш сучасні та економні, утеплюються будівлі, йде реконструкція мереж 

вуличного освітлення із заміною ламп на економні світлодіодні, утеплюються 

підлоги, впроваджується енергомеджмент. 

Розвиток альтернативної енергетики є важливим пріоритетом. Середньорічна 

кількість сумарної енергії сонячного випромінювання, яка надходить щорічно на 

територію Хмельниччини, дорівнює 1070 кВт-год/ кв. метрів. Саме тому, тематика 

альтернативної енергетики, зокрема, побудови сонячних електростанцій є важливою 

для регіону. 

На Хмельниччині існує необхідність впровадження та поширення знань 

стосовно енергоефективності та ефективного використання ресурсів. Підвищення 

свідомості представників підприємств та пересічних громадян дозволить прискорити 

адаптацію населення до тренду енергоефективності та залучити їх до впровадження 

його у власних підприємствах, оселях, транспорті тощо. 

Напрям включає в себе проєкти, що мають вплив у наступних сферах:  

 заощадження коштів на оплату за спожиті енергетичні ресурси та 

комунальні послуги;  

 скорочення частки традиційних видів палива, зокрема, природнього газу; 
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 технічне переоснащення котелень та систем опалення; 

 підтримка відновлювальної та альтернативної енергетики;  

 реалізації енергозберігаючих проєктів, у тому числі спрямованих на 

виробництво та використання альтернативних видів палива; 

 розширення виробництва і реалізації енергії, виробленої гідро-, сонячними 

електростанціями; 

 зменшення екологічного впливу та покращення енергетичної незалежності. 

Показники: 

 Обсяг виробництва електроенергії. 

 Кількість об’єктів відновлювальної енергетики. 

 Частка обсягу енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел 

енергії в загальному обсязі. 

 Частка зеленої енергії у загальному виробництві енергії. 

 Частка втрати тепла в тепломережах. 

 Кількість об’єктів бюджетної сфери, що підписали договір з 

енергосервісними компаніями. 

 Кількість реалізованих енергоефективних проєктів. 

 Кількість об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, в яких 

проведена  термомодернізація. 

 

Напрям 1.6. Розвиток туристичного потенціалу та креативної індустрії 

Хмельниччина має величезний туристичний потенціал, який визначається 

насамперед культурно-історичною спадщиною, яка є багато в чому унікальною.  

Розвиток туристичної галузі прямопропорційний його туристично-

рекреаційному потенціалу, зокрема, потенціал історико-культурної спадщини та 

лікувально-оздоровчих комплексів Сатанова, Макова, Волочиська зростає. Нішу 

туристичного бізнесу все більше займає приватний сектор. Основу рекреаційного та 

оздоровчого туризму складає потенціал НПП «Подільські Товтри», активно ведеться 

будівництво нового санаторно-курортного закладу «Арден-Палац» у смт Сатанів 

Городоцького району. 

Туристично-рекреаційні ресурси області нараховують 522 об’єкти природно-

заповідного фонду, Національний природний парк «Подільські Товтри» та 

Національний природний парк «Мале Полісся», 21 пам’ятка садово-паркового 

мистецтва, понад 3 тис. пам’яток культурної спадщини, мальовничі ландшафти, 

привабливі туристичні маршрути, архітектурні пам’ятки. Проте, незважаючи на ці 

ресурси, існуючі об’єкти для проживання й дозвілля, інфраструктура і рівень 

наявних туристичних послуг не дозволяють забезпечити достатньо передумов для 

розвитку. Через це обсяги і динаміка обслуговування туристів поступаються 

оптимальній розрахунковій кількості, яку може прийняти область.  

Велику увагу слід приділити розвитку внутрішньообласного рекреаційного та 

подієвого туризму як галузі малого та середнього бізнесу, економіко- та 

бюджетоутворюючого сектору територіальних громад, що має високий потенціал 

створення нових робочих місць і розширення дохідної бази місцевих бюджетів в 

умовах зростання попиту на послуги туризму і дозвілля з боку населення обласного 

центру. Зараз в регіоні невисокий темп розвитку внутрішньобласного туризму. 

Вирішення цього питання є як економічно важливим, так і іміджоформуючим, 
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оскільки дозволить створити імідж регіону як комплексно розвиненого та здатного 

задовольнити як економічні, так і соціальні потреби людей.  

В цілому, розвиток туризму розглядається як один із численних напрямів для 

можливості реалізації потенціалу активної частини населення. 

Для покращення існуючої ситуації проєктами зазначеного напряму 

передбачається: 

 розвиток на території області різних видів туризму; 

 розвиток туристичної інфраструктури; 

 промоція туристичних продуктів та послуг; 

 формування позитивного туристичного іміджу області та інтенсифікація 

туристичних потоків територією Хмельниччини; 

 покращення асортименту та якості туристичної пропозиції регіону; 

 покращення стану рекреаційних зон, водних об’єктів, відновлення та 

збереження екосистем; 

 маркування важливих туристичних та рекреаційних об’єктів; 

 розвиток маркованих вело шляхів, автошляхів та об’єктів кемпінгу; 

 самозайнятість сільського населення через підтримку розвитку народних 

промислів; 

 збереження та популяризація історико-культурних пам’яток; 

 підвищення якості надання лікувально-оздоровчих послуг; 

 створення зон відпочинку вздовж автомагістралей, що ведуть до 

туристичних об’єктів; 

 розробка нових туристичних маршрутів міжнародного значення по 

території Хмельниччини. 

Показники: 

 Кількість та динаміка відвідувачів та туристів. 

 Кількість проєктів реалізованих у туристичній сфері. 

 Кількість проведених туристично-промоційних заходів, участей та їх 

учасників від області у форумах, фестивалях, виставках та інших 

туристичних заходах. 

 Кількість об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури та кількість 

наданих ними послуг. 

 Кількість наданих лікувально-оздоровчих послуг. 

 Частка доходів від туристичної діяльності у бюджетах різних рівнів. 

 

Програма 2 «Зростання інноваційного потенціалу та смарт-спеціалізація». 

 

При підготовці Стратегії застосовувались європейські підходи смарт-

спеціалізації.  

Смарт-спеціалізація – це інноваційна система розумних рішень, розроблена 

ЄС, для формування регіональної спроможності і розвитку соціально-економічного 

потенціалу. Смарт-спеціалізація об’єднує промислову, освітню та інноваційну галузі 

для визначення пріоритетних напрямів регіону. 

Стратегія смарт-спеціалізації є актуальною для досягнення сталого зростання, 

сприяючи переходу до ресурсозберігаючої економіки, створюючи конкурентні 
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переваги на внутрішніх та зовнішніх ринках; підтримуючи структурні зміни, 

пропонуючи нові та кращі робочі місця та соціальні інновації. Смарт-спеціалізація 

дає можливість розблокувати регіональний потенціал для структурних і 

технологічних змін, а також промислової модернізації на інноваційних засадах. 

Реалізація цієї програми стане вкладом в реалізацію 8 і 9 ЦСР ООН. 

 

Впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування регіонального 

розвитку матиме вплив на: 

 забезпечення сталого розвитку регіону; 

 підвищення ефективності управління інноваційними процесами у регіоні; 

 створення сприятливого середовища для провадження інноваційної 

діяльності; 

 підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіону; 

 запровадження системної державної підтримки розвитку інновацій у 

регіоні; 

 

Напрям 2.1. Збільшення доданої вартості продукції в секторах смарт-

спеціалізації (легка, харчова промисловість, машинобудування та 

металообробка). 

За результатами проведеного кількісного аналізу економічного та 

інноваційного потенціалу Хмельницької області було вибрано показники зайнятості, 

середньомісячної зарплати та інноваційного потенціалу 2014 та 2016 років. Як 

підсумок визначено шість видів економічної діяльності з найвищим економічним та 

інноваційним потенціалом (їхня сукупна частка регіональної зайнятості складає 8,2 

відсотка), а саме: 

- виробництво інших харчових продуктів; 

- виробництво інших текстильних виробів; 

- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів; 

- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та 

навігації; виробництво годинників; 

- виробництво меблів; 

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

Окремо створеною робочою групою з визначення смарт-спеціалізації 

проведено декілька засідань і визначено з урахуванням показників 

конкурентоспроможності (частки у загальнообласних обсягах експорту) сектори 

смарт-спеціалізації, а саме: харчова промисловість, легка промисловість, 

машинобудування та металообробка. 

В обсязі реалізації частка продукція підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів становила 25,2 відсотка. Основні 

підприємства у галузі виробництва інших харчових продуктів (частка регіональної 

зайнятості – 1,2%) це в основному виробники цукру. За 2018 рік питома вага 

експорту цього продукту становила 4,3%. 

У галузі харчової промисловості визначено смарт-спеціалізацію – 

перероблення та консервування фруктів і овочів, виробництво молочних продуктів, 

борошна, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, а також інших харчових 

продуктів.  
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У галузі легкої промисловості визначено смарт-спеціалізацію – текстильне 

виробництво та виробництво одягу (частка регіональної зайнятості – 1,8%). 

Хоча Хмельницька область і є одним з ключових гравців в Україні за 

виробництвом швейної продукції, проте рівень експорту у виробників нашої області 

вкрай низький. Характерною особливістю та водночас проблемою швейної галузі 

регіону, є те що 70% виробників працюють без офіційної реєстрації свого бізнесу. 

На Хмельниччині зареєстровано близько трьохсот компаній-представників 

швейної промисловості. Водночас, на території області працює кілька тисяч цехів, 

які орієнтовані на виробництво продукції швейної та текстильної промисловості. 

Специфіка цих галузей передбачає велику кількість виробничих відходів. Завдяки 

сучасним технологіям існують способи перетворення таких відходів на тюфячну 

(меблеву) вату, що дає змогу виготовити нові вироби, наприклад: матраци та 

подушки.  

Довідково: ТОВ “ВАТЕКС”, одне з небагатьох підприємств в Україні, яке 

володіє такою унікальною технологією. На сьогодні виробничі потужності 

підприємства дозволяють переробляти лише 600-700 кг сировини на день.  

Перевагами текстильного виробництва та виробництва одягу як смарт 

спеціалізації області є: наявність досвідчених кадрів; наявність 

конкурентоспроможної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках; 

велика кількість підприємств та підприємців, які територіально широко представлені 

в області; можливість розвитку вертикальної інтеграції, виробничої кооперації, 

кластеризації; можливість створення нових робочих місць, у тому числі і у сільській 

місцевості. 

Видами економічної діяльності в галузі машинобудування та металообробки як 

смарт-спеціалізацію регіону обрано виробництво металевих баків, резервуарів і 

контейнерів (частка регіональної зайнятості -1,0%), виробництво інструментів і 

обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, виробництво електричного 

устаткування (частка регіональної зайнятості - 0,9%) та виробництво готових 

металевих виробів. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 розвиток видів економічної діяльності, які визначені смарт- спеціалізацією 

регіону; 

 модернізацію виробничих потужностей промислових підприємств, створення 

нових високоприбуткових, наукомістких та високотехнологічних 

промислових виробництв; 

 оптимізація структури промислового виробництва на базі розвитку тих видів 

діяльності, які здатні забезпечити підвищення експортного потенціалу 

економіки регіону; 

 підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

 підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту виробленої 

продукції та наданих послуг; 

 створення системи пільг для розвитку інноваційної діяльності 

господарюючих суб’єктів. 

Показники: 

 Кількість проведених досліджень у сфері смарт-спеціалізації. 
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 Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок. 

 Внутрішні витрати на виконання  наукових досліджень і розробок. 

 Кількість упроваджених у звітному році видів інноваційної продукції 

(товарів, послуг). 

 Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних процесів. 

 Кількість придбаних нових технологій. 

 Частка обсягу реалізованої інноваційної у загальному обсязі реалізованої 

продукції підприємств. 

 Частка інноваційної продукції в загальному обсязі продукції в секторах 

смарт-спеціалізації. 

 Частка продукції в секторах смарт-спеціалізації, яка реалізується на 

зовнішніх ринках. 

 

Напрям 2.2. Активізація інноваційної діяльності 

Інтенсифікація галузей промисловості визначених як смарт-спеціалізація в 

області є важливим стратегічним орієнтиром на 2021-2027 роки, шляхом 

впровадження інновацій, що дозволить оновити технологічні процеси на основі 

наукових досягнень і прогресивних практик. 

Ці сектори економіки (харчова промисловість, легка промисловість, 

машинобудування та металообробка) є досить перспективною точкою 

конкурентоздатності регіональної економіки, а тісна взаємодія з регіональною 

наукою та завдяки цьому широке впровадження інновацій та цифрових розробок, 

дозволить трансформуватися у регіональну смарт-спеціалізацію. 

З урахуванням сучасних викликів інноваційна активність цих секторів 

недостатня, а це є головною умовою зростання ефективності виробництва і 

підвищення конкурентоздатності підприємств. 

В кожному з вищезазначених секторів регіональної економіки накопичений 

певний досвід щодо впровадження прогресивних технологій, використання і 

розширення якого суб’єктами господарювання дозволить забезпечити розвиток 

виробництва продукції в регіоні з значною часткою доданої вартості та 

конкурентоздатної на зовнішніх ринках.  

Тому в стратегічній перспективі важливо розвивати нагромаджений 

конкурентний потенціал і створювати нові конкурентні переваги на базі наявних 

ресурсів. Саме унікальність ресурсів і традиційне галузеве виробництво на місцях 

може бути важливою регіональною перевагою.  

Активізація інноваційної діяльності передбачається не лише шляхом 

впровадження передових технологій, але й шляхом базування виробничої діяльності 

суб’єктів-господарювання у формі кластерування, що означає концентрацію нового 

бізнесу навколо інноваційних підприємств-точок (двигунів) росту, взаємодію між 

ними і кооперацію, залучення у виробничі ланцюги. Це сприятиме не лише розвитку 

окремих підприємств або їх груп, але й суміжних галузей з урахуванням 

географічних, ресурсних та інші переваг регіону, а також окремих територій.  

Передбачається, що розвиток кластерів сформує попит на послуги закладів 

освіти в частині підготовки фахівців для роботи на підприємствах з інноваційними 
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технологіями та стійку зацікавленість інвесторів: вітчизняних і іноземних вкладати 

кошти у їх подальший розвиток.  

Завдяки цьому, область в цілому стане більш відкритою для нових інвестицій, 

для партнерства з інвесторами, базою для їх інтеграції в цих точках та створення 

нового бізнесу. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 просування досліджень та інновацій в рамках застосування смарт-

спеціалізації; 

 формування інфраструктури інноваційної діяльності; 

 забезпечення взаємодії між вищими навчальними закладами і бізнес-

структурами; 

 підвищення обізнаності підприємців щодо можливостей впровадження 

сучасних технологій виробництва, САПР, новітніх засобів і способів 

проєктування, що сприятиме розвитку підприємств; 

 впровадження нових технологій на виробництві, які передбачають 

застосування сучасних високопродуктивних ліній виробництва; 

 підвищення ефективності використання власних та залучених фінансових 

ресурсів регіону за рахунок їх зосередження на розвитку інновацій в 

обраних видах економічної діяльності. 

 

Показники: 

 Кількість інноваційно активних підприємств, залучених до інноваційного 

співробітництва. 

 Обсяги фінансувань експериментальних інноваційних розробок. 

 Динаміка залучення інвестицій в інноваційну галузь. 

 Кількість с/г підприємств з високою інноваційною складовою, одиниць. 

 питома вага високотехнологічних інноваційних галузей: машинобудування, 

приладобудування, ІТ-сектору тощо, в економіці регіону. 

 Кількість запроваджених програм підвищення компетенції кадрів. 

 Частка проєктів з урахуванням наукових розробок та досліджень. 

 

Програма 3 «Розвиток людського потенціалу» 

 

Найважливішою частиною національного багатства є людський потенціал. В 

міру розвитку процесів глобалізації та інформатизації суспільства, значення 

людського потенціалу порівняно з іншими чинниками розвитку цивілізації лише 

посилюється.  

У сучасному суспільстві людський капітал стає основою багатства. Саме він 

визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає ключовим 

ресурсом їх розвитку. Здатність економіки створювати і ефективно використовувати 

людські ресурси все в більшій мірі визначає економічну силу нації, її добробут. 

Людський капітал можна визначати як сформований або розвинений у результаті 

інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, 

мотивацій та інших продуктивних якостей, що цілеспрямовано використовується в 

тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці й 

завдяки цьому впливає на зростання доходів населення.  
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Саме тому збереження і розвиток людського потенціалу як у кількісному, так і 

в якісному відношенні мають стати головною стратегічною метою.  

Програма спрямована на створення в регіоні умов для збереження, розвитку та 

нагромадження людського потенціалу, задоволення багатогранних потреб людини 

шляхом приведення об’єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до 

сучасних стандартів, максимальне підвищення якості послуг населенню. 

Реалізація цієї стратегічної цілі стане вкладом в реалізацію 4 і 9 ЦСР ООН. 

 

Напрям 3.1. Вдосконалення системи підготовки кадрів для регіонального 

ринку праці. 

Стрімкий розвиток економічних процесів, а саме нове співвідношення між 

галузями економіки регіону, територій, динаміка темпів їх розвитку вимагає від 

людини швидкої адаптації до нових реалій, а саме необхідність перебування 

протягом активного життя в безпосередньому чи опосередкованому процесі 

навчання.  

Регіональна та місцева влада мають допомагати жителям регіону, передусім – 

молоді, набувати нових знань, якостей і вмінь, які потрібні в сучасному суспільстві. 

У сучасних умовах господарювання, коли суспільство розвивається шаленими 

темпами, існує гостра нестача кваліфікованих кадрів відповідно до потреб 

економіки. Підготовка або перепідготовка кадрів повинна стати практично 

безперервним процесом, поєднуючи у собі як нові концепції, так і стандартні 

підходи. 

Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості серед 

молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Його 

розвиток може стати потужним поштовхом для впровадження нових, інноваційних 

моделей бізнесу. 

Для подолання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу та підвищення 

адаптивності населення до потреб ринку праці в області необхідно розробити заходи 

щодо зміцнення зв'язку між системою освіти (зокрема професійно-технічної) та 

ринком праці (у тому числі  проактивної участі роботодавців у формуванні 

статистичної бази для прогнозу розвитку людського потенціалу, визначенні напрямів 

підготовки фахівців навчальними закладами та підвищенні кваліфікації працівників). 

Реалізація проєктів напряму допомагатиме забезпечувати умови для 

ефективної зайнятості відповідно до отриманої освіти, забезпечуватиме свідомий 

вибір майбутнього місця навчання та умов для якісного працевлаштування, завдяки 

чому створить передумови для підвищення рівня конкурентоспроможності 

Хмельницької області. 

Напрям включає в себе проєкти, що мають вплив у наступних сферах:  

 ефективний системний моніторинг ринку праці та узгодження навчальних 

програм із потребами регіонального ринку праці; 

 зменшення дисбалансу між потребами економіки у робочій силі і 

підготовкою кадрів навчальними закладами; 

 підвищення конкурентоспроможності осіб віком понад 45 років та 

вразливих верств населення на ринку праці; 

 зниження рівня безробіття. 
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 покращення підготовки кваліфікованих робітників тих професій, які в 

середньостроковій перспективі будуть затребувані роботодавцями регіону; 

Показники: 

 Рівень зайнятості населення. 

 Відсоток закріплення на робочому місці випускників за отриманим фахом. 

 Частка молодіжного безробіття. 

 Частка зайнятих громадян віком старше 45 років та вразливих верств 

населення. 

 Рівень безробіття. 

 

Напрям 3.2 Підвищення рівня залучення мешканців у процеси 

регіонального та місцевого розвитку. 

Високий рівень безробіття у сільській місцевості та містах районного значення 

створює перешкоди для якісного утримання інфраструктури малонаселених районів. 

Але збереження системи розселення є важливим фактором розвитку області в 

цілому.  

Досвід багатьох розвинутих країн демонструє значні можливості спрямування 

соціальної активності мешканців у сферу покращення благоустрою громади, 

підтримки об‘єктів соціальної інфраструктури, інші суспільно важливі справи, на які 

традиційно витрачаються дефіцитні бюджетні кошті.  

Тому важливим є поширення практики розвитку соціальної активності 

мешканців громад, організації їх співпраці, створення умов для більш якісного та 

ефективного використання спільних ресурсів. Підтримка громадських ініціатив 

сприятиме стабілізації соціальних процесів та забезпечуватиме підвищення рівня 

довіри населення до місцевої влади. Важливим завданням є розвиток лідерських та 

підприємницьких навичок населення. Саме ці навички є основою для виникнення 

нових економічних ініціатив та створення робочих місць, особливо у сегменті 

самозайнятості. Підприємницьке мислення та навички прийняття бізнес-рішень 

можуть бути сформовані завдяки впровадженню відповідних проєктів за 

методиками, що успішно себе зарекомендували у різних країнах світу. Формування 

про-активної позиції мешканців у питаннях екологічної культури та здорового 

способу життя – це ефективний спосіб інвестувати порівняно невеликі ресурси 

сьогодні для досягнення вагомих результатів в майбутньому. 

Соціальна активність широких кіл мешканців регіону є ключовою 

передумовою виникнення нових розвиткових ідей та мобілізації місцевих ресурсів, 

спрямованих на вирішення проблем у територіальних громадах. Основними 

інструментами підвищення соціальної активності населення, в тому числі молоді, є 

розробка та участь в реалізації проєктів, важливих для мешканців населених пунктів 

регіону. 

Реалізація проєктів зазначеного напряму забезпечить умови для поширення 

практики розвитку соціальної активності мешканців громад, організації їх співпраці, 

сприятиме більш якісному та ефективному використанню спільних ресурсів. 

Підтримка громадських ініціатив дозволить стабілізувати соціальні процеси та 

забезпечуватиме підвищення рівня довіри населення до місцевої влади. 

Проєкти матимуть вплив на: 



22 

 

 підвищення соціальної активності та готовності молоді до суспільного 

життя;  

 реалізація моделі учнівського самоврядування;  

 діяльні органи самоорганізації населення в населених пунктах області; 

 підвищення рівня участі громадськості щодо поліпшення благоустрою 

населених пунктів; 

 збереження культурного надбання, підтримка й розвиток культури 

Хмельниччини та культури народів національних меншин, які мешкають на 

теренах області.  

Показники: 

 Кількість (обсяг фінансування) конкурсів та проєктів за програмами 

підтримки територіальних громад, одиниць.  

 Кількість проєктів регіонального розвитку за участю громад. 

 Обсяг залучених коштів у реалізацію проєктів регіонального розвитку за 

участю громад. 

 Кількість діючих шкільних та інших творчих гуртків, закладів та об’єднань: 

літературних, музичних, хореографічних, театральних, технічних. 

 Кількість громадських ініціатив від органів самоорганізації населення. 

 

Напрям 3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком. 

Визначення раціональної просторової основи для організації публічної влади, 

забезпечення доступності та якості надання соціальних та адміністративних послуг 

населенню, ефективного використання ресурсного потенціалу, сталого розвитку 

територій, здатності адекватно реагувати на соціальні та економічні виклики – 

визначальні умови формування ефективної регіональної політики в рамках реформи 

адміністративно-територіального устрою. 

Територіальні громади Хмельниччини мають різні стартові умови: 

нерівномірний розвиток впливає на здатність органів місцевого самоврядування 

якісно реалізовувати повноваження і надавати публічні послуги. Удосконалення 

системи управління регіональним розвитком територій є необхідним чинником для 

пом’якшення цих нерівностей, усунення суттєвих диспропорцій рівня розвитку 

окремих територіальних громад регіону та забезпечення сталого розвитку 

Хмельницької області. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 покращення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку територій; 

 підвищення якості надання адміністративних, соціальних та інших послуг 

для юридичних та фізичних осіб; 

 розширення мережі інформаційно-ресурсних центрів доступу до отримання 

публічних послуг; 

 задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 

відповідній території;  

 узгодження інтересів розвитку держави, області та територіальних громад; 

 розробка генеральних планів та схем забудови територіальних громад 

Хмельницької області; 
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 покращення навчальної та інформаційно-консультативної підтримки 

органів місцевого самоврядування; 

 підвищення рівня кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, які відповідають за формування і 

реалізацію процесів управління розвитком регіону. 

Показники: 

 Кількість публічних послуг, що надаються в електронному вигляді. 

 Показник участі представників місцевих органів влади у програмах 

підвищення рівня кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування 

та державної служби з питань управління регіональним розвитком 

територій. 

 Кількість громад області, що мають схеми планування територій та 

генеральні плани поселень громад. 

 

Програма 4 «Підвищення якості життя та збереження довкілля» 

 

Підвищення якості життя мешканців Хмельниччини – комплексна мета 

розвитку області, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх 

попередніх програм. Вона досягається на основі оптимізації використання 

внутрішнього потенціалу регіону, врахування особливостей організації економічної 

діяльності, а також етнокультурних цінностей населення. 

Коли йдеться про комплексний регіональний розвиток, то, перш за все, мають 

бути враховані такі складові: транспорт, енергетика, житлово-комунальне 

господарство, освіта, медицина і рекреаційна система, соціальне забезпечення, 

культура, екологія як одні з найбільш важливих систем для нормального розвитку як 

регіону і країни, в цілому. 

Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності 

використання людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим 

стратегічним завданням, оскільки рівень його розвитку в регіоні залишається 

недостатнім.  

Реалізація цієї стратегічної цілі стане вкладом в реалізацію 3-6, 10-13, 15 ЦСР 

ООН. 

Проєкти, подані суб’єктами регіонального розвитку для включення в План, 

засвідчили, що у громадах найбільше проблем з водопостачанням, каналізацією, 

очисними спорудами та благоустроєм територій. 

В багатьох населених пунктах, зокрема в сільських відсутнє централізоване 

водозабезпечення, відсутні каналізаційні мережі та очисні споруди, у міських – 

мають незадовільний технічний стан, що призводить до скидання забруднених або 

недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об’єкти та ризику погіршення 

екологічної і епідеміологічної ситуації.  

Рівень та якість життя населення, у першу чергу, пов’язані з забезпеченням 

кожної людини якісними медичними послугами, соціальним захистом, якісною 

освітою. В області здійснюється реформування галузі охорони здоров’я. 

Не менш гостро стоїть питання розбудови мережі закладів дошкільної і 

позашкільної освіти, мистецтва в громадах області. Продовжується робота із 

створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів.  
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Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров’я людини. 

Тому першочергова увага має бути зосереджена на створенні можливостей для 

ефективного водопостачання та водовідведення населених пунктів, у першу чергу – 

сільських територій. 

Екологічний стан області потребує його покращення. Серед заходів щодо 

поліпшення стану довкілля, чинне місце займає розвиток загальної свідомості 

населення щодо збереження та догляду за навколишнім середовищем.  

Особливий акцент повинен робитися на формуванні екологічної культури 

дітей, молоді та інших верств населення.  

Більшість сміттєзвалищ області перевантажена, а будівництво нових потребує 

відведення значних площ земельних ділянок. Сміттєзвалища призводять до 

забруднення ґрунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод.  

Впродовж тривалого часу утилізація побутових відходів продовжує 

залишатись однією з нагальних проблем екологічної безпеки Хмельниччини. Для 

забезпечення екологічної безпеки на території області мають бути створені 

відповідні умови для поліпшення та стабілізації стану довкілля за всіма його 

компонентами: повітря, водні та земельні ресурси.  

З урахуванням цього сформовано Програму 4 «Підвищення якості життя та 

збереження довкілля», яка має на меті формування спроможного людського капіталу 

здатного відповідати викликам регіонального, національного та глобального 

масштабу задля забезпечення розвитку різних сфер життєдіяльності Хмельниччини. 

Крім того, важливим є популяризація здорового способу життя; забезпечення 

охорони, збереження, відродження та розповсюдження культурної спадщини та 

народних традицій; створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення 

інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина. 

Програма спрямована на забезпечення позитивної динаміки розвитку всіх сфер 

регіону, вирівнювання економічних та соціальних диспропорцій, поліцентричний 

розвиток, створення умов для підвищення якості життя. 

 

Напрям 4.1. Якісна система надання освітніх послуг. 

Освіта є пріоритетним напрямом розвитку регіону, стратегічним ресурсом 

соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення 

добробуту людей, створення умов для самореалізації кожної особистості.  

Економічні процеси, які відбуваються в Україні, області, очевидно призводять 

до змін і на ринку праці. На жаль, традиційна система освіти та державна служба 

зайнятості на виклики сучасного ринку праці реагують повільно. 

Стрімкий розвиток глобального інформаційного простору та значне посилення 

соціальної комунікації сприяють збагаченню сфери освіти новими ідеями, ресурсами 

та засобами і способами діяльності. Важко переоцінити усі позитивні наслідки від 

цих процесів для становлення і розвитку сучасної високоефективної освіти. 

Реалізація проєктів зазначеного напряму забезпечуватиме розвиток мережі 

дошкільних та оптимізацію мережі  загальноосвітніх і позашкільних  навчальних 

закладів області, створення умов для діяльності шкільних навчальних закладів, 

розвиток дуальної та інклюзивної освіти. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 підвищення якості та доступності освітніх послуг; 
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 забезпечення доступності якісного дошкільного розвитку для усіх дітей; 

 створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості; 

 створення у школі сучасних умов навчання, включаючи інклюзивне, на 

основі інноваційних підходів; 

 будівництво, добудова, реконструкція та капітальний ремонт шкіл, дитячих 

садочків, інших спортивно-оздоровчих закладів; 

 реорганізацію та модернізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з метою підготовки кваліфікованих робітничих кадрів; 

 запровадження дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів; 

 забезпечення всебічного гармонійного розвитку людини як найвищої 

цінності суспільства. 

Показники: 

 Результати ЗНО випускників ЗОШ області. 

 Кількість реконструйованих, капітально-відремонтованих 

дошкільних/загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Частка охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком до 5 

років. 

 Кількість фахівців та робітничих кадрів, працевлаштованих на 

промислових, аграрно-промислових, аграрних підприємствах регіону та в 

МСП. 

 Частка сільських денних загальноосвітніх навчальних закладів, що мають 

доступ до Інтернету. 

 Кількість створених опорних закладів. 

 Кількість угод, укладених з роботодавцями про організацію та здійснення 

дуальної форми здобуття освіти, студентських договорів про дуальну 

освіту. 

 Частка загальноосвітніх навчальних закладів в яких організовано 

інклюзивне навчання. 

 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких впроваджено 

практику формування підприємницького мислення в учнів.  

 

Напрям 4.2. Покращання демографічної ситуації та продовження 

тривалості активного періоду життя людини. 

Здоров’я – це природна, абсолютна життєва цінність, яка займає верхню 

ступінь на ієрархічній градації цінностей. 

Турбота про здоров’я населення є одним із показників ставлення держави до 

людей, але стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Бюджет галузі охорони 

здоров’я має стійку тенденцію до збільшення, однак впродовж останніх років 

зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я населення, зумовлена 

негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного 

характеру. Така тенденція ставить перед владою та суспільством важкі завдання та 

нові виклики. 

Одним із найважливіших завдань у зв’язку з цим є збільшення активного 

періоду життя громадян шляхом забезпечення умов для повноцінного фізичного 

розвитку, популяризації фізичної культури та спорту і здорового способу життя. 
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Однак, на даний час рівень фізичної культури і аматорського спорту не 

відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення. Мало 

уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях, загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах. 

Незадовільним є нинішній стан утримання і використання матеріально- 

технічної бази фізичної культури і спорту. Через відсутність стабільних джерел 

фінансування діюча система спортивних споруд не відповідає елементарним 

санітарно-гігієнічним і технічним вимогам. 

Важливу роль у покращені життя населення займає соціальна підтримка, тобто 

забезпечення достойного матеріального і соціального становища громадян, 

створення системи соціальних гарантій для всіх верств населення.  

Реалізація проєктів дасть змогу у перспективі поліпшити демографічну 

ситуацію в області та певним чином компенсувати дефіцит трудових ресурсів, через 

продовження тривалості активного періоду життя людини. Досягнення цієї мети 

можливе лише за умови максимальної активізації громадськості. Оскільки крім 

складових, пов‘язаних з раннім виявленням найбільш поширених захворювань, що 

призводять до ранньої інвалідності чи смерті, на перший план виходить створення 

громадянської позиції щодо впровадження здорового способу життя та нетерпимості 

до таких шкідливих звичок, як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління.  

Реалізація проєктів зазначеного напряму забезпечуватиме розвиток первинної 

медико-санітарної допомоги, підвищення рівня якості та доступності медичної 

допомоги на первинному, вторинному, третинному рівнях, забезпечення прав 

пацієнтів у доступі до якісного та ефективного лікування, популяризацію 

громадського здоров’я. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними 

хворобами, у тому числі за рахунок інноваційних практик та засобів 

лікування; 

 підвищення тривалості життя населення, у тому числі за рахунок 

впровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань; 

 покращення стандартів медичного обслуговування населення області, 

зокрема у сільській місцевості; 

 зниження передчасної смертності від неінфекційних захворювань; 

 організація системної реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які 

мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку; 

 будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, впровадження 

енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров’я; 

 створення умов для розвитку активної та відповідальної молоді, 

покращення здоров‘я населення, а також можливостей для формування 

здорового способу життя та екологічної культури; 

 зростання популярності масової культури і спорту серед різних вікових 

груп населення, особливо серед дітей та молоді, збільшення кількості осіб, 

що займаються фізкультурою і спортом; 

 зменшення рівня бідності та підвищення соціальної захищеності найбільш 

уразливих верств населення; 

підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення. 
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Показники: 

 Показники загальної та дитячої смертності, захворюваності за основними 

класами хвороб. 

 Середня очікувана тривалість життя чоловіків та жінок при досягненні 15 

років. 

 Кількість реконструйованих, капітально відремонтованих медичних 

закладів. 

 Показники народжуваності та смертності населення. 

 Частка осіб, які курять, серед чоловіків та жінок. 

 Частка витрат населення у загальних видатках на охорону здоров’я. 

 Кількість спортивних секцій, клубів, тренувальних залів. 

 Частка дітей, охоплених спортивними заняттями. 

 Кількість інформаційних кампаній із впровадження здорового способу 

життя та мінімізації шкідливих звичок. 

 Частка осіб охоплених соціальною підтримкою. 

 Рівень зайнятості людей з особливими потребами. 

 Частка транспортних засобів громадського користування, що враховують 

потреби людей з інвалідністю. 

 

Напрям 4.3. Розвиток культурних послуг. 

Хмельниччина має потужні можливості для розвитку галузі культури. Мережа 

закладів культури і мистецтва включає 798 бібліотек, 1058 клубів і будинків 

культури, 25 державних музеї та заповідники, 3 театри, обласну філармонію, 60 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання), Хмельницький музичний коледж імені В.Заремби, Кам’янець-

Подільський коледж культури і мистецтв, обласний науково-методичний центр 

культури і мистецтва. Також важливими культурно-історичними пам’ятками регіону 

є Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», 2 Державних 

історико-культурних заповідники «Межибіж» та «Самчики», 23 державних музеїв, з 

них – 4 обласні, 13 районних, 6 міських, 291 недержавний музей, з яких 19 носять 

звання «народний музей». Щороку музеї області відвідує понад 600 тисяч жителів. 

Багато об’єктів культури і мистецтва, зокрема у сільській місцевості 

потребують реконструкції, капітального ремонту, модернізації, комп'ютеризації  та 

підключення до мережі Інтернет. Також потребує поліпшення матеріально-технічна 

база окремих закладів культури та встановлення обладнання для доступу людей з 

обмеженими можливостями. 

Загальна спрямованість модернізації галузі культури області полягає у 

приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації 

на задоволення культурних запитів жителів області, наближення до європейських 

стандартів.  

Реалізація проєктів зазначеного напряму сприятиме поліпшенню матеріально-

технічної бази закладів культури комунальної форми власності, зокрема у сільській 

місцевості, модернізації мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування 

єдиної електронної бібліотеки, надання умов для забезпечення громадян актуальною, 

достовірною інформацією через використання інформаційних технологій.  

Напрям включає в себе проєкти, що мають вплив у наступних сферах:  
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 поліпшення умов для надання послуг закладами культури; 

 визначення та сертифікація пам’яток історії, культури, архітектури та 

природи; 

 збереження об’єктів національно-культурної та природної спадщини, 

задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення; 

 зміцнення наявної матеріально-технічної бази закладів культури; 

 модернізації наявної інфраструктури для надання культурних послуг; 

 поліпшення просторової та архітектурної естетики міст, селищ та сіл; 

 покращення умов для культурного і творчого самовираження громадян, у 

тому числі дітей, молоді, осіб з особливими потребами; 

 реорганізація бібліотечних закладів в сучасні багатофункціональні 

культурно-суспільні центри проведення дозвілля; 

 збереження та розвиток місцевих традицій та звичаїв. 

Показники: 

 Відвідуваність пам’яток історії, культури, архітектури та природи, 

відвідувань/рік. 

 Кількість культурно-мистецьких заходів, у тому числі міжнародних, 

одиниць. 

 Кількість реконструйованих, капітально відремонтованих об’єктів 

культурної спадщина та закладів культури, одиниць. 

 Кількість об’єктів культурної та природної спадщини, включених до 

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, одиниць. 

 Кількість народних колективів територіальних громад, що брали участь у 

конкурсах, фестивалях.  

 Площа природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 

 

Напрям 4.4. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури. 

Благоустрій територій населених пунктів має важливе значення для 

поліпшення умов проживання населення, оскільки є показником якості середовища 

проживання населення. Зокрема, улаштування покриття вулично-дорожньої мережі 

населених пунктів забезпечує безпеку руху транспорту та пішоходів, підвищує їх 

привабливість, особливо сіл та селищ, та рівень комфортності проживання їх 

жителів. 

Комунальна інфраструктура є одним з важливих елементів, який багато важить 

для розвитку регіону. В умовах постійних змін, які відбуваються сьогодні, процеси 

реформування житлово-комунального господарства набувають особливого значення. 

Стан житлово-комунального сектору економіки вкрай складний. Гострота і 

масштабність проблем у житлово-комунальній сфері очевидні, технічний стан її 

об’єктів є катастрофічним.  

Хмельниччина потребує уваги у питаннях реконструкції водопровідно-

каналізаційних мереж, належного утримання житлового фонду, благоустрою 

території, зовнішнього освітлення, озеленення тощо. Питання забезпечення сталої 

роботи об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, попередження 

забруднення землі та води каналізаційним стоками, підвищення якості послуг 

водозабезпечення та водовідведення потребує першочергового вирішення. 

Проєкти матимуть вплив на: 
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 забезпечення доступності якісних послуг з постачання безпечної питної 

води; 

 забезпечення надійності функціонування систем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення; 

 впровадження енергозберігаючих заходів у сфері житлово-комунального 

господарства; 

 підвищення ефективності управління та утримання житлового фонду, 

поліпшення якості житлово-комунальних послуг; 

 приведення до належного стану каналізаційних споруд та мереж; 

 створення ефективної системи реагування на пожежі та надзвичайні 

ситуації; 

 зменшення наслідків та матеріальних втрат при виникненні пожеж та 

надзвичайних ситуацій. 

Показники: 

 Обсяги споживання енергоресурсів установами комунальної власності в 

розрахунку на одиницю наданих послуг. 

 Частка сільського та міського населення, яке має доступ до питної води. 

 Частка сільського та міського населення, що має доступ до 

централізованого водопостачання. 

 Рівень розрахунків споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги. 

 Кількість об’єктів благоустрою та громадських просторів на територіях 

громад. 

 Кількість створених місцевих пожежних команд. 

 Кількість створених центрів безпеки громади. 

 Площа території очищеної (розмінованої) від вибухонебезпечних предметів. 

 Кількість реалізованих проєктів водопостачання та водовідведення. 

 Частка реконструйованих чи новозбудованих КНС від загальної потреби. 

 

Напрям 4.5. Екологічна безпека та збереження довкілля. 

Безпечне та чисте довкілля є однією з ключових умов здорового, активного та 

довгого життя людини. Для забезпечення екологічної безпеки на території 

Хмельницької області мають бути створені відповідні умови для підтримки стану 

довкілля за всіма його компонентами: повітря, водні та земельні ресурси. Однією з 

першочергових засад для досягнення успіху в цьому напряму є усвідомлення 

населенням області важливості питань, порушуваних у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, адже екологічна культура є визначальним 

чинником, від якого залежить успіх заходів зі зменшення антропогенного впливу на 

навколишнє природне середовище. 

Екологічна безпека Хмельницької області може бути гарантована за умови 

такого стану навколишнього середовища, коли забезпечено запобігання погіршенню 

екологічної ситуації та здоров'я людини. Це досягається сукупністю процесів і 

заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, 

поліпшення умов життя та здоров’я людей, і є однією з категорій сталого розвитку 

регіону. 

Специфічною проблемою є поводження з відходами. Обсяги утворених 

відходів зростають, а частка тих, що перероблюються, є незначною. Незмінна 
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практика депонування новоутворених відходів на переповнених полігонах є 

загрозою для довкілля й посилює ризики для здоров’я населення. Існуюча практика 

землекористування спричиняє погіршення стану земель, а виснажливе використання 

земельних, лісових і водних ресурсів призводить до незворотних втрат. 

На сьогодні наше суспільство має реальну змогу змінити негативні тенденції і 

почати радикальне поглиблення ринкових реформ, у тому числі в екологічній сфері, 

що передбачає створення підґрунтя для упровадження політики цілеспрямованого 

сприяння розвитку ефективних вітчизняних виробництв та активну підтримку 

становлення сучасної конкурентоспроможної економіки. 

Проєкти матимуть вплив на: 

 покращення екологічного стану навколишнього природного середовища 

(атмосферного повітря, земель і водойм) та стану здоров’я населення; 

 забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів; 

 відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок; 

 підвищення рівня усвідомлення власної відповідальності мешканців за стан 

довкілля; 

 зменшення рівня забруднення довкілля небезпечними промисловими 

відходами та сміттєзвалищами; 

 зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на 

полігони твердих побутових відходів;  

 зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод з використанням 

інноваційних технологій водоочищення; 

 зменшення рівня забруднення атмосферного повітря; 

 забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля на 

регіональному рівні; 

 припинення втрат, збереження та примноження біо- та ландшафтного 

різноманіття;  

 поліпшення стану земельних ресурсів;  

 збільшення площ природно-заповідного фонду. 

 

Показники: 

 Кількість громад, де впроваджено роздільне збирання ТПВ. 

 Частка обсягів ТПВ, що сортуються, у загальному обсязі. 

 Кількість стихійних сміттєзвалищ. 

 Обсяг екологічно безпечного видалення відходів. 

 Кількість невідомих, непридатних та заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів). 

 Відсоток безпечно утилізованих ТПВ. 

 Кількість відновлених водозахисних гідротехнічних споруд. 

 Обсяг скидів забруднених та недостатньо очищених стічних вод у водні 

об’єкти. 

 Вміст забруднюючих речовин у водних об'єктах. 

 Якість питної води. 

 Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

 Індекс забруднення атмосферного повітря. 
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 Кількість і площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

 Кількість видів рослин і тварин на території області, що підлягають 

охороні. 

 Вміст забруднюючих речовин у ґрунті. 

 Рибопродуктивність водних об’єктів. 

 Кількість екологічних навчальних курсів у програмах шкільних та вищих 

навчальних закладів. 

 Кількість просвітницьких заходів, телевізійних передач та публікацій у 

засобах масової інформації з питань охорони та стану навколишнього 

природного середовища. 
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КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ 

Технічні завдання до Програми 1. 

Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки 
 

1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

1.1.1. Розбудова інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва  

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Створення індустріального парку «Хмельницький» 

3 Цілі проєкту Стимулювання промислового виробництва у місті, підвищення 

інноваційної активності, залучення інвестицій, збільшення зайнятості 

населення. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Передбачається залучення жителів міста Хмельницького та прилеглих 

населених пунктів для працевлаштування на підприємствах, розміщених на 

території індустріального парку. 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Створення сучасного розвиненого комплексу сприятиме залученню 

вітчизняних та іноземних інвесторів. Переваги роботи у рамках 

індустріального парку:  

звільнення керуючої компанії, ініціаторів створення-суб’єктів 

господарювання та учасників індустріального парку від пайової участі у 

розвитку інфраструктури міста у разі будівництва об’єктів у межах 

індустріального парку; 

надання керуючій компанії та ініціаторам створення-суб’єктам 

господарювання безвідсоткових кредитів (позик), цільового фінансування 

на безповоротній основі для облаштування індустріального парку;  

звільнення керуючих компаній, ініціаторів створення-суб’єктів 

господарювання та учасників індустріального парку від сплати ввізного 

мита при ввезенні устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що 

не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами та ввозяться для 

облаштування індустріального парку та здійснення господарської 

діяльності 

7 

 

Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Залучення не менше 50 млн. дол. прямих інвестицій у економіку міста. 

Імпорт устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що 

не виробляються в Україні. Створення нових підприємств з високим 

потенціалом інноваційного розвитку, зростання доданої вартості та 

замкненими ланцюгами виготовлення продукції. Збільшення надходжень 

додаткових коштів до місцевого бюджету не менш, ніж на 10%. 

соціальний вплив Створення понад 3000 нових робочих місць. 

екологічний вплив Функціонування об’єкту відбуватиметься при незначному впливу на 

екологію. 

8 Основні заходи проєкту Прокладання газопроводу. Будівництво каналізаційно-насосної станції, 

каналізаційних мереж і мереж водопостачання. Прокладання ліній 

електропередач. Будівництво РП з прибудовою ТП. Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення. Будівництво під’їзних доріг. Очищення річки 

Південний Буг від вул. Трудової до моста та гідратехнічних каналів. 

9 Період реалізації проєкту: 2018 – 2023 роки і далі 

10 

11 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. грн: 2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 90000,0 58500,0 58500,0 207000,0 

місцевий бюджет 10000,0 6500,0 6500,0 23000,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.1.1: Розбудова інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва (центри підтримки підприємництва, індустріальні 
парки, кластери) 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Розвиток інфраструктури та промоція індустріального 

(промислового) парку «Славута» 

3 Цілі проєкту Забезпечення функціонування ІП «Славута» шляхом наповнення його 

належною інженерно-транспортною інфраструктурою, поліпшення 

інвестиційного іміджу міста, забезпечення економічного розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності території.  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницький регіон, зокрема північ – місто Славута та територія у 

радіусі 50 км від м. Славута та Славутський район (міста та райони: 

Шепетівка, Ізяслав, Нетішин, Білогір’я, Полонне). 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Жителі міст Славута (36,5 тис. осіб), Шепетівка (43,6 тис.осіб) та 
ближніх сіл Славутського району (26,0тис. осіб). 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

На території міста Славута створено індустріальний 

(промисловий)парк «Славута» на відведеній земельній ділянці площею 
50 га. Включено до Реєстру індустріальних парків України 2014 року. 

До Славутської міської ради протягом 2017-2019 року надійшло 15 

запитів від потенційних інвесторів. Проте  проблемою повноцінного 

функціонування та розвитку ІП «Славута» залишається відсутність 
належних інженерно-транспортних мереж на території індустріального 

парку. Така ситуація не сприяє тому, щоб інвестор виявив бажання 

розмістити на території ІП свої виробничі потужності. 
На 01.10.2019 виконано робіт по влаштуванню дорожнього полотна на 

суму 10684,1 тис. гривень. Проводяться роботи по виготовленню 

проєктно-кошторисної документації на будівництво каналізаційно-

насосної станції та каналізаційних мереж, а також на отримання 
технічних умов на підключення електропостачання ІП.   

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Завершено реконструкцію під’їзних шляхів до ІП.  Виготовлено 

проєктно-кошторисну документацію на будівництво каналізаційних 

мереж та каналізаційно-насосної станції. Виготовлен0 ПКД на 
будівництво трансформаторної підстанції та проведення робіт по 

електрифікації території ІП. Отримано технічні умови на виготовлення 

ПКД на забезпечення ІП електропостачанням.  

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

У разі повноцінного функціонування ІП очікується створення близько 
1000 нових робочих місць - а це доходи населення, надходження 

податків до бюджетів усіх рівнів. 

соціальний вплив Близько 1000 осіб будуть працевлаштованими, а їхні родини 

отримають стабільних щомісячний дохід, соціальний захист   

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Реконструкція під’їзних шляхів (три черги) до індустріального парку. 

Виготовлення ПКД та  будівництво каналізаційних мереж та КНС на 

території ІП. Виготовлення ПКД на будівництво трансформаторної 
підстанції та проведення робіт по електрифікації території ІП. 

Продовження робіт по поширенню промоційних матеріалів та 

інформації про інвестиційні пріоритети індустріального парку. 

9 Період реалізації проєкту: з 01.2021. - до (12.2023): 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 

місцевий бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

інші джерела 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

11 Інша інформація щодо проєкту 
(за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.1.2: Стимулювання МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок 
місцевих бюджетів 

2 
Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Реалізація інвестиційних бізнес-проєктів на умовах 

співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів через 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій 

області 

3 

Цілі проєкту 

Забезпечення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної 

підтримки малого і середнього підприємництва на пільгових умовах.  

Спрощення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до 

фінансово-кредитних ресурсів.  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Населення та суб’єкти малого і середнього підприємництва 

Хмельницької області. 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Забезпечення прав суб’єктів підприємництва на фінансову допомогу для 

реалізації інвестиційних проєктів за пріоритетними для області 

напрямами за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Розширення кола суб’єктів малого і середнього підприємництва, бізнес-
проєкти яких отримають фінансову підтримку за рахунок місцевих 

бюджетів.  

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Зростання обсягів виробництва та збільшення кількості робочих місць. 

соціальний вплив Розвиток виробництва, створення нових робочих місць, збільшення 

надходжень та зборів до бюджетів усіх рівнів. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Здійснення на конкурсній основі відбору бізнес-проєктів за 
пріоритетними для області напрямами для отримання співфінансування 

за рахунок коштів обласного бюджету через Регіональний фонд 

підтримки підприємництва по Хмельницькій області. 
Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємницької 

діяльності за рахунок залучення фінансових ресурсів міст обласного 

значення та об’єднаних територіальних громад. 

9 Період реалізації проєкту  2021- 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн 

2021 2022 2023 Разом 

обласний бюджет  5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

місцеві бюджети 3000,0 2000,0 2000,0 7000,00 

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.1.3: Підвищення спроможності місцевих органів влади в сфері надання 
адміністративних послуг. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Реконструкція та створення ЦНАП на території області 

3 

Цілі проєкту 

Удосконалення роботи діючих ЦНАП та стимулювання утворення нових 

ЦНАП об’єднаними територіальними громадами. 

Спрощення доступу суб’єктів звернення, у тому числі соціально 
незахищених верств населення, до отримання широкого спектру якісних 

адміністративних послуг.  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Населення та суб’єкти підприємництва Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Забезпечення рівного доступу населення та представників бізнесу до 

отримання адміністративних послуг. Підвищення якості обслуговування 
відвідувачів ЦНАП та оптимізація часових витрат на отримання послуг. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Упровадження ЦНАП електронних послуг, сервісів та комунікацій. 

Забезпечення надання соціальних послуг через ЦНАП. Розширення 

переліку адміністративних послуг, які можуть надаватися 
адміністраторами ЦНАП. Створення філій ЦНАП, віддалених робочих 

місць, інших організаційних форм надання адмінпослуг. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

 

соціальний вплив Якість роботи ЦНАП визначає рівень довіри громадян до влади, що є 

одним із головних важелів реалізації проєкту. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, впровадження 
енергозберігаючих заходів ЦНАП. Створення 11 нових ЦНАП в ОТГ. 

Доступність та комфортність надання послуг. Створення філій та 

віддалених робочих місць. Закупівля та оновлення необхідного 
устаткування, комп’ютерної техніки та програмне забезпечення для 

якісної роботи ЦНАП.  

Організація проведення навчання фахових спеціалістів щодо надання 
адмінпослуг згідно сучасних очікувань та вимог громадян та бізнесу. 

9 Період реалізації проєкту  2021- 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 4000,0 3000,0 3000,0 10000,0 

місцевий бюджет 2000,0 1500,0 1500,0 5000,0 

інші джерела 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.2.2. Підтримка експортної спроможності регіональної продукції. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Сприяння зростанню експортної спроможності Хмельницької 

області 

3 
Цілі проєкту 

Покращення іміджу та промоція зовнішньоекономічної діяльності 

області. Інформаційна та практична допомога суб’єктам господарювання 

у просуванні експортоорієнтованої продукції. 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Представники бізнес кіл, органів місцевої влади, громадськості 

Хмельницької області та України, іноземних держав, організацій та 

ділових іноземних партнерів. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Недостатність інформації щодо експортних можливостей підприємств 

області. 

Необхідність вдосконалення систем інформаційного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств області. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Зростання обсягів експорту продукції Хмельницької області. 

Розширення географічної та товарної структури експорту.  

Збільшення кількості спільних підприємств з часткою іноземних 
партнерів. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Зростання обсягів надходжень до місцевих бюджетів; зростання обсягів 

податкових надходжень, збільшення позитивного сальдо 

зовнішньоторговельного обороту області. 

соціальний вплив Створення нових робочих місць. Підвищення рівня життя населення. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Розробка та виготовлення Каталогу експортних можливостей 

підприємств області. 

Представлення експортного потенціалу області на інвестиційних 
форумах, виставках, ярмарках, конференціях, інших заходах 

міжнародного характеру. 

Виготовлення та розповсюдження презентаційної продукції щодо 
експортних можливостей області. 

Організація та проведення заходів міжнародного характеру за участю 

представників ділових кіл зарубіжних країн та суб’єктів господарювання 

у Хмельницькій області. 
Забезпечення промоції регіону на інтернет-ресурсах. 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0 

інші джерела 600,0 600,0 600,0 1800,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.2.3. Розвиток логістично-транспортних систем регіону.  

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

3 

Цілі проєкту 

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних 

доріг загального користування та споруд на них. Підвищення швидкості, 

економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом. Покращення транспортної 

інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості, створення 

передумов для подальшого розвитку та розбудови області. 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення Хмельницької області  

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Забезпечення розвитку логістично-транспортного потенціалу області, 
зокрема, покращення якості мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення.  

Транспорт задовольняє потреби економіки та населення, проте 
ефективність його функціонування, рівень безпеки, кількості та якості 

послуг із перевезення пасажирів та вантажів не повною мірою відповідають 

вимогам споживачів, технічним та експлуатаційним нормативам. 

Мережа автомобільних доріг місцевого значення області становить 5087,8 
км, велика частина яких знаходяться у неналежному стані і потребує 

капітального або поточного ремонту. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Покращення якості транспортного сполучення населених пунктів. 

Підвищення ефективності, економічності та надійності автомобільних 
доріг. 

Посилення безпеки дорожнього руху. 

Зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Збільшення дохідної частини бюджетів усіх рівнів за рахунок повернення 

коштів у вигляді податків та обов'язкових платежів. Створення умов для 

розвитку автомобільних доріг загального користування відповідно до 

вимог європейських і світових стандартів. 

соціальний вплив Забезпечення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

сприяння у безперешкодному доступі осіб із обмеженими можливостями та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої 

інфраструктури; збільшення загальної протяжності автомобільних доріг із 
твердим покриттям. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Ремонт та будівництво автомобільних доріг місцевого значення. 

9 Період реалізації проєкту (з 
(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 882757,7 902515,4 416574,4 2201847,5 

місцевий бюджет 4550,0 6190,0 4940,0 15680,0 

інші джерела 415,0 490,0 245,0 1150,0 
11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

1.2.3. Розвиток логістично-транспортних систем регіону.  

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Відновлення та розвиток КП “Аеропорт Хмельницький” 

3 

Цілі проєкту 

Забезпечення повітряного сполучення області з іншими регіонами України 

та світом. Підвищення ділової, туристичної та інвестиційної привабливості 

регіону. Задоволення потреб фізичних, юридичних осіб та народного 
господарства у повітряних перевезеннях.  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Населення Хмельницької області  

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Відновлення та розвиток Хмельницького аеропорту задовільнить потреби 

області у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення 

інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними 
стандартами, забезпечення набуття області статусу логістичного центру 

західного регіону України з урахуванням її унікального географічного 

розташування. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Проведено реконструкцію аеродромного комплексу з подовженням злітно-
посадкової смуги та відновлення роботи Хмельницького аеропорту. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Створено нові робочі місця; Збільшено надходження до бюджетів усіх 

рівнів; підвищено інвестиційну привабливість міста та регіону в цілому. 

соціальний вплив Підвищено якість надання послуг з авіасполучення різним категоріям 

населення. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Реконструкція аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з 
подовженням злітно-посадкової смуги (у тому числі реконструкція та 

будівництво злітно-посадкової смуги (із збільшенням її товщини та 

довжини), встановлення світлосигнального обладнання, капітальний 

ремонт пожежно-рятувального приміщення та будівлі командно-
диспетчерського пункту (з розробкою проєктно-кошторисної 

документації), облаштування системою опалення адміністративних 

приміщень, придбання та ремонт техніки для отримання сертифікації 
аеродромної служби та служби спецтранспорту, будівництво очисних 

споруд та каналізації та інші). 

9 Період реалізації проєкту: 2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 1290000,0 - - 1290000,0 

місцевий бюджет 2765,0 - - 2765,0 

інші джерела 334764,0 97200,0 - 431964,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.3.1: Сприяння створенню та підвищення спроможності малих 
виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань  

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Підтримка виробництва плодоовочевої продукції в особистих 

селянських господарствах 

3 

Цілі проєкту 

Загальна ціль - сприяння стійкому розвитку ОТГ через ефективне 

управління наявними ресурсами, підвищення доходів сільського 

населення та розвиток альтернативних видів економічної діяльності 
у сільській місцевості. Конкретні цілі: посилення 

конкурентоспроможності продукції ОСГ, дрібних фермерів та 

інших зацікавлених учасників ОТГ; підвищення рівня 
інноваційності та ефективності господарювання. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Власників ОСГ (особистих селянських господарств); об'єднані 
територіальні громади, органи місцевого самоврядування 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Високий рівень безробіття серед сільського населення - офіційний 
9,6%, реальний - близько 40-45% населення зайняті без офіційного 

працевлаштування. 

Низький рівень підприємницької активності, відсутність економічно 
привабливих пропозицій на ринку праці, призвели до того, що для 

55% сільського населення єдиним джерелом життєзабезпечення є 

самозайнятість через господарювання в межах особистих селянських 

господарств. Середній розмір ОСГ в Хмельницькій області від 0,5 до 
2 га землі. 

Невеликий розмір землеволодіння та зростання виробничих витрат у 

зв’язку з подорожчанням енергії, насіння, засобів захисту рослин, 
добрив свідчить, що традиційні методи минулих часів є застарілими 

і неефективними, та не дозволяє населенню, зайнятому в ОСГ, 

отримувати достатні прибутки, що й зумовлює високий рівень 

бідності в сільській місцевості. 
Мешканці, що мають надлишок вирощеної продукції, продають її 

посередникам, які здійснюють закупівлі за несправедливо низькими 

цінами, а потім перепродують її на ринках обласного центру з 
торговою націнкою понад 50%. 

Середній рівень доходів на одного мешканця ОТГ становить близько 

2500-3000 грн. на місяць, що призводить до постійного відтоку 
населення, активної трудової міграції та зростання соціальної 

напруги. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Підвищено валовий річний прибуток окремого власника ОСГ на 

площі господарювання 0,1 га з 15-20 тис.  грн. до 80-90 тис. грн. при 
умові співпраці у програмі. Підвищено вартість продукції в 

середньому на 15%. Підвищено середньомісячний прибуток 

власника ОСГ з 2500 грн. до 8000 грн. на місяць. Підвищено рівень 
підприємницької активності та збільшено кількість підприємців 

серед власників ОСГ з 3% до 20-25%. Зросли податкові 

надходження до бюджету 

соціальний вплив Збільшено кількість робочих місць та активізовано підприємницьку 
діяльність. 

екологічний вплив Зменшено негативний вплив на родючі ґрунти за рахунок 

поступового зменшення частки господарювання великих 

агрохолдингів 

8 Основні заходи проєкту Провести дослідження та оцінку ресурсів території ОТГ, (стан та 
якість ґрунтів, спроможність ОСГ, наявність, ефективність та 
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розгалуженість мереж товарообігу, тощо). Розробити рекомендації 
для власників ОСГ-партнерів, узгодити та відкорегувати виробничі 

та маркетингові плани та стратегії за результатами дослідження. 

Створити та забезпечити діяльність Агроцентру (навчально-
консультативний центр з підтримки самозайнятості власників ОСГ). 

Побудувати скляний тепличний комплекс (розсадне відділення). 

Комплекс цілорічної роботи з автоматизованою системою 
підтримки мікроклімату. Облаштувати складське приміщення (з 

холодильними камерами для зберігання готової продукції, а також 

господарським приміщенням для фасування продукції), оснащення 

класів для проведення навчання дорослого населення. Розробити 
програму навчання для дорослого населення та здійснення 

безпосереднього навчання. Придбати авторефрижератор (вантажний 

автомобіль забезпечений холодильними установками). Забезпечити 
економічну та виробничу ефективність згідно плану. Провести 

інформаційно-просвітницьку кампанію для цільових груп,  з 

розвитку та перспектив організованої, економічно-привабливої 
самозайнятості при застосуванні  ефективних форм господарювання 

із використанням сучасних технологій виробництва плодоовочевої 

та рослинної продукції на закритих та відкритих ґрунтах в межах 

ОСГ. Залучити власників ОСГ на договірних засадах до співпраці у 
частині забезпечення технологічного циклу та комерційних 

складових (продаж якісної розсади, вирощування розсади, 

придбання продукції за справедливою ціною, проведення 
стандартизації продукції, формування партій та реалізація продукції 

на ринках різних рівнів). 

9 Період реалізації проєкту 2021 - 2023 роки: 

1

1 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 12 000,0 12 000,0 5 000,0 29 000,0 

місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 1 500,0 

інші джерела  0,0 0,0 0,0 0,0 

1

3 

Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.3.1: Сприяння створенню та підвищення спроможності малих 

виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку 

Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга 

дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції 

3 
Цілі проєкту 

Створення сімейних фермерських господарств. Розбудова кооперації на 

сільських територіях. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Більше 100 тис. фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та малих 

фермерських господарств  

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 
проєкт 

Постійне зменшення сільського населення. Високий рівень безробіття  

серед сільського населення-офіційний 9,6%, реальний –близько 50%. 
Селяни надлишок вирощеної продукції продають посередникам за 

низькими цінами, які часто не покривають витрати виробництва. Середній 

рівень доходів населення становить близько 2500-3000 гривень, що 
призводить до активної трудової міграції. Через велику кількість 

посередників погіршується якість продуктів харчування та підвищуються 

роздрібні ціни. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Підвищено рівень доходів сільського населення. Збільшено кількість 
підприємців, фермерських господарств, в тому числі сімейних. Збільшено 

податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, в першу чергу громад. 

Збільшено обсяги виробництва валової продукції сільського господарства 
на 5% щорічно, в тому числі тваринництва на 10%. Зниження роздрібної 

ціни для споживача. Підвищено заготівельні ціни для виробника. 

Бюджетні установи забезпечено якісною та дешевшою продукцією. 

Збільшення експорту продукції агропромислового комплексу. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

соціальний вплив Поліпшено якість та безпечність продукції. Збільшено кількість робочих 

місць. 

екологічний вплив Збільшено виробництво органічних добрив та покращено якість ґрунтів 

8 Основні заходи проєкту Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (демо-
покази, семінари, конференції, наради, навчання тощо) серед особистих 

селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – підприємців про 

конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі таких 

кооперативів. 
Організація інформаційно-консультативного забезпечення суб'єктів 

господарювання аграрної сфери економіки Хмельницької області. 

Залучення проектів міжнародної технічної допомоги до розбудови 
логістичної інфраструктури аграрної сфери та мережі 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Створення 

обласного центру розвитку сільських територій. Підтримка 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом часткової 
компенсації вартості техніки та обладнання 

9 Період реалізації проєкту  2021 - 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет        

місцевий бюджет 12000,0 15000,0 20000,0 47000,0 

інші джерела 30000,0 40000,0 50000,0 120000 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

1.3.2. Стимулювання розвитку галузі переробки сільськогосподарської 

продукції. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі – проєкт) 
Нарощування обсягів виробництва  готової плодоовочевої продукції 

3 

Цілі проєкту 

Створення малих і середніх виробників плодово-овочевої продукції. 
Створення сільськогосподарських обслуговуючих заготівельно-збутових 

кооперативів та інтегрованих підприємств, міні підприємств по 

виробництву і переробці плодів, ягід та овочів. Модернізація виробничих 

ліній і вдосконалення технологічних процесів. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Потенційні виробники плодово-овочевої продукції більше 100 тис. осіб, 

підприємства з переробки плодово-овочевої продукції 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Сучасний ринок виробництва плодів, ягід овочів характеризується великою 

кількістю малих виробників (господарства населення), що виготовляють 

продукцію низької якості. Незначна кількість сільськогосподарських 

підприємств спеціалізованих на постійному вирощуванні тих чи інших 
видів плодоовочевої продукції. Нерозвинута заготівельна та збутова 

інфраструктура. Відсутність сертифікації плодово-овочевої продукції. 

Відсутність оптових ринків. Брак інформаційного і маркетингового 
забезпечення. Обмежена інформація про кон’юнктуру ринку. Відсутність 

інтегрованих підприємств-виробників подово-овочевої продукції. 

Морально застаріле обладнання. Незначна інвестиційна привабливість 
галузі. Низька іноваційна активність переробних підприємств 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Модернізовано технологічні процеси, створено міні підприємства з 

переробки сільськогосподарської продукції 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Збільшено обсяги виробництва продукції харчової промисловості, 

збільшено експорт плодово-овочевої продукції. Збільшено надходження до 
бюджетів усіх рівнів.  

соціальний вплив Збільшено асортимент якісної свіжої та здорової їжі. Збільшено ринки 

збуту плодоовочевої продукції для особистих селянських господарств, 
малих і середніх виробників. Знижена роздрібна ціна для споживача. 

Підвищено доходи сільського населення.  

екологічний вплив Покращено якість ґрунтів. Знижено шкідливі викиди. 

8 Основні заходи проєкту Проведення моніторингу діяльності підприємств–виробників і переробних 

підприємств плодово-овочевої продукції. Ведення реєстру 
товаровиробників області. Сприяння використанню інформаційних ресурсів 

для залучення підприємств-виробників області до участі у виставково-

ярмаркових заходах з метою швидкого просування готової високоякісної 
продукції на внутрішні та зовнішні ринки. Проведення навчань, бізнес-

тренінгів, засідань за «круглим столом», конференцій, використання інших 

форматів співпраці та взаємодії з місцевими товаровиробниками плодово-
овочевих продуктів. Сприяння впровадженню новітніх технологій у 

виробництво продуктів харчування та створенню нових брендів області. 

Сприяння розвитку заготівельної діяльності, розбудова системи зберігання, 

переробки плодоовочевої продукції та оптових складів. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 - 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансу-

вання проєкту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 300,0 500,0 600,0 1400,0 

інші джерела 10000,0 12000,0 15000,0 37000,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

Проєкт підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.3.3. Налагодження мережі збуту та логістики сільськогосподарської 

продукції. 
 

2 Назва проєкту 
регіонального розвитку 

(далі - проєкт) 

Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки 

сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону 

3 

Цілі проєкту 

Створення умов для розвитку підприємницької діяльності, шляхом 

налагодження нових ринків збуту сільськогосподарської продукції у 
Хмельницькому регіоні. Створення кооперативної моделі реалізації 

сільськогосподарської продукції з ОТГ в місті Хмельницькому, 

шляхом впровадження додаткових сервісів в комунікації між 

виробником і споживачем продукції та налагодження між ними 
ефективної логістичної системи доставки товарів. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 
Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари 

проекту 

Виробники сільськогосподарської продукції ОТГ Хмельницької 
області; споживачі сільськогосподарської продукції з міста 

Хмельницького; ОТГ Хмельницької області. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 
спрямований проект 

Високий рівень безробіття серед сільського населення - офіційний 

9,6%, реальний - близько 35-45% .Низький рівень підприємницької 
активності, відсутність економічно привабливих пропозицій на ринку 

праці. Для 55% сільського населення єдиним джерелом 

життєзабезпечення є самозайнятість через господарювання в межах 
особистих селянських господарств (ОСГ). 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

Створено інтернет-платформу для комунікації між виробниками та 

споживачами. Налагоджено систему логістики та інфраструктури для 

торговельних відносин. Створено обслуговуючий кооператив, який 
об’єднує виробників продукції з Хмельницького регіону. Створено 

комунальне підприємство, яке здійснює адміністративні та логістичні 

функції. Залучено в систему кооперації 3000 учасників з 
Хмельницького регіону. Залучено у виробничий 

сільськогосподарський кооператив 300 домогосподарств з ОТГ. 

Залученно 700 сімей з міста Хмельницького в систему споживчої 
кооперації. Сформовано сприятливе середовище, що активізує та 

вмотивовує дрібних фермерів, наявний сталий розвиток 

підприємницького середовища у сільській місцевості. Підвищено 

конкурентоспроможність продукції дрібних фермерів та 
індивідуальних сільгоспвиробників на регіональних ринках. 

Проведено 1 маркетингове дослідження та 1 дослідження виробничого 

потенціалу території. Проведено 1 продуктову ярмарка-конференцію; 
Проведено 1 агрофестиваль. Зареєстровано 1 комунальне 

підприємство, встановлено 10 МАФів, введено в експлуатацію 1 

логістичний центр, придбано 2 електромобілі, проведено 18 тренінгів 

для учасників Проекту, створено 12 робочих місць. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

Вартість продукції для споживачів зменшено на 25%. 

соціальний вплив Збільшено кількість робочих місць та активізовано підприємницьку 
діяльність. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проекту Здійснення аналізу виробничого та споживчого потенціалу території. 

Напрацювання економічно вигідної моделі формування матеріально-
технічної бази, робота з виробниками та споживачами (презентації, 

об'єднання в кооперативи). Запуск основного компоненту (доставка 

товарів), навчання виробників, запуск переробки харчової продукції.  

9 Період реалізації проекту  2021 - 2023 роки: 
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10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проекту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0 

місцевий бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 

інші джерела  1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 

11 Інша інформація щодо 

проекту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проект 

1.3.3: Налагодження мережі збуту та логістики сільськогосподарської 
продукції 

2 Назва проекту регіонального 
розвитку (далі - проект) 

Популяризація та просування якісної харчової продукції місцевих 

товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки області 

3 

Цілі проекту 

Просування продукції місцевих товаровиробників на внутрішні та 

зовнішні ринки області з метою насичення роздрібної торговельної 

мережі області продукцією місцевого товаровиробника за доступними 
цінами, що є важливим джерелом забезпечення продовольчої безпеки 

регіону 

4 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

Кількість населення на яке поширюється проект понад 1 млн осіб 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Обмежена присутність товарів, продукції та послуг місцевого 

виробництва на споживчому ринку області не дозволяє повною мірою 
забезпечувати потреби споживачів у товарах і послугах належної якості 

та за доступними цінами. 

Проект передбачає виконання важливого для області завдання – 
забезпечення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва 

якісних товарів, продукції і послуг місцевих виробників шляхом 

модернізації технологічних процесів на підприємствах, розширення 

ринків збуту, вдосконалення організаційно-адміністративного механізму 
для ефективного розвитку діяльності місцевих товаровиробників 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проекту 

Забезпечено щорічний приріст виробництва харчових продуктів на рівні 
3% 

соціальний вплив Забезпечено населення якісними продуктами харчування 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проекту Проведення моніторингу діяльності підприємств харчової та переробної 
промисловості області. Ведення реєстру товаровиробників області. 

Сприяння використанню інформаційних ресурсів для залучення 

підприємств-виробників області до участі у виставково-ярмаркових 
заходах з метою швидкого просування готової високоякісної продукції на 

внутрішні та зовнішні ринки. 

Проведення тематичних виставок-продажів, ярмарків 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, 

непродовольчих товарів, робіт і послуг місцевого виробництва. 

Проведення заходів щодо інформування населення про переваги місцевої 

продукції та її якості, презентацій нових видів товарів і продукції 
місцевого виробництва, нарад-зустрічей, семінарів, бізнес-тренінгів, 

засідань за «круглим столом», використання інших форматів співпраці та 

взаємодії з місцевими товаровиробниками і представниками підприємств 
торгівлі. 

Сприяння впровадженню новітніх технологій у виробництво продуктів 

харчування та створенню нових брендів області. 
Сприяння відновленню роботи непрацюючих підприємств або їх 

перепрофілюванню на виробництво нових видів товарів з використанням 

місцевої сировини. 

Супроводження процесів впровадження підприємствами харчової та 
переробної галузі регіону сучасних міжнародних систем управління 

якістю. 

Сприяння розвитку заготівельної діяльності, розбудова системи 
зберігання, переробки плодоовочевої продукції та оптових складів. 
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Проведення громадського моніторингу наявності товарів місцевих 

виробників у торговельних мережах області та задоволення ними попиту 
населення області 

9 Період реалізації проекту  2021 - 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 400,0 500,0 600,0 1500,0 

інші джерела 400,0 700,0 700,0 1800,0 

11 Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 
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 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проект 

1.3.4 Стимулювання нетрадиційних видів сільськогосподарського 
виробництва 

1 Назва проекту регіонального 
розвитку (далі - проект) 

Стимулювання виробництва нішевих культур та інших 

нетрадиційних видів сільськогосподарського виробництва  

3 
Цілі проекту 

Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції. 

Підвищення продуктивності агропромислового сектору. 

4 Територія, на яку проект 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 
Представники малого та середнього бізнесу (МСБ), мешканці області 

працездатного віку до 3тис. осіб. 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 
На сільськогосподарських підприємствах вирощуються переважно 

економічно-привабливі культури. У виробництві переважає виробництво 
монокультур (зернової кукурудзи, ріпаку, сої) та насичення польових 

сівозмін соняшником, що призводить до інтенсивного використання 

поживних речовин та виснаження ґрунтів. Така ситуація негативно 
впливає не лише на довкілля, а й виснажує природні ресурси регіону, що 

в перспективі може призвести до повного занепаду сільських територій. 

Продовжують скорочуватись робочі місця в сільській місцевості. 
Зменшується кількість сільського населення. Зникають села. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту 
 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проекту 

Створено нові фермерські господарства. Підвищено спроможність малих 

виробників сільськогосподарської продукції. Підвищено рівень доходів 
сільського населення. Збільшено експортний товарообіг області. 

соціальний вплив Створено нові робочі місця в агропромисловому секторі. Знижено 

роздрібні ціни на продукти харчування. 

екологічний вплив Збільшено виробництво екологічно-чистих продуктів. Покращено якість 
ґрунтів.  

8 Основні заходи проекту Організація та проведення міжнародних інвестиційних форумів. 

Проведення навчань, круглих столів, конференцій із залученням 

виробників нішевих продуктів. Фінансування пріоритетних напрямків 
сільського розвитку з обласного та місцевих бюджетів. Інформування 

виробників сільськогосподарської продукції про можливість отримання 

допомоги з обласного та місцевих бюджетів. Забезпечення впровадження 
сільськогосподарської дорадчої діяльності. Ведення реєстру про наявні 

інвестиційні проекти в сільській місцевості. Сприяння залучення 

міжнародних донорів для фінансування програм. 

9 Період реалізації проекту  2021 - 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 300 400 1500 2200 

інші джерела 1000  2000 4000 7000 

11 Інша інформація щодо проекту 
(за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.4.1. Створення та підтримка портфелю інвестиційних пропозицій 
області. 

1.4.2. Промоція інвестиційних продуктів області. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Розробка та поширення презентаційних матеріалів інвестиційного та 

експортного потенціалу регіону 

3 

Цілі проєкту 

Інформаційна та практична допомога суб’єктам господарювання у 
залученні додаткового фінансування інвестиційних проектів. Покращення 

інвестиційного іміджу області. Створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій в економіку. Популяризація інвестиційних 
можливостей серед потенційних інвесторів. Спрямування інвестиційних 

потоків у відповідності із пріоритетами розвитку регіону. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 
Територія Хмельницької області 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 
Представники бізнес кіл, органів місцевої влади, громадськості 

Хмельницької області та України, представники іноземних держав, 

організацій та ділових іноземних партнерів. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Відсутність повної інформації щодо наявних інвестиційних пропозицій 
(типу Greenfield, Brownfeeld, бізнес-пропозицій тощо). Недостатня увага 

формуванню позитивного іміджу Хмельницької області як партнера у 

інвестиційній співпраці. Неналежна система інформаційного 

забезпечення інвестиційної діяльності. Необхідність ефективного 
задіяння інструментів стимулювання залучення інвестиційних ресурсів в 

економіку області. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Збільшено обсяг залучених інвестицій в економіку Хмельницької області. 
Активізовано міжнародне та міжрегіональне співробітництво. Збільшено 

обсяг зовнішньоторговельних операцій. Збільшено кількість успішних 

інвестиційних проектів. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Активізовано інвестиційні потоки. Збільшено зовнішньоторговельний 
оборот. Нарощування економічного потенціалу області. 

соціальний вплив Створено нові робочі місця. Відбулася інтеграція у міжнародну спільноту. 

Підвищено рівень життя населення. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Виготовлення інвестиційного паспорту. Виготовлення Каталогу 

експортних можливостей. Представлення інвестиційного та експортного 

потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, 
інших заходах міжнародного характеру. Виготовлення та 

розповсюдження сувенірної продукції. Організація заходів за участю 

представників ділових кіл зарубіжних країн та суб’єктів господарювання 

Хмельницької області. Забезпечення промоції регіону на інтернет-
ресурсах. 

9 Період реалізації проєкту  2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 160,0 160,0 160,0 480,0 

інші джерела 40,0 40,0 40,0 120,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.4.1. Створення та підтримка портфелю інвестиційних пропозицій 

області. 
1.4.2. Промоція інвестиційних продуктів області. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Організація та проведення постійного міжнародного економічного 

форуму «Інвестиційні можливості Хмельниччини» 

3 
Цілі проєкту 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку. 

Формування позитивного іміджу області. Популяризація інвестиційних 
можливостей серед потенційних інвесторів. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 
Територія Хмельницької області 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Представники бізнес кіл, органів місцевої влади, громадськості 
Хмельницької області та України, представники іноземних держав, 

організацій та ділових іноземних партнерів. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 
проєкт 

Неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної 

діяльності. Недостатня увага формуванню позитивного іміджу 
Хмельницької області як партнера у інвестиційній співпраці. 

Необхідність ефективного задіяння інструментів стимулювання залучення 

інвестиційних ресурсів в економіку області. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Збільшено обсяг залучених інвестицій в економіку Хмельницької області. 
Активізовано міжнародне та міжрегіональне співробітництво. Збільшено 

обсяги зовнішньоторговельних операцій. Збільшено кількість успішних 

інвестиційних проектів. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Активізовано інвестиційні потоки. Збільшено зовнішньоторговельний 

оборот. Нарощування економічного потенціалу області. 

соціальний вплив Створено нові робочі місця. Відбулася інтеграція у міжнародну спільноту. 
Підвищено рівень життя населення. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Пленарне засідання. Панельні дискусії. Переговори у форматі В2В. 

Підписання угод про співпрацю. Представлення економічного потенціалу 
(виставка, ярмарок, відвідування підприємств). 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 
2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 350,0 400,0 500,0 1250,0 

інші джерела 200,0 200,0 200,0 600,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
Організатори Форуму: Хмельницька обласна рада; Хмельницька обласна 

державна адміністрація; Хмельницька торгово-промислова палата.  
Учасники Форуму: члени Уряду, представники міністерств та відомств, 

іноземних дипломатичних установ та торговельно-економічних місій в 

Україні, делегації регіонів України та країн, з якими укладено угоди про 

співробітництво, представники вітчизняних та іноземних ділових кіл, 
консалтингових та інвестиційних компаній і фондів, банківських установ. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.4.1. Розвиток альтернативної енергетики 
1.4.2. Підвищення ефективності комунальної енергетики. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Револьверний фонд для заходів з енергоефективності та проектів 

відновлюваної енергетики 

3 

Цілі проєкту 

Зменшення споживання традиційних видів палива через перехід на 
відновлювані джерела енергії та енергоефективні заходи. 

Створення фінансових інструментів (безвідсоткові позики для населення, 

«револьверний фонд») реалізації заходів та проектів у сфері 
енергоефективності, розвиток відновлюваних джерел енергії. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 
ОТГ Хмельницької області.  

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Учасники револьверного фонду, які зменшать видатки на використання 
енергетичних ресурсів та отримують прибуток від продажу енергії за 

«зеленим тарифом» (у випадку домашніх сонячних електростанцій); 

Кількість населення громади, в якій буде реалізовано проект. 

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Програма «Револьверний фонд» дає можливість будь якій людині, яка 
вирішила встановити сонячні батареї, вітрові станції, замінити вікна чи 

покрівлю на енергоефективні, отримати безвідсоткову позику на певний 

період. Найбільший термін для повернення коштів у Револьверний фонд – 

5 років. Відсотків у цій програмі немає, це не банк. Це вигідно і людям, і 
громаді. Якщо це сонячна електростанція, до прикладу, людина продає 

надлишкову енергію, а ПДФО йде в місцевий бюджет, тобто це пасивний 

заробіток. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 
Підвищення рівня комфорту для населення, збільшення 

платоспроможності. 

Зменшення використання викопного палива, відповідно – зменшення 

викидів в атмосферу. 
Економія енергії та коштів населення після впровадження 

енергоефективних заходів. 

Отримання прибутку через продаж енергії за «зеленим тарифом». 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

 

соціальний вплив  

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Затвердження Програми на сесіях відповідних рад. 

Виділення певного грошового фонду. 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 
2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 

грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 50,0 100,0 200,0 350,0 

місцевий бюджет 50,0 200,0 300,0 550,0 

інші джерела 50,0 200,0 500,0 750,0 

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.5.2: Підвищення енергоефективності комунальної енергетики 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Комплексна термомодернізація об’єктів на території Хмельницької 

області 

3 

Цілі проєкту 

Зменшити витрати на опалення та споживання традиційних видів палива 
через перехід на відновлювані джерела енергії та здійснення 

енергоефективних заходів. Збільшення економічної ефективності 

виробництва  та споживання енергії 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 
Більше 1 млн осіб 

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Оцінка стану ефективності об’єктів є необхідною для визначення переліку 
енергоефективних заходів, та результативною, коли мова йде про 

здійснення термомодернізації. Проведення експертизи експлуатаційних 

характеристик об’єктів Хмельницької області (наприклад, нагальні 
питання існують в ЦРЛ м. Славута, котельнях та системах опалення по 

вул. Варчука, Героїв Крут, Миру м. Старокостянтинів, навчальних 

закладах м. Ізяслав) забезпечить можливість проведення якісної 

термомодернізації та покращення інфраструктури області в цілому. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 
Економія енергоресурсів, зменшення втрат в мережах на 25%, утеплення 

об’єктів. Зменшення вартості послуг у сфері теплопостачання. Із 

зменшенням втрат теплової енергії, зменшиться використання 
традиційних видів палива, відповідно зменшиться емісія СО2. Буде 

створено комфортні умови для перебування у відповідних закладах, де 

проводиться комплексна термомодернізація, підвищення рівня життя 

населення 

економічна та/або бюджетна 

ефективність  

соціальний вплив 

екологічний вплив 

8 Основні заходи проєкту Виготовлення проєктної-кошторисної документації. Проведення 

енергоаудитів. Оцінка та покращення інфраструктури. Здійснення заходів 

з термомодернізації та підвищення енергоефективності зокрема,  

термомодернізація приміщень дошкільних навчальних закладів та НВК 
Ізяславської міської ради; 

1. заміна зовнішніх стальних трубопроводів мереж теплопостачання на 

попередньо ізольовані труби в мережі теплопостачання міста Славута; 
2. капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж, термомодернізація 

терапевтичного корпусу № 1 та терапевтичного корпусу № 2 Славутської 

ЦРЛ із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій; 
3. утеплення фасадів, заміна та утеплення дахів, утеплення горищних 

перекриттів, модернізація систем опалення у ЗДО, НВК, ЗОШ; 

4. Оснащення засобами регулювання енергоспоживання в ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5, ЗДО № 6,3 
(Славутська міська ОТГ); 

Реконструкція котельні з покладанням на неї навантажень та 

влаштуванням теплових пунктів на котельнях по вул. Миру 44/3 та по 
вул. Героїв Крут 5/1 у  м. Старокостянтинів. 

9 Період реалізації проєкту  2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 72638,0 63207,0 62808,3 198654,0 

місцевий бюджет 16779,0 18213,0 18899,0 53890,0 

інші джерела 300,0 300,0 300,0 900,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.6.1: Створення умов для туристичного розвитку Дністровського 

каньйону 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку 
Розвиток туристичної інфраструктури та промоція 

Дністровського каньйону 

3 Цілі проєкту Проведення популяризаційної роботи щодо важливості 

збереження Дністровського каньйону, як туристичного центру; 

визначення ролі сільського туризму, як перспективного шляху 

сталого розвитку сільської місцевості, засобу вирішення 
безробіття, цілого ряду соціальних, економічних та екологічних 

проблем сільських громад області; видання буклету про 

Дністровський каньйон; створення рекреаційних зон для туристів; 
збільшення потоку туристів. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Територія Кам’янець-Подільського району 

5 Цільові групи проекту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Понад 67 тис. осіб 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Дністровський каньйон багатий природними ресурсами, 

вигідними особливостями її географічного розташування, 

сприятливим кліматом, історико-культурним та туристично-
рекреаційним потенціалом, проте туристична сфера на сьогодні є 

нерозвиненою, а основні туристичні об’єкти та маршрути  

належним чином не представлені. Недостатня увага формуванню 
позитивного туристичного іміджу Дністровського каньйону, 

занедбана туристична інфраструктура. Також зелений туризм має 

всі умови для того, щоб стати основним джерелом доходу для 
населення. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

Збереження навколишнього середовища. Збільшення туристичних 

потоків. Задоволення естетичних потреб відвідувачів. Створення 

рекреаційної зони для туристів. Заохочення до пізнання історії 
Дністровського каньйону та популяризація його як туристичного 

центру. Підвищення інвестиційної привабливості туристичних 

місць. Розвиток нових сфер відпочинку та дозвілля. 

 економічна ефективність 
проєкту 

Економічною та бюджетною ефективністю реалізації проекту 
буде визначена кількість туристів, які зможуть скористатися 

послугами туристичних об’єктів протягом року, що прямо 

пропорційно залежатиме до збільшення обсягу щорічних 
надходжень до місцевих бюджетів та обласного бюджету загалом. 

 соціальний вплив Підвищення рівня обслуговування туристів. 

 екологічний вплив Створення нових робочих місць. 

8 Основні заходи проєкту Проведення з сільськими громадами засідань щодо розвитку 
туризму; виготовлення інформаційних таблиць про правила 

поведінки  туристів у Дністровському каньйоні та на водних 

стоянках; облаштування відпочинкових зон; популяризація 

туристичного потенціалу Дністровського каньйону (організація 
прес-турів, випуск рекламно презентаційної продукції); розробка 

туристичних маршрутів та їх просування на туристичному ринку 

маркування туристичних маршрутів розвиток відпочинкової 
інфраструктури. 

9 Період реалізації проєкту: 2020 -2023: 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис.грн: 
2021 2022 2023 Разом 

 державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 місцевий бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0 

 інші джерела 100,0 100,0 100,0 300,0 

11 Інша інформація щодо проекту  
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає проект 

1.6.1. Розвиток об’єктів туризму, туристичних продуктів та маршрутів 

2 Назва проекту регіонального 

розвитку (далі - проект) 

Організація та проведення туристичного форуму, виставок та 

відкриття туристичних сезонів 

3 

Цілі проекту 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в туристичну 

сферу, а саме розвитку об'єктів туризму, туристичних продуктів та 

маршрутів. Формування позитивного туристичного іміджу області. 
Популяризація туристичного потенціалу серед суб’єктів 

підприємницької діяльності у сфері туризму 

4 Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Територія області 

5 Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту 

Представники туристичних підприємств, органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади, громадськості 

Хмельницької області та України. 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проект 

Недостатня увага формуванню позитивного туристичного іміджу 
Хмельницької області. Необхідність ефективного задіяння 

інструментів стимулювання залучення інвестиційних ресурсів в 

туристичну галузь області. 

7 Очікувані результати від реалізації 
проекту 

Зростання обсягу залучених інвестицій в туристичну галузь 
Хмельницької області. Активізація міжрегіонального 

співробітництва. Збільшення кількості інвестиційних проектів в 

туризм та рекреацію, збільшення кількості туристичних потоків. 
Розробка нових туристичних маршрутів. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту 

Активізація інвестиційних потоків. Збільшення 

зовнішньоторговельного обороту. Нарощування економічного 

потенціалу області 

соціальний вплив Створення нових робочих місць. Інтеграція у міжрегіональну 

туристичну спільноту. Підвищення рівня обслуговування  туристів 

екологічний вплив Відсутній негативний екологічний вплив 

8 Основні заходи проекту Проведення пленарного засідання. Панельні дискусії. Підписання 
угод про співпрацю. Представлення туристичного потенціалу 

(виставка, ярмарок, відвідування підприємств). Затвердження нових 

туристичних маршрутів. 

9 Період реалізації проекту (з (рік) 
до (рік)) 

2021-2023 

10 

Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 250,0 350,0 400,0 1000,0 

інші джерела 100,0 150,0 150,0 400,0 

11 

Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

Організатори Форуму: Хмельницька обласна рада; Хмельницька 
обласна державна адміністрація; Хмельницька торгово-промислова 

палата, управління культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації 
Учасники Форуму: представники делегацій регіонів України, 

туристичні підприємства області та України, громадськість, жителі 

області та м.Хмельницького 
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 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії розвитку, 
якому відповідає проект 

1.6.2: Промоція туристичних продуктів та рекреаційного потенціалу 

2 Назва проекту регіонального 

розвитку (далі - проект) 

Промоція туристичного регіонального продукту, участь у 

туристичних виставках і форумах 

3 

Цілі проекту 

Формування позитивного туристичного іміджу області, просування 

туристичного бренду Хмельниччини. Розвиток туристичної галузі 

регіону, залучення додаткових інвестицій задля зростання впливу 
туристичного потенціалу Хмельницької області в Україні та з-за 

кордоном 

4 Територія, на яку проект матиме 

вплив 
Хмельницька область та територія України 

5 Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту 

Представники туристичних підприємств, органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади, громадськості 

Хмельницької області та України, туристи.  

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проект 

Хмельниччина є перспективною у розвитку туризму України, адже 
багата природними ресурсами, вигідними особливостями її 

географічного розташування, сприятливим кліматом, історико-

культурним та туристично-рекреаційним потенціалом, проте 
туристична сфера на сьогодні є нерозвиненою, а основні туристичні 

об’єкти та маршрути  належним чином не представлені. Більшість 

потенційних туристичних  об’єктів невідома не лише туристам та 

ЗМІ, а й місцевим жителям. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проекту 

Збільшено кількість відвідувачів та туристів. Збільшено надходження 

до місцевих бюджетів. Розвиток культурно-туристичного потенціалу 

області шляхом проведення фестивалів, виставок, відкриття 
туристичного сезону, а також участь у туристичних заходах, у тому 

числі ярмарках, виставках, форумах. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту 

Економічною та бюджетною ефективністю реалізації проекту буде 

визначена кількість туристів, які зможуть скористатися послугами 
туристичних об’єктів протягом року, що прямо пропорційно 

залежатиме до збільшення обсягу щорічних надходжень до місцевих 

бюджетів 

соціальний вплив Реалізація проекту має довгострокові наслідки, сприятиме розвитку 
туризму загалом, підвищенню рівня історичної обізнаності громадян, 

збереженню культурної спадщини, підвищенню рівня доходів 

населення, збільшенню чисельності зайнятості населення, якісна 
організація дозвілля мешканців та гостей регіону 

екологічний вплив Проект відноситься до категорії А – що рідко мають негативний 

вплив на довкілля. 

8 Основні заходи проекту Промоція туристичного потенціалу. Виготовлення буклетів, 

презентаційних матеріалів, роликів. Прийняття участі представників 
підприємств, органів місцевого самоврядування, органів влади у 

різних туристичних ярмарках, виставках, фестивалях з презентаціями 

Хмельницької області. Організація фестивалів на пам’ятках 
архітектури та в державних історико-культурних заповідниках задля 

їх промоції та залучень додаткових коштів для розвитку. Проведення 

тематичних екскурсій. Розробка нових туристичних маршрутів. 
Створення туристичного веб-порталу 

9 Період реалізації проекту  2021-2023 

10 

Орієнтовний обсяг фінансування 

проекту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет – – – – 

місцевий бюджет 400,0 400,0 400,0 12000,0 
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інші джерела --   --  -- -- 

11 
Інша інформація щодо проекту (за 

потреби) 

При можливості та наявному фінансуванню, представники 
Хмельницької області намагаються брати участь у Міжнародних 

туристичних виставках, фестивалях задля презентації туристичного 

потенціалу та залучення туристів, а також інвесторів 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проект 

1.6.3: Розвиток пріоритетних напрямів туризму 

2 Назва проекту регіонального 

розвитку (далі - проект) 

Впровадження інтерактивних новітніх технологій та інновацій в 

сфері туризму 

3 

Цілі проекту 

Вдосконалення сфери надання пріоритетних туристичних послуг задля 

комфортного відпочинку бажаючих  та формування позитивного 
туристичного іміджу області Залучення додаткових інвестицій на 

вдосконалення туристичної сфери Хмельниччини, впровадження 

інновацій задля виходу на новий рівень та заявки про потенціал  регіону 
не лише в області та Україні, а й з-за кордоном 

4 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Хмельницька область та територія України 

 

5 Цільові групи проекту та 
кінцеві бенефіціари проекту 

Представники туристичних підприємств, органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади громадськості Хмельницької 

області та України 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність розвинутої туристичної галузі, достатньої інформації щодо 

туристичних об’єктів Хмельницької області, неякісне надання 
туристичних послуг, а також розвиток пріоритетних напрямів туризму 

(подієвий, фестивальний, історико-культурний, зелений, активний) 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

Хмельницька область стане більш привабливою для туристів, це відкриє 

можливість отримання додаткового фінансового ресурсу задля розвитку 
пріоритетних напрямів туризму, покращення та вдосконалення 

туристичної сфери Хмельницької області. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проекту 

Економічною та бюджетною ефективністю реалізації проекту буде 

визначена кількість туристів, які зможуть скористатися послугами 
туристичних об’єктів протягом року, що прямо пропорційно залежатиме 

до збільшення обсягу щорічних надходжень до місцевих бюджетів та 

обласного бюджету загалом. 

соціальний вплив Підвищення рівня обслуговування туристів. Створення нових робочих 
місць 

екологічний вплив Не має негативного впливу на довкілля 

8 Основні заходи проекту Маркування туристичних маршрутів та покращення якості 

інфраструктури. Будівництво туристично-інформаційних центрів. 
Впровадження інновацій та сучасних технологій у сферу туризму 

Хмельницької області 

9 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2021- 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 650,0 650,0 650,0 1950,0 

інші джерела 50,0 50,0 50,0 150,0 

11 Інша інформація щодо проекту 
(за потреби) 
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Технічні завдання до Програми 2. Зростання інноваційного потенціалу та 

смарт-спеціалізація 

1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.2.1. Підвищення конкурентоздатності регіональної продукції. 

1.2.2. Підтримка експортної спроможності регіональної продукції. 

2 Назва технічного завдання з 

реалізації проєкту 
регіонального розвитку 

(далі - проєкт) 

Підвищення конкурентоспроможності швейної галузі Хмельницької 

області 

3 

Цілі проєкту 

Сприяння конкурентоспроможності МСП легкої промисловості 

Хмельницької області шляхом надання інформаційно-консультативної 
підтримки, проведення навчальних заходів, проведення аналітичних 

досліджень практичних навичок, відвідування виставки та поширення 

позитивної практики діяльності МСП, передових технологій ведення 
бізнесу з метою підвищення ефективності ведення бізнесу МСП, 

збільшення кількості робочих місць в МСП, збільшення обсягів продажів 

МСП, полегшення доступу до фінансових можливостей для МСП, вихід на 
нові ринки, покращення маркетингу та розвитку кластерів виробників 

одягу, а також підтримка креативних молодих дизайнерів. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Члени кластеру виробників жіночого одягу Podillya Womrn Apparel Cluster 
(15 компаній) та інші виробники одягу. Спільнота дизайнерів. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 
спрямований проєкт 

У Хмельницькій області зареєстровано близько трьохсот компаній-

представників швейної промисловості. Працює кілька тисяч цехів, 
орієнтовані на виробництво продукції швейної та текстильної 

промисловості. За різними оцінками тільки у швейному виробництві 

задіяно біля 40-50 тис. працівників. Проблемою швейної галузі регіону, є 

те що 70% виробників працюють без офіційної реєстрації свого бізнесу.  
Хоча Хмельницька область і є одним з ключових гравців в Україні за 

виробництвом швейної продукції, проте рівень експорту у виробників 

нашої області вкрай низький. Водночас, визначення та вивчення 
перспективних ринків збуту – це перший крок на шляху до експорту. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Покращення конкурентоспроможності МСП легкої промисловості 

Хмельницької області, підвищення ефективності ведення бізнесу, 

збільшення кількості робочих місць, збільшення обсягів продажів, 
полегшення доступу до фінансових можливостей, вихід на нові ринки, 

покращення маркетингу та розвитку кластерів виробників одягу, а також 

підтримка креативних молодих дизайнерів. 

економічна та/або 
бюджетна ефективність 

реалізації проєкту 

Створення 100 постійних робочих місць у членів кластеру та 200 – у 
галузі. 

Збільшення обсягу продажів (у дол. США): на рівні 300 тис. – у кластері та 

1000 тис. – по галузі, указаний результат очікується протягом першого 
року після закінчення реалізації проєкту. 

Збільшення обсягу інвестицій до 200 тис. дол. США. 

Вихід на нові ринки (очікується 5) та/або залучення нових клієнтів (75 

нових клієнтів кластеру), буде визначено після аналітичного дослідження. 

соціальний вплив Збільшення кількості робочих місць та активізація підприємницької 

діяльності, зменшення відтоку кваліфікованих кадрів за кордон та у більші 

міста. 

екологічний вплив Зменшення відходів від виробництва (2 у світі по рівню забруднення 
довкілля), виробництво одягу з еко-тканин. 

8 Основні заходи проєкту Дослідження інвестиційного потенціалу області у контексті виробництва 

одягу. 

Маркетингові дослідження зовнішнього та внутрішнього ринків збуту 
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товарів, виготовлених членами кластерів.  

Створення і забезпечення роботи шоу-руму товарів виробників одягу 
Хмельницької області.  

Забезпечення супроводу у пошуку замовлень/клієнтів/ постачальників та 

комунікацію з потенційними закордонними партнерами.  

Проведення навчальних заходів по 3 темах: систематизація бізнесу 
(ощадливе виробництво), експорт та навчання для дизайнерів з подальшою 

індивідуальною консультаційною підтримкою для впровадження знань на 

практиці.  
Поїздка членів кластерної ініціативи в якості відвідувачів на виставку 

Première Vision Manufacturing або іншу виставку тканини та фурнітури в 

Франції чи Китаї.  
Розробка стратегії розвитку швейної галузі Хмельницької області спільно з 

Агенцією регіонального розвитку.  

9 Період реалізації проєкту  2021 - 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  
тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

місцевий бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 

інші джерела  500,0 500,0 500,0 1500,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.2.2. Підтримка експортної спроможності регіональної продукції. 
2.1.1. Стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій. 

1.3.2. Стимулювання розвитку галузі переробки сільськогосподарської 

продукції. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Створення холодильно-виробничого комплексу з шокової та 

сублімаційної заморозки 

3 

Цілі проєкту 

Зміцнення МСП. Підвищення потенціалу реалізації регіональної 

продукції. Збільшення доданої вартості промислової продукції в 

секторах смарт-спеціалізації харчової промисловості. Підвищення 
продуктивності агропромислового сектору. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Представники малого та середнього бізнесу, фермерські господарства, 
жителі області. 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Використання методів глибокої заморозки, при яких продукція зберігає 

понад 95% вітамінів та мікроелементів, визнана найефективнішим 

методом зберігання харчових продуктів. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Підвищення потенціалу реалізації регіональної продукції, збільшення 

доданої вартості продукції у секторах смарт-спеціалізації харчової 
промисловості та підвищення продуктивності агропромислового сектору 

області, збільшення податкових надходжень. 

соціальний вплив Створення додатково 60 робочих місць. Збільшення можливостей 

зайнятості мешканців області.  

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Капітальний ремонт приміщення. 

Придбання холодильного обладнання з шокової та сублімаційної 

заморозки. 
Навчання персоналу. 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  
тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет     

інші джерела 6000,0 6000,0  12000,0 

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.2.2. Підтримка експортної спроможності регіональної продукції. 

2.1.2. Створення та впровадження інноваційних продуктів. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Просування і підтримка регіонального високотехнологічного 

підприємництва 

3 
Цілі проєкту 

Створення нових високотехнологічних підприємств, підтримка їх на 

ранній стадії розвитку. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Жителі Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Хмельницька область має низький рівень інновацій. У той же час, 

потенціал наявних у регіоні високоосвічених людських ресурсів (з 

науковими ступенями) недостатньо використовується. Хоча багато 

людей займаються освітньою кар'єрою, мало хто з них займається 
дослідженнями та інноваціями, що мають відношення до регіональних 

підприємств та економіки. За умови надання належної підтримки і 

можливостей, використання цієї категорії людського капіталу може 
привести до створення високотехнологічних підприємств, заснованих на 

знаннях, проведення прикладних досліджень і роботі з комерціалізації 

інновацій.  

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Розробка формату підтримки, просування та спеціальних фінансових 
інструментів для нових високотехнологічних підприємств, сумісних з 

законодавством у секторі вищої освіти.  

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Розгортання системи підтримки та залучення пілотної групи з 50 вчених, 

наукових співробітників і кращих студентів до програми підтримки 
підприємництва. 

соціальний вплив Створення високотехнологічних підприємств. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Попередня оцінка потреб і потенційних підприємців у сфері високих 
технологій. 

Оцінка наявності високоризикового капіталу. 

Розробка формату підтримки, просування та спеціальних фінансових 

інструментів для нових високотехнологічних підприємств, сумісних з 
законодавством у секторі вищої освіти.  

Розгортання системи підтримки. 

Впровадження системи підтримки (навчання, інструктування, 
консультації, фінансова підтримка, технологічна підтримка). 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет     

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 
 - Міжнародні донори 50% 

 Регіональний бюджет 30% 

Бюджети Університетів 20% 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

2.3.2. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, 

науково-дослідними установами і підприємствами регіонів. 
3.1.1. Підтримка діалогу працедавців та навчальних закладів щодо 

адаптації навчальних програм до потреб регіонального ринку праці. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Просування використання інноваційних технологій у легкій 

промисловості 

3 

Цілі проєкту 

Створення належних умов, що сприятимуть забезпеченню 

співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними 

установами і підприємствами регіонів країни з метою проведення 
навчальних заходів щодо використання інноваційних технологій у легкій 

промисловості. Організація і проведення майстер-класів, тренінгів, 

відкритих лекцій, семінарів, демо-показів, конференцій. 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область, інші регіони країни 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти; вчителі 

технікумів, профтехучилищ, навчально-виробничих комбінатів, шкіл; 

студенти закладів вищої освіти; учні технікумів, профтехучилищ, 
навчально-виробничих комбінатів, шкіл; працівники швейних 

підприємств (до 3 тис. осіб) 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Проєкт передбачає виконання важливого для регіонів країни завдання (де 

є навчальні заклади з підготовкою фахівців легкої промисловості і 
швейні підприємства) – забезпечення сприятливих умов для набуття 

професійних здібностей, навчання та підвищення кваліфікації фахівців 

легкої промисловості. А також, донесення до відома навчальних закладів 
та швейних підприємств про види і можливості використання 

інноваційних технологій в галузі. При цьому обмежена кількість 

швейного обладнання, комп'ютерної та мультимедійної техніки, 
матеріалів, наочних проспектів та пристосувань на кафедрі технології і 

конструювання швейних виробів Хмельницького національного 

університету не дозволяє повною мірою забезпечувати проведення 

зазначених заходів на належному рівні і розповсюджувати рекламну 
інформацію для учасників. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Підвищення обізнаності підприємців легкої промисловості щодо 

можливостей впровадження сучасних технологій виробництва, САПР, 

новітніх засобів і способів проєктування одягу, що сприятиме розвитку 
швейної галузі. 

Упровадження новітніх методів навчання при підготовці фахівців легкої 

промисловості, що забезпечить підвищення їх професійного рівня. 
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу закладів 

вищої освіти, вчителів технікумів, коледжів, профтехучилищ, навчально-

виробничих комбінатів, шкіл, які готують фахівців легкої промисловості. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Підвищення економічності (продуктивності праці, скорочення затрат 
часу) виготовлення швейних виробів за рахунок впровадження новітніх і 

смарт-технологій на швейних підприємствах. 

соціальний вплив Покращення іміджу швейної промисловості регіону та глобалізація 
ринку швейних виробів. 

Впровадження інноваційних і смарт-технологій у легку промисловість 

регіону дозволить закласти підґрунтя для розвитку стартап-проєктів, що 

працюють над розробкою таких технологій. Крім того, наявність 
освітньої платформи, яка об’єднує, як навчальні заклади, так і 

промисловий сектор, сприятиме подальшому розвитку швейних 

кластерів у регіоні. 

екологічний вплив Зменшення кількості текстильних відходів за рахунок впровадження у 
виробництво одягу принципів та технологій «свідомої моди», а також 

підвищення самосвідомості фахівців легкої промисловості і виробників 

швейної продукції шляхом проведення відповідних занять, тренінгів та 
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майстер-класів. 

8 Основні заходи проєкту Організація та проведення майстер-класів, тренінгів, відкритих лекцій, 

семінарів, демо-показів, конференцій тощо для професорсько-
викладацького складу закладів вищої освіти, вчителів технікумів, 

профтехучилищ, навчально-виробничих комбінатів, шкіл, які готують 

фахівців легкої промисловості і для студентів закладів вищої освіти, 
учнів технікумів, коледжів, профтехучилищ, навчально-виробничих 

комбінатів, шкіл, працівників швейних підприємств. 

Надання консультативних послуг швейним підприємствам з питань 
впровадження сучасних інноваційних технологій виробництва, САПР, 

новітніх засобів і способів проєктування одягу. 

Організація роботи шоу-руму інноваційних технологій швейної галузі. 

9 Період реалізації проєкту (з 
(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 60000,0 60000,0 60000,0 180000,0 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

1.2.2. Підтримка експортної спроможності регіональної продукції. 

1.3.1. Сприяння створенню та підвищенню спроможності малих 
виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань. 

2.1.1. Стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі – проєкт) 

Створення лабораторно-дослідницької регіональної платформи 

контролю якості сировини для місцевих виробників 

3 

Цілі проєкту 

Зміцнення МСП. Підвищення потенціалу реалізації регіональної 

продукції. Збільшення доданої вартості промислової продукції в секторах 

смарт-спеціалізації харчової промисловості. Підвищення продуктивності 
агропромислового сектору. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи та кінцеві 
бенефіціари проєкту 

Представники малого та середнього бізнесу, фермерські господарства, 
жителі області 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Забезпечення поглибленного контролю якості (додатові критерії) 

сировини та продукції місцевих виробників для підприємств, що 

виготовляють здорові та безпечні продукти харчування з подальшим 
можливим ланцюгом складування, очищення, сортування, охолодження, 

сушіння, переробки та підготовки продукції до експорту. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Забезпечення дослідження та відбір для використання якісної сировини, 

для підприємств що виготовляють здорові та безпечні продукти 

харчування. 

соціальний вплив Створення додатково 10 робочих місць. Збільшення можливостей 
зайнятості мешканців області. Збільшення податкових надходжень.  

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Капітальний ремонт приміщення. 

Закупівля, монтаж обладнання. 
Навчання персоналу. 

9 Період реалізації проєкту з лютого 2021 - до жовтня 2023: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  
тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 1000,0    

місцевий бюджет     

інші джерела 2500,0 2000,0 2000,0 6500,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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Технічні завдання до Програми 3. Розвиток людського потенціалу 
1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

3.1.2. Стимулювання розвитку підприємницьких навичок. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Молода бізнес-Хмельниччина 

3 

Цілі проєкту 

Підвищення обізнаності молодих людей в законодавчому полі з метою 

формування у них повного набору компетенцій для відкриття і ведення 

власної підприємницької діяльності. Отримання учасниками навичок з 
проєктного менеджменту для ефективного ведення власної справи. 

Ознайомлення учасників з основними теоріями командотворення і роботи 

з командою проєкту. 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Населення Хмельницької області  

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Під час тренінгів учасники набуватимуть знань щодо діючого 
законодавства у сфері відкриття та ведення власної справи. Молодь 

отримуватиме навички з проєктного менеджменту, ефективного 

користування часовими, матеріальними та людськими ресурсами. 
Будуть висвітлені головні принципи розвитку гармонійної командної 

роботи. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Збільшено кількість підприємців на Хмельниччині. 

Підвищено зайнятість населення в цілому. 
Збільшено податкові надходження до державного та місцевого бюджетів. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Проведення навчань для молодих підприємців та особам, які бажають 

відкрити свою справу; збільшення податкових надходжень. 

соціальний вплив Підвищення кількості підприємців та зменшення рівня безробіття. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Проведення циклу тренінгів для розвитку підприємницької діяльності.  

Висвітлення кращих регіональних молодіжних підприємницьких практик; 
Вивчення основ документообігу, проєктного менеджменту та 

командоутворюючих механізмів. 

Залучення провідних підприємців для менторства. 

9 Період реалізації проєкту (з 
(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет  - -  

місцевий бюджет  - -  

інші джерела     

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.1.3. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого 

потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку  

(далі - проєкт) 

Українська Академія Сталого Розвитку  

Ukraine Sustainable Development Academy, (U-SDA) 

3 

Цілі проєкту 

Сформувати освітній кластер з підготовки організаторів громад сталого 

розвитку шляхом застосування методики 3-рівневої освіти впродовж 
життя та створення на базі сільської/селищної ОТГ модельної громади 

сталого розвитку. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Грицівська ОТГ, північні райони Хмельницької області, Хмельницька 

область в цілому 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Молоді (18-35 років) сільські/селищні голови, старости, місцеві 

підприємці та громадські активісти.  

Жителі сіл та селищ Хмельниччини.  

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Ефективність упровадження реформи децентралізації з метою покращення 
якості життя людей потребує від очільників сільських/селищних громад 

нових компетенцій: мобілізації громади, дотримання принципів сталого 

розвитку та створення бренду громади.  

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Модельна громада сталого розвитку.  
Методика підвищення спроможності та ефективності органів місцевого 

самоврядування. 

Когорта молодих лідерів, які живуть і діють опираючись на Цілі Сталого 
Розвитку. 

Закладена основа і запорука сталого регіонального розвитку 

Хмельниччини.  

8 Основні заходи проєкту Формування Керуючого Комітету U-SDA та залучення учасників 
Кластеру.  

Відбір та підготовка на базі Грицівської ОТГ пілотної групи організаторів 

громад. 

Організування серії інтерактивних заходів з метою операційного 
планування та акумуляції ресурсів для реалізації проєктів сталого 

розвитку  і створення пілотної громади.  

Розробка та впровадження офлайн та онлайн навчальних курсів.  
Затвердження освітніх методик U-SDA відповідно до Законодавства 

України. 

Створення та просування бренду. 

9 Період реалізації проєкту (з 
(рік) до (рік)) 

2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 500,0 35000,0 50000,0 85500,0 

місцевий бюджет 1500,0 20000,0 20000,0 41500,0 

інші джерела 500,0 10000,0 70000,0 80500,0 

11 

Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

ГО Фонд Сталого Розвитку «Стара Волинь» має досвід залучення 

міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів з мобілізації 

сільських/селищних громад та досвід організації освіти для сталого 
розвитку.  
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.2.1. Підтримка місцевих громадських ініціатив. 

3.2.2. Вдосконалення інструментів взаємодії громад для спільного 
вирішення проблемних питань. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Створення освітньої Медіаплатформи  

3 

Цілі проєкту 

Створення культурного освітньої медійної платформи, яка є освітньо-

просвітницькою, відкритою, доступною в отриманні інформації та наданні 
професійно-консультативної інформації. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи та кінцеві 
бенефіціари проєкту 

Територіальні громади та жителі Хмельницької області  

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Даний проєкт зорієнтований на організацію інформаційної платформи, що 

пов’язана з доступом до медійної інформації, яка обслуговує інтереси 

громад та організовує ефективну комунікацію між центром і громадами 
області щодо розв’язання проблем, які зорієнтовані на активну 

комунікацію в поінформованості та експертно-консультативній 

діяльності. 
Доступ до інформації в on-line режимі та ефективний менеджмент в 

громадах. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Створення обласної медійної платформи, що організовує та покращує 

швидкий доступ та обмін інформацією між центром та громадами області 
на базі Хмельницького ОІППО. 

Створення медіастудії з метою розширення форм, методів і способів 

фіксації життєдіяльності області. 
Проведення тренінгів для територіальних громад з медіаосвіти, навчання 

медіаграмотності, розвитку критичного мислення. 

Організація обміном досвіду (внутрішнього і зовнішнього). 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Підвищення коефіцієнта людського розвитку громад завдяки ефективній 
поінформованості. 

Встановлення міжнародної співпраці. 

соціальний вплив Підвищення рівня поінформованості та комунікації, що сприяють 
ефективній взаємодії та критичного реагування на інформаційні 

маніпуляції. 

екологічний вплив Зростає медіаграмотність, підвищується медіасвідомість, зростає 

екологічна стабільність громад. 

8 Основні заходи проєкту Створення медійного центру, облаштування технічними засобами студії. 
Забезпечення інформаційними технологіями (швидкісний інтернет, wi-fi-

доступ). 

9 Період реалізації проєкту (з 
(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 200,0 - - 200,0 

місцевий бюджет 400,0 500,0 450,0 1350,0 

інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.2.1. Підтримка місцевих громадських ініціатив. 

3.2.2. Вдосконалення інструментів взаємодії громад для спільного 
вирішення проблемних питань. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Створення «Креативного ХАБу» 

3 

Цілі проєкту 

Об’єднання зусиль комунальних, освітніх, культурних інституцій області 

у взаємодії з територіальними громадами щодо створення та реалізація 
проєктів нових підходів у розвитку територіальних громад. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Територіальні громади та мешканці Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Даний проєкт зорієнтований на організацію платформи, що пов’язана з 

організацією ефективної комунікації між громадами Хмельницької 

області щодо розв’язання проблем, які зорієнтовані на модернізацію 
середовища, у якому надаються освітні, інформаційно-культурні послуги. 

Різноманітність поглядів та ідей, у контексті децентралізації має 

об’єднувати спільноту навколо вирішення економічних, соціальних та 
соціокультурних викликів, які сприяють процесу змін і об’єднують 

навколо спроможності та сталості громади. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Створення нової інфраструктурної одиниці, яка об’єднує ініціативних 

членів громад у розвитку області. 
Налагодження співпраці з ініціативними групами громад області в 

напрямку розробки дизайн-проєктів громад, зокрема зміна ландшафтів 

освітніх закладів та культурних інституцій у громадах, створення умов 
для розвитку креативних індустрій. 

Підвищення коефіцієнта людського розвитку громад. 

Проведення тренінгів, освітніх програм («Дизайн-мислення», розробка 

проєктів «Нові погляди на ландшафтний простір навчального закладу», 
«Дизайн навчальних приміщень»), розробка спільних проєктів розвитку 

громад. 

Організація обміном досвіду (внутрішнього і зовнішнього). 
Встановлення міжнародної співпраці. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Чітка структурованість у бюджеті ресурсів. 

соціальний вплив Підвищення індикатору людського розвитку. 

екологічний вплив Зростає екологічна свідомість громад. 

8 Основні заходи проєкту  

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 250,0 150,0 - 400,0 

інші джерела - 100,0 - 100,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.2.2. Вдосконалення інструментів взаємодії громад для спільного 

вирішення проблемних питань. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Вивчення суспільної думки 

3 

Цілі проєкту 

Налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства. 
Залучення громадян до участі в управлінні державними справами, 

підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань 

державного і суспільного життя з урахуванням думки. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Населення Хмельницької області  

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Проєкт передбачає створення системи постійного соціального діалогу, 
взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Буде 

здійснюватися організація та проведення постійних соціологічних 
досліджень: опитувань (анкетування, інтерв’ювання, телефонні 

опитування), колективних експертних оцінок, політичне прогнозування. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Підвищення рівня довіри до центральних і місцевих органів влади, 

ставлення населення до рішень органів державної влади, покращення 
суспільно-політичної ситуації в області. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

 

соціальний вплив  

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Дослідження ставлення населення до принципів та напрямків розвитку 

українського суспільства. 
Вивчення оцінки населенням ефективності діяльності органів державної 

влади щодо запобігання і протидії корупції. 

Визначення рівня довіри населення до центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, політичних лідерів. 
Дослідження ставлення населення до рішень органів державної влади. 

Здійснення політичного прогнозування. 

Співпраця ключових суб’єктів для організації опитування. 
Організація волонтерів для проведення опитування. 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет  - -  

місцевий бюджет  - -  

інші джерела     

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.3.2: Завершення просторового планування окремих територій та 

впорядкування містобудівної документації. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Активізація розроблення містобудівної документації для 

адміністративно-територіальних одиниць Хмельницької області 

3 

Цілі проєкту 

Забезпечення містобудівною документацією регіонального та місцевого 

рівнів дасть можливість удосконалення системи планування території 
області; створення повноцінного життєвого середовища для громадян, та 

умов для надання високоякісних та доступних публічних послуг; 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій області, 
вирішення питань створення та використання резерву територій, 

визначених для містобудівних потреб, визначення режиму, охорони та 

раціонального використання  земельних ресурсів, охорони довкілля, 

розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-
культурної спадщини, вибору трас і проєктування найважливіших, 

транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій,  

збільшення надходжень інвестицій на територію області та створення 
сприятливих умов для розвитку будівельної галузі та бізнесу. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Територія Хмельницької області  

 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та 
фізичні особи. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Повна відсутність стабільно діючої системи щодо: 

прогнозування розвитку територій; 

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого 
розвитку територій; 

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; 

взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під 
час планування і забудови територій; 

визначення і раціонального розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, 

історико-культурних та інших зон і об'єктів. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Наявність та доступність містобудівної документації значно спростить та 

зменшить по часу процедуру оформлення документів на землю, отримання 

технічних умов та вихідних даних на проєктування, будівництво та 

прийняття в експлуатацію об’єктів, збільшення надходжень до місцевого 
бюджету. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Збільшення надходжень інвестицій на територію області та створення 

сприятливих умов для розвитку будівельної галузі та бізнесу. 

соціальний вплив Створення нових робочих місць. 

екологічний вплив Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці 

(Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від  20.10. 2018 року 

за № 2354-VIII) 

8 Основні заходи проєкту Схеми планування території окремих адміністративних районів.  

Схеми планування територій об’єднаних територіальних громад. 

Генеральні плани або зміни до генеральних планів міст, селищ, сіл. 
План земельно-господарського устрою. 

Генеральні плани оздоровчо-рекреаційних територій. 

Плани зонування території. 

Проєкти землеустрою. 
Плани червоних ліній вулиць.; 

Проєкти встановлення меж водоохоронних зон водних об’єктів та режими  

їх використання. 
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Проєекти встановлення меж прибережно-захисних смуг. 

Розробка та затвердження округів і зон санітарної охорони земель 
оздоровчого призначення. 

Забезпечення населених пунктів області топографічною зйомкою масштаб 

1:5000 та 1:2000. 

Схема планування території міжнародних транспортно-комунікаційних 
коридорів та зон їх впливу. 

Організації території, розширення існуючих і створення нових об’єктів 

природно-заповідного фонду області, що належить до національної 
екологічної мережі України.; 

Містобудівне еколого-економічне обґрунтування створення захисних 

лісових насаджень та полезахисних смуг територій області. 
Схеми планування та режимів використання території підтоплення, карсту, 

зсувів для населених пунктів, віднесених до історичних (історико-

архітектурні опорні плани, межі історичних ареалів, зони охорони 

пам’яток архітектури та містобудування) та курортних (природні території 
до курортних, визначення округів санітарної охорони). 

Схеми санітарного очищення території Хмельницької області. 

Схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

9 Період реалізації проєкту (з 
(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  
тис гривень: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 2000,0  2000,0  2000,0  6000,0  

місцевий бюджет 4000,0   4000,0 4000,0  12000,0  

інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.3.2: Завершення просторового планування окремих територій та 

впорядкування містобудівної документації. 

2 
Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення 

містобудівного кадастру Хмельницької області, містобудівного 

кадастру на регіональному та місцевому рівнях 

3 

Цілі проєкту 

Створення інформаційної бази для забезпечення містобудівної діяльності 

обласної, районних та міських рад. Підвищення ефективності 
управлінських рішень на відповідних рівнях влади за рахунок взаємної 

інформаційної інтеграції містобудівної документації з програмами 

соціально – економічного розвитку. 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Територія Хмельницької області  
 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та 

фізичні особи. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи 
кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові 

та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за використанням 

природних ресурсів.  

Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує 
розвиток територій та приводить до нераціонального використання їх 

ресурсів. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Створення комплексної інформаційної системи геопорталу 
містобудівного кадастру регіонального та місцевих рівнів для 

забезпечення містобудівної діяльності обласної, районних та міських  рад. 

Підвищення ефективності управлінських рішень на відповідних рівнях 

влади за рахунок взаємної інформаційної інтеграції містобудівної 
документації з програмами соціально-економічного розвитку. 

Створення глобального інформаційного ресурсу, у якому повинна 

зосереджуватися інформація практично про всю містобудівну діяльність 
на території області, районів, міст – міжвідомчої геоінформаційної 

системи, що забезпечуватиме інформаційні потреби усіх галузей області, 

яка одночасно стане інтегрованою частиною державної системи 

зберігання і використання геопросторових даних про територію області, а 
також електронного урядування. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Здійснення комплексної забудови території області та ефективне 

використання наявних ресурсів, збільшення темпів залучення і освоєння 
інвестицій завдяки простоті, прозорості та достовірності наданої 

інформації, що важливо для поповнення бюджету та розвитку території 

області в цілому. 

соціальний вплив Створення сучасної моделі електронного урядування та управління 
міськими територіями на міським господарством на основі новітніх 

геоінформаційних технологій. 

екологічний вплив Розташування об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, об’єктів містобудування та упорядкування 
територій, проведення вибору (викупу), надання у власність чи 

користування земель для містобудівних потреб з дотриманням норм 

містобудівного та земельного законодавства. 

8 Основні заходи проєкту Розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних 
документів, що визначають правову та нормативну основи створення та 

ведення містобудівного кадастру. 

Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається 
ввести до містобудівного кадастру. 

Матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру. 

Придбання і встановлення технічного комплексу геоінформаційної 
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системи та геопорталу містобудівного кадастру. 

Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для 
кадастрового обліку та обміну кадастровими даними. 

Розроблення та встановлення програмного забезпечення 

геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. 

Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення 
в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного 

кадастру. 

Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з 
розподіленими базами даних. 

Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних 

ресурсів містобудівного кадастру. 
Організація робіт із планового введення відомостей до баз даних 

містобудівного кадастру та формування і видачі на запит кадастрових 

документів і довідок. 

Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і 
геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру. 

Постійне забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, 

організацій і громадян містобудівною інформацією. 

9 Період реалізації проєкту: 2021-2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,    

тис гривень : 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 1000,0  1000,0 1000,0  3000,0 

місцевий бюджет 2000,0  2000,0 2000,0  6000,0 

інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

3.3.4. Удосконалення управління регіональним розвитком. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 

Професійне управління ефективним розвитком регіону 

3 

Цілі проєкту 

Забезпечення створення ефективної системи управління регіоном у період 

адміністративно-територіальної реформи. Постійне вдосконалення 
професійної компетентності управлінських кадрів у сфері публічного 

управління регіональним розвитком. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Територія Хмельницької області 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Державні службовці місцевих органів виконавчої влади, територіальних 

центральних органів виконавчої влади, посадові особи місцевого 

самоврядування, депутати місцевих рад Хмельницької області. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Реформування адміністративно-територіального устрою держави, 
процеси децентралізації у державному управлінні, формування нових 

систем місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

передача повноважень соціально-економічного розвитку територій на 
місцевий рівень, потребує професійно підготовлених кадрів, постійного 

оновлення та розвитку їх професійної компетентності. 

Професійна освіта управлінських кадрів регіону має проходити упродовж 

їх життя, виконання ними  своїх функцій та повноважень. 
Знання та вміння застосовувати правові норми функціонування публічних 

органів управління, інноваційних форм управлінської діяльності, кращих 

вітчизняних та європейських практик ефективного розвитку територій 
мають стати базовою основою роботи державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Створення та надання якісних освітніх послуг з підвищення професійної 

компетентності управлінських кадрів регіону. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Формування нової системи підвищення кваліфікації фахівців 

регіональних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування у сфері реалізації стратегій регіонального розвитку. 

8 Основні заходи проєкту Розробка Регіональної програми професійного навчання управлінських 
кадрів на 2021-2027 роки. 

Оновлення, розробка та реалізація програм підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад. 

Укладення угод (договорів) провайдерів освітніх послуг із замовниками. 

Зміцнення програмового, матеріально-технічного, інформаційно-

комунікаційного забезпечення процесу надання освітніх послуг. 
Організація та проведення моніторингу якості наданих послуг з 

підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону. 

9 Період реалізації проєкту: 2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 2450,0 2700,0 3100,0 8250,0 

інші джерела 750,0 900,0 1100,0 2750,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
Учасники реалізації проєкту 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

4.3.4: Підвищення ефективності системи підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців регіональних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування у сфері державного 
управління регіональним розвитком. 

2 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі - проєкт) 

Проєктні офіси громад 

3 
Цілі проєкту 

Сприяння стійкому розвитку та удосконалення управління 

регіональним розвитком 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних  громад 
Хмельницької області. 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 
спрямований проєкт 

Проєкт вирішуватиме проблему не достатньої компетентності 

представників громад у вибудові алгоритмів дій по віднайденню 
альтернативних шляхів вирішення проблем громади (або допомоги 

іншим суб’єктам господарювання) з використанням залучених 

додаткових коштів. Цікаві ідеї знаходитимуть можливість своєї 

реалізації у життя завдяки грантовій підтримці, об’єднання зусиль 
соціально відповідального бізнесу, громадського сектору (НУО) та 

органів місцевого самоврядування ОТГ. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Компетентність у сфері проєктної діяльності представників цільових 

груп проєкту. 
Вироблення банку ідей з розвитку громад. 

Вирішення проблем громади шляхом залучення коштів від 

міжнародних та вітчизняних донорів (грантодавців). 
Заснування міськими радами Фонду розвитку громади з місцевого 

бюджету. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Зростання податкових надходжень до бюджету ОТГ.  

соціальний вплив Покращення соціальних стандартів та економічної спроможності 

громад. 

екологічний вплив Посередкований, залежить від характеру проєктів 

8 Основні заходи проєкту Розробити концепції «Проєктних офісів громад». 

Розробити програму навчання для проєктних менеджерів та інших 

спеціалістів. 

Відібрати бажаючих проходити навчання. 
Здійснити підбір експертів та провести відповідні навчання. 

Створити інформаційний портал для поширення інформації, 

концентрації ідей та супроводу. 
Сформувати матеріальну базу. 

Облаштувати  приміщення для роботи офісів. 

9 Період реалізації проєкту (з 

(рік) до (рік)) 

січень 2021 року грудень 2021 року 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет     

інші джерела      

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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Технічні завдання до Програми 4. Підвищення якості життя та збереження 

довкілля 

 

1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

4.1.1: Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх 

послуг. 

2 Назва проєкту 

регіонального розвитку 
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оснащення та 

створення нового освітнього простору в закладах загальної 

середньої освіти 

3 Цілі проєкту Створення сприятливих умов для підвищення якості освіти і умов 

навчання в закладах загальної середньої освіти 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області, отримувачі освітніх послуг 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 
проєкт 

В області у незавершеному будівництві та реконструкції перебуває 

значна кількість загальноосвітніх навчальних закладів, для завершення 
спорудження та введення в експлуатацію яких необхідно мобілізувати 

як місцеві кошти, так і кошти державного бюджету. Вирішення 

питання перевантаженості закладів загальної середньої освіти, 
покращення якості надання освітніх послуг та створення сприятливих, 

безпечних умов, не нижче встановлених стандартів для розвитку, 

виховання та навчання учнів. 

7 Очікуванні результати від 
реалізації проєкту  

Завершено будівництво і добудову шкіл та інженерних комунікацій. 
Проведено реконструкцію та капітальних ремонт навчальних 

приміщень. Оновлено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проєкту 

Ефективно використано бюджетні кошти. Забезпечено економію 

енергетичних ресурсів. 

соціальний вплив Збільшено місткість закладів загальної середньої освіти. Наближено 

якісні освітні послуги до населення. Поліпшено умови соціально-
освітнього середовища. Створено новий освітній простір. 

екологічний вплив Використано сучасні високотехнологічні матеріали. Забезпечено 

зменшення об’ємів споживання теплової енергії та електроенергії. 

8 Основні заходи проєкту Будівництво навчально-виховного комплексу у м.Хмельницький 
(вул. Залізняка,32) та добудова другого корпусу загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 у м. Кам’янець-Подільський 

(вул. Короленко, 20). 

Капітальний ремонт та реконструкція шкіл. Зокрема, проведення робіт 
по заміні покрівлі, ремонту фасаду, проведення внутрішніх робіт та 

робіт по благоустрою пришкільної території, інші будівельні роботи. 

Заміна інженерних мереж та проведення заходів з енергозбереження 
(реконструкція систем опалення, водозабезпечення та водовідведення, 

заміна вікон та дверей).  

Укомплектування меблями та обладнанням (мультимедійні дошки, 
проектори, комп’ютери, інше обладнання та приладдя для кабінетів). 

Створення безбар’єрного простору та умов для інклюзивного 

навчання. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтований обсяг 

фінансування проєкту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 119482,9 119482,9 119482,9 358448,7 

місцевий бюджет 13275,9 13275,9 13275,9 39827,7 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.1.1: Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх 

послуг 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі – проєкт) 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оснащення 

та створення нового освітнього простору в закладах дошкільної 

освіти 

3 Цілі проєкту Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей 

дошкільного віку 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області, отримувачі освітніх послуг 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

Вирішення питання перевантаженості закладів дошкільної освіти та 

створення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти 

мешканців області, шляхом створення безпечних та нешкідливих 

умов для розвитку дітей 

7 Очікуванні результати від  

реалізації проєкту  

Завершено будівництво і добудову дошкільних закладів освіти та 

інженерних комунікацій. Проведено реконструкцію та капітальних 

ремонт навчальних приміщень. Підвищено рівень надання освітніх 
послуг. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Ефективно використано бюджетні кошти. Забезпечено економію 

енергетичних ресурсів. 

соціальний вплив Збільшено місткість дошкільних закладів освіти. Створено нові 

робочі місця. Наближено якісні освітні послуги до населення. 

Поліпшення умов соціально-освітнього середовища. Створення 

нового освітнього простору. 

екологічний вплив Використано сучасні високотехнологічні матеріали. Забезпечено 

зменшення об’ємів споживання теплової енергії та електроенергії. 

8 Основні заходи проєкту Будівництво дошкільних навчальних закладів у м. Нетішин 

(вул. Енергетиків) та м. Хмельницький (вул. Шостаковича, 28-А). 
Капітальний ремонт та реконструкція ДНЗ. Зокрема, проведення 

робіт по заміні покрівлі, ремонту фасаду, проведенню внутрішніх 

робіт, інші будівельні роботи. 
Заміна інженерних мереж та проведення заходів з енергозбереження 

(реконструкція систем опалення, водозабезпечення та 

водовідведення, заміна вікон та дверей).  
Укомплектування меблями та обладнанням. 

9 Період реалізації проєкту: 2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтований обсяг 

фінансування проєкту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 44555,5 44555,5 44555,5 133666,5 

місцевий бюджет 4950,6 4950,6 4950,6 14851,8 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.1.1: Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх 

послуг 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі – проєкт) 

Створення мережі закладів освіти старшої профільної школи 

3 Цілі проєкту Надання якісних освітніх послуг 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області, отримувачі освітніх послуг 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 
проєкт 

Проєкт спрямований на створення умов для здобуття якісної повної 

загальної середньої освіти через створення академічних та 
професійних ліцеїв 

7 Очікуванні результати від 

реалізації проєкту  

Зменшено кількість малокомплектних шкіл 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Ефективне використання бюджетних коштів 

соціальний вплив Створення мережі закладів освіти старшої профільної школи 

екологічний вплив При реалізації проєкту використовуватимуться сучасні 
високотехнологічні матеріали. Забезпечення зменшення об’ємів 

споживання теплової енергії та електроенергії. 

8 Основні заходи проєкту Створення шести академічних та професійних ліцеїв. 

Будівництво нових та реконструкція існуючих приміщень під 
гуртожитки та навчальні приміщення для здобувачів освіти старшої 

профільної школи (капітальні ремонти) 

Оснащення навчальних кабінетів та майстерень (кабінети 
природничо-математичних предметів) 

9 Період реалізації проєкту  2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтований обсяг 

фінансування проєкту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 38700,0 38700,0 38700,0 116100,0 

місцевий бюджет 4300,0 4300,0 4300,0 12900,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.1.1: Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх 

послуг 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі – проєкт) 

Розширення мережі опорних закладів загальної середньої 

освіти 

3 Цілі проєкту Надання якісних освітніх послуг 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області, отримувачі освітніх послуг 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 
проєкт 

Створення нового освітнього простору із запровадженням новітніх 

стандартів освітнього процесу, поліпшенням матеріально-технічної 
бази, та зменшення кількості шкіл з малою наповнюваністю. 

7 Очікуванні результати від 

реалізації проєкту  

Створено безпечні та комфортні умови для учнів. Створено новий 

освітній простір. Покращено якість надання освітніх послуг. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Ефективно використано бюджетні кошти. Забезпечено економію 
енергетичних ресурсів. 

соціальний вплив Забезпечено мешканців області якісними освітніми послугами; 

поліпшено умови соціально-освітнього середовища. 

екологічний вплив Використано сучасні високотехнологічні матеріали; забезпечено 

зменшення об’ємів споживання теплової енергії та електроенергії. 

8 Основні заходи проєкту Виконання загальнобудівельних робіт у 5 опорних закладах загальної 

середньої освіти. 
Створення сучасної матеріально-технічної бази закладу. 

Проведення заходів з енергозбереження (утеплення зовнішніх стін, 

заміна внутрішньої системи опалення та зовнішніх тепломереж, 
утеплення горищного перекриття та заміна покрівлі). 

Укомплектування меблями та обладнанням (кабінети природничо-

математичних предметів). 

9 Період реалізації проєкту  2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтований обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

місцевий бюджет 333,4 333,3 333,3 1000,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
- 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молоді 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі – проєкт) 

Підтримка та розвиток інтелектуального та творчого 

потенціалу учнівської та студентської молоді закладів освіти  

3 Цілі проєкту Створення сприятливих умов та можливостей для самореалізації 

дітей та молоді 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Учнівська та студентська молодь закладів освіти 

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Забезпечення умов учнівській та студентській молоді для їх 
інтелектуального, фізичного, спортивного, духовного розвитку 

тощо. 

7 Очікуванні результати від  

реалізації проєкту  

Підвищено рівень надання позашкільних освітніх послуг. 

Забезпечено умови для проведення обласних масових заходів, 
конкурсів фахової майстерності, інтелектуальних турнірів, 

конкурсів, творчих концертів тощо. Участь учнівської та 

студентської молоді у Всеукраїнських заходах. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Ефективно використано бюджетні кошти. Забезпечено економію 
енергетичних ресурсів. 

соціальний вплив Поліпшено умови соціально-освітнього середовища. Забезпечено 
розвиток самодостатньої, творчої, інтелектуально-розвинутої 

особистості.  

екологічний вплив Забезпечено розвиток еколого-натуралістичного напрямку серед 

учнівської та студентської молоді 

8 Основні заходи проєкту Модернізація закладів позашкільної освіти, створення нових 

гуртків, адаптація навчальних програм, забезпечення фінансової 

підтримки при проведенні обласних масових та Всеукраїнських 

заходів. 

9 Період реалізації проєкту: 2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтований обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 557,9 787,9 892,9 2238,7 

місцевий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 

- 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.1.3. Створення умов для самореалізації дітей та молоді. 
4.2.2. Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої 

інфраструктури, підтримка розвитку спорту та фізичної активності 

громадян. 

4.2.3. Формування у населення культури здорового способу життя. 

2 Назва проєкту 

регіонального розвитку 

(далі - проєкт) 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, оснащення, 

оновлення спортивної інфраструктури, придбання спортивного 

інвентаря 

3 Цілі проєкту Розвиток здорового, активного способу життя, створення умов для 
самореалізації усіх вікових категорій.  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоров’я 

населення, у тому числі молодих людей, з різко прогресуючими 

хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозами, артритами, 
ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які 

можуть бути залучені до дитячо-юнацького, резервного та спорту 

вищих досягнень, зокрема, спроможних тренуватись, витримуючи 
значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних 

результатів.  

За останні роки погіршилася ситуація щодо створення умов для 

працюючого населення, трудового відновлення, відпочинку, 
проведення профілактичних занять фізкультурно-спортивного 

спрямування. Фізична пасивність характерна для більшості людей 

працездатного та похилого віку. Діюча система фізичної культури і 
спорту не може задовільнити у повній мірі фізкультурно-оздоровчі та 

спортивні потреби через недостатній обсяг рухової активності. 

Відповідно, спостерігається тенденція до скорочення мережі закладів 
позашкільної спортивно-масової роботи. Відсутня ефективна система 

пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств 

населення через засоби масової інформації. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Збільшено рівень охоплення населення області руховою активністю на 
1-2% щороку; створено умови для розвитку резервного спорту та 

ефективного поповнення складу національних збірних команд; 

забезпечено успішні виступи провідних спортсменів області у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня; досягнено 
збільшення спортивних споруд, що дасть змогу створити необхідні 

умови для залучення різних категорій мешканців області до занять 

фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості 
населення спортивними приміщеннями, майданчиками, залами; 

створено цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації 

інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями; підвищено 
спортивного авторитету області на всеукраїнському та міжнародному 

рівнях. 

економічна та/або 

бюджетна ефективність 
реалізації проєкту 

Створено сучасну спортивну інфраструктуру для забезпечення 

активного дозвілля дітей, молоді, працездатного населення, людей 
похилого віку, як наслідок, зменшення різного роду хвороб, збільшено 

працездатність та витривалості, покращено самопочуття у всіх верст 

населення. 

соціальний вплив Створено сучасні якісні умови для змістовного відпочинку та дозвілля, 
самореалізації підростаючого покоління, як результат знижено вплив 

пагубних звичок у різних верст населення. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, оновлення стадіонів, 
спортивних майданчиків, спортивних майданчиків із штучним 
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покриттям, спортивних споруд; плавальних басейнів, спортивних залів 

та кімнат; проведення тендерів для визначення виконавців робіт. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет     

інші джерела     

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 

-    
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.2.3. Формування у населення культури здорового способу життя 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Забезпечення діяльності Мобільного консультативного пункту 

3 Цілі проєкту Популяризація  здорового способу життя; відповідальне ставлення до 

здоров’я; відповідальне батьківство; зменшення ризиків щодо 
захворювань соціально-небезпечними хворобами; профілактика 

негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Діти, молодь, сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи - це спеціалізоване 

формування, яке створюється обласним, районними, міськими центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальними установами 

об’єднаних територіальних громад, які надають соціальні послуги для 

здійснення соціально-профілактичної роботи у віддалених населених  
пунктах з дітьми, молоддю та сім'ями, які опинились у складних 

життєвих обставинах.  

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Посилення у населення культури здорового способу життя та 

формування відповідального ставлення до здоров’я.  

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації проєкту 

Формування у батьків, дітей, молоді моделі здорового способу життя 
дозволить зберегти здоров’я соціальних груп, у майбутньому витрачати 

менше фінансового ресурсу на надання медичних та соціальних послуг.  

соціальний вплив  

екологічний вплив Зберегти здоров’я нації, зменшення кількості осіб, залежних від 
вживання психоактивних речовин. 

8 Основні заходи проєкту Мобільний консультаційний пункт забезпечить виїзд не менше трьох 

фахівців у віддалені населені пункти, у тому числі сільську місцевість, 

віддалені райони міст; організовує надання якісних соціальних послуг 
отримувачам послуг за місцем їх проживання або перебування, зокрема 

в закладах соціального обслуговування, закладах для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, інших установах, закладах 
та підприємствах; виявляє серед отримувачів послуг тих, хто потребує 

перебування у закладах соціального обслуговування; у разі необхідності 

забезпечує їх переадресацію та/або перевезення до відповідного 
профільного медичного/соціального закладу; сприяє проведенню 

супервізій спеціалістів центрів, працівників закладів соціального 

обслуговування, волонтерів, які залучаються до надання соціальних 

послуг; сприяє активізації територіальної громади, батьків/осіб, що їх 
замінюють, представників організацій різних форм власності до 

волонтерської діяльності; розповсюджує серед населення соціальну 

рекламну інформацію 

9 Період реалізації проєкту 2020 – 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 25,0 30,0 35,0 90,0 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту 
(за потреби) 

Ідеї проєкту розроблені на основі Законів України «Про соціальні 
послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» не 

підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.2.4. Соціальна підтримка населення та гендерна рівність 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури на території області 

3 Цілі проєкту Забезпечення рівних прав і рівних можливостей для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, істотне підвищення рівня 

доступності всіх елементів інфраструктури, розробка та впровадження 
стандартів адаптації об'єктів до потреб осіб з інвалідністю, поліпшення 

їх інформаційного, комунікативного і освітнього супроводу та права на 

працю. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Соціальний розвиток, спрямований на доведення окремих соціальних 
стандартів до міжнародного (європейського) рівня, створення нового 

рівня якості життя людей з інвалідністю, передусім через створення 

комплексного підходу до вирішення проблем, які відповідають вимогам 
Конвенції про права інвалідів. Підвищення рівня поінформованості 

населення про особливі потреби людей з інвалідністю, формування 

поваги до їх прав особистості та гідності, забезпечення доступу людей з 

інвалідністю до об'єктів житлового та громадського призначення, 
благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, 

транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням їх 

індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, 
культури, фізичної культури та спорту, здійснення реабілітаційних 

заходів і надання соціальних послуг. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Рівний доступ та безперешкодне отримання усіх послуг без 

дискримінації за ознакою інвалідності. Безбар’єрність територій, 
будівель і приміщень та оточуючого середовища для самостійного 

переміщення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. 

Доступність транспорту та транспортної інфраструктури. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації проєкту 

Підвищення соціального благополуччя як усього населення так і його 
соціально вразливих верст населення області. 

соціальний вплив Забезпечення рівноправності, моральності і справедливості у відносинах 

між людьми. Задоволення першочергових потреб незахищених верст 
населення. 

екологічний вплив 

8 Основні заходи проєкту Будівництво та реконструкція житлових будинків з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю. Забезпечення засобами доступності та елементами 

універсального дизайну закладів освіти, охорони здоров’я, закладів 
культури, об’єктів готельного та туристичного призначення і 

туристичних маршрутів для безперешкодного доступу осіб з 

інвалідністю та маломобільних груп населення. Інклюзивне 

проєктування та адаптація об’єктів соціальної сфери до потреб осіб з 
інвалідністю. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  
тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 25 000 25 000 25 000 75 000 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.2.4. Соціальна підтримка населення та гендерна рівність. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Створення та діяльність Тренінгового центру при обласному центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

3 Цілі проєкту Надання фахівцям із соціальної роботи, які працюють у державному та 
недержавному секторі практичних навичок для здійснення соціальної 

роботи; підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 

опікуни, піклувальники, усиновителі; патронатні батьки; наставники; 

проведення тренінгів для прийомних батьків, батьків-вихователів, сім’ї 
яких функціонують більше 2х років з метою посилення їх виховного 

потенціалу; підготовка волонтерів до надання соціальних послуг. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

сім’ї/особи Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Навчальна та тренінгова діяльність на сьогодні здійснюється в рамках 

загальної діяльності обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. Функціонування «Тренінгового центру» дасть можливість 

більш систематично, якісно та інноваційно проводити тренінгові 

навчання 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Щороку навчання проходитиме 60 спеціалістів та близько 10 

представників недержавного сектору, які надають соціальні послуги, 

буде підготовлено від 40 до 100 кандидатів у прийомні батьки, батьки-

вихователі, опікуни, піклувальники, усиновителі, патронатні батьки, 
наставники щороку 30 волонтерів набувають навичок надання 

соціальних послуг. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

 

соціальний вплив Підвищить рівень роботи, що у свою чергу покращить якість наданих 

соціальних послуг населенню області. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Проведення тренінгів для фахівців із соціальної роботи(державний та 
недержавний сектор); проведення навчань у формі тренінгу за 

українською версією програми «ПРАЙД» для підготовка кандидатів у 

прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, 

усиновителі; проведення тренінгів для патронатних сімей; тренінгове 
навчання для наставників; проведення тренінгів для прийомних батьків, 

батьків-вихователів, сім’ї яких функціонують більше 2х років з метою 

посилення їх виховного потенціалу; проведення тренінгових занять для 
волонтерів з метою підготовки їх до надання якісних соціальних послуг. 

З метою досягнення поставлених цілей передбачається закупка 

сучасного мультимедійного обладнання, стільців, засобів для 
розміщення матеріалів тощо). 

9 Період реалізації проєкту: 2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту, тис. грн: 2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 135,0 140,0 150,0 425,0 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту Ідеї проєкту розроблені на основі Законів України «Про соціальні 

послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». Не 

підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.2.1. Підвищення доступності ефективності медичного обслуговування. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку (далі - проєкт) 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони 

здоров’я 

3 Цілі проєкту Створення умов для надання якісних та ефективних медичних послуг, 

забезпечення вчасної якісної діагностики, впровадження нових сучасних 

методів лікування.  

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Населення територіальних громад області, яке потребує спеціалізованої 

медичної допомоги. 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Проведення будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів приміщень 
закладів охорони здоров’я забезпечить належні умови перебування 

хворих у стаціонарних та амбулаторних закладах. Надання 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, 
упровадження передових методів діагностики та лікування потребує 

переоснащення закладів охорони здоров’я, закупівлі дороговартісного 

медичного обладнання. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Проведено будівництво, реконструкцію приміщень та інженерних 
комунікацій, капітальних ремонт закладів охорони здоров’я, закуплено 

дороговартісне медичне обладнання в процесі формування перспективної 

мережі закладів вторинної та третинної медичної допомоги. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Використання енергозберігаючих технологій та сучасних будівельних 
матеріалів при проведенні будівництва та капітальних ремонтів 

приміщень дозволить ефективно та раціонально використовувати 

бюджетні кошти. Впровадження сучасних методів діагностики та 
лікування дасть можливість зменшити терміни перебування пацієнтів в 

стаціонарі та в цілому на листках непрацездатності, що дасть 

економічний ефект при використанні бюджетних коштів та коштів ФСС. 

соціальний вплив Оздоровлення населення області, покращення якості та доступності 
надання медичної допомоги позитивно впливатиме на показники 

інвалідності та смертності. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Будівництво, реконструкція будівель, капітальний ремонт приміщень, 
необхідних для належного функціонування закладів охорони здоров’я; 

закупівля обладнання, покращення матеріально-технічного забезпечення. 

9 Період реалізації проєкту 2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг 
фінансування проєкту,  

тис. грн:  

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 350000 350000 300000 1000000 

місцевий бюджет 35000 35000 30000 100000 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо 

проєкту  
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.2.1. Підвищення доступності ефективності медичного обслуговування. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Впровадження надання телеметричних послу на території області 

3 Цілі проєкту Забезпечення якісної адекватної медичної допомоги всьому населенню 
(області, регіону, країни) за рахунок систем телеконсультування, 

телескриніга і теледиспансеризації). Повне ефективне медичне (у тому 

числі спеціалізоване і кваліфіковане) обслуговування сільських і 
віддалених районів за рахунок ефекту «наближення медичної допомоги» 

і дистанційного обслуговування лікарями-фахівцями 

(телеконсультування, телескринінг, телеасистування).  

4 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення області 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проєкт 

Підвищення рівня медичного обслуговування, розширення можливостей 
щодо доступності та якості медичних послуг населенню, особливо для 

тих груп, що проживають на сільських, де відстань є критичним 

фактором. Медична допомога висококваліфікованих спеціалістів стане 
доступною всім мешканцям області незалежно від відстані до 

високоспеціалізованих медичних закладів. 

7 Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Впровадження сучасних методів надання медичної та домедичної 
допомоги; раціональне залучення ресурсу високопрофесійних медичних 

фахівців; економії коштів, пов’язаної з переміщенням пацієнтів і 

фахівців; зменшення кількості медичних помилок; налаштування мережі 
обміну медичною інформацією за світовими стандартами; оперативного 

обміну медичною інформацією з іншими медичними фахівцями тощо, 

що сприятиме збереженню здоров’я та життя наших громадян, 

зниженню показників інвалідності й смертності. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Скорочення витрат на виплати по тимчасовій і постійній 

непрацездатності; оптимізація транспортувань пацієнтів між ЛПУ; 

скорочення витрат на відрядження (курси післядипломного навчання і 
підвищення кваліфікації, виїзди фахівців по лінії екстреної медицини і т. 

д.); раціональне прийняття організаційних і клінічних рішень. Що дасть 

змогу заощадити до 30-40 % витрат на охорону здоров’я. 

соціальний вплив Підвищення ефективності та якості лікування. Прискорення передачі 
інформації про результати обстежень між різними спеціалізованими 

клініками без транспортування хворого (особливо у критичних 

випадках). Проведення дистанційних (телемедичних) консультацій 

вузькими спеціалістами у територіально віддалених медичних 
установах. Проведення лікарських консиліумів (телеконференцій) з 

фахівцями лікувальних закладів незалежно від місця їх розташування. 

Уникнення помилок через нерозбірливий почерк лікарів. Зменшення 
термінів обстеження пацієнтів. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Проведення оптоволоконних ліній та підключення закладів охорони 

здоров’я до мережі інтернет; закупка спеціального обладнання для 
телемедичних послуг, програмне забезпечення; створення дата-центру 

для збереження та захисту інформації. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 
проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 5500,0 5500,0 1800,0 12800,0 
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місцевий бюджет 500,0  500,0 200,0 1200,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо проєкту 

(за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

4.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного 

обслуговування. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку 
Створення та розвиток спеціалізованих медичних центрів на базі 

медичних закладів третинного рівня надання допомоги 

3 Цілі проєкту Створення умов для надання якісної та ефективної медичної допомоги із 
застосуванням передових методів діагностики та лікування серцево-

судинних захворювань, онкологічних хворих та хворих на туберкульоз. 

4 Територія, на яку проєкт 
матиме вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Пацієнти, хворі на стійкі форми туберкульозу, доросле населення 

області з хворобами серцево-судинної системи. 

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Створення високоспеціалізованого інсультного центру третинного рівня 
на базі КНП «Хмельницька обласна лікарня». Розвиток КНП 

«Хмельницький обласний протипухлинний центр» шляхом технічного 

переоснащення лікувальних кімнат для дистанційної променевої терапії 

радіологічного відділення. Розвиток комунального некомерційного 
підприємства «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» 

шляхом реконструкції будівель для розміщення відділень для надання 

інтервенційної кардіологічної та кардіохірургічної допомоги. Створення 
Центру лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, з 

боксованими палатами, відповідно Стандарту інфекційного контролю, 

що зменшить поширення туберкульозу серед населення області, 
унеможливить повторне та перехресне інфікування хворих під час їх 

стаціонарного лікування, створить безпечні умови праці медичного 

персоналу.  

7 
 

Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

 

Пацієнти отримають лікування за сучасними прогресивними та 
ефективними технологіями. Покращення доступності та якості надання 

кардіохірургічної та кардіологічної медичної допомоги; зниження 

показника летальності та смертності хворих з гострим інфарктом 

міокарду. Забезпечення контрольованого лікування хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз до повного припинення 

бактеріовиділення; підвищення прихильності хворого до лікування та 

зменшення ризику відриву через комфортні умови перебування із 
забезпеченням індивідуальних потреб пацієнта.  

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Зменшення витрат на експлуатацію обладнання. Зменшення ризиків 

професійного захворювання медичних працівників. Зменшення 

кількості хворих на стійкі та заразні форми туберкульозу, призведе до 
скорочення використання бюджетних коштів на 12%. 

соціальний вплив Збільшення тривалості життя, покращення демографічної ситуації.  

екологічний вплив Сучасне обладнання для променевої терапії усуне ризики радіаційного 

забруднення навколишнього середовища.  

8 Основні заходи проєкту Виготовлення проєктної документації та проведення технічної 

експертизи. Проведення будівельних робіт. Закупівля та монтаж 

медичного та діагностичного обладнання. Проведення навчання 
медичного персоналу. 

9 Період реалізації проєкту: 2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проєкту,  
тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 247438,0 207500,0 126438,0 581376,0 

місцевий бюджет 42330,0 36000,0 17331,0 95661,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 
проєкту (за потреби) 

При наявності залучених коштів міжнародних організацій на створення 
спеціалізованого медичного центру на базі КНП «ХОПТД» ХОР 

початок реалізації проєкту можливий у 2020 р. 
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1 Номер і назва завдання 

регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 
проєкт 

4.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного 

обслуговування. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі – проєкт) 
Створення системи громадського здоров’я в Хмельницькій області, 

як основи профілактичної медицини, що спрямована на збереження 

здоров’я населення і зменшення обсягу витрат на медичне 

обслуговування. Створення навчального центру «Школа здоров’я» 

3 Цілі проєкту Підвищення рівня довіри громадськості до питань зниження ризиків для 

життя та здоров'я. Зниження рівня захворюваності та смертності серед 
населення шляхом організації та проведення профілактичних заходів, 

формування розуміння у населення пріоритетності та відповідальності 

за збереження здоров’я, свідомого вибору щодо ведення здорового 

способу життя. Налагодження на обласному рівні проведення оцінки 
ризиків у сфері громадського здоров’я, удосконалення аналітичної та 

інформаційної складових частин діяльності у сфері громадського 

здоров’я, створення інформаційних баз даних та системи обміну 
інформацією у режимі реального часу; Організація навчання та 

залучення працівників зацікавлених міністерств, відомств та медичних 

працівників усіх рівнів, насамперед первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги, до виконання окремих завдань у сфері 

громадського здоров’я. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Територія Хмельницької області 

5 Цільові групи проєкту та 

кінцеві бенефіціари проєкту 

Представники органів влади: депутати всіх рівнів, керівництво та 

працівники обласної та районних державних адміністрацій, обласної, 

районних, міських, сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних 

громад, керівники структур зацікавлених міністерств і відомств. 
громадських і волонтерських організацій. 

Діти різних вікових груп, студенти вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів, працююча молодь віком до 35 років. Працююче та 
непрацююче населення працездатного віку, населення пенсійного віку – 

від 60 років і старше. Працівники засобів масової інформації. Кінцеві 

бенефіціари проєкту – населення Хмельницької області. 

6 Опис проблеми, на 
вирішення якої спрямований 

проєкт 

Незадовільний стан здоров’я населення з тенденцією до його 
погіршення. Високий рівень смертності населення в працездатному віці, 

особливо чоловіків. Низький рівень медико-санітарної грамотності 

населення та відповідального відношення до особистого здоров’я. 
Високий рівень поширеності факторів ризику щодо розвитку хронічних 

неінфекційних захворювань. Несвоєчасність звернення за медичною 

допомогою, що призводить до хронізації захворювань та високого рівня 
інвалідизації населення. Низькі рівні охоплення населення вакцинацією. 

Відсутність умов та можливостей для дотримання здорового способу 

життя. Зростання рівня споживання наркотичних речовин, алкоголю та 

тютюну серед підлітків та молоді. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Зростання кількості населення області, яке оцінило свій стан здоров’я як 

добрий та задовільний – на 5%. Зниження кількості населення, яке 

оцінило свій стан здоров’я як поганий – на 10%. Зниження кількості 
населення, яке повідомляє про наявність хронічних захворювань чи 

проблем із здоров’ям (основні причини). Зниження смертності і 

травматизму від причин, пов’язаних із алкоголем – на 5%. Охоплення 

вакцинацією 95% населення області, для створення імунного щита 
«Поділля». Зниження рівня ризику виникнення неінфекційних 

захворювань на 5%. Створення навчального центру «Школа здоров’я». 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації 

проєкту 

Фінансування та надання послуг шляхом закупівель у сфері 
громадського здоров’я на регіональному рівні. Фінансування місцевих 

програм з громадського здоров’я за рахунок коштів міського бюджету. 

соціальний вплив Формування високого рівня довіри до діяльності служби громадського 
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здоров’я та стимулювання дотримання рекомендацій щодо збереження 

здоров’я населенням. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Організація процесу збору та аналізу інформації про стан 

захворюваності, смертності населення, виявлення негативних 

факторів впливу на здоров’я, надання рекомендацій по 

спрямуванню зусиль на їх нейтралізацію. Проведення широкої 

санітарно-просвітницької роботи серед всіх груп населення 

області, з пріоритетним спрямуванням на щкільну, студентську та 

працюючу молодь, стосовно засад здорового способу життя, 

безпечної поведінки, відмови від шкідливих звичок. Організація 

та проведення навчальних заходів з питань громадського здоров’я 

серед працівників та керівників закладів зацікавлених міністерств 

та відомств. Організація та налагодження співпраці з питань 

громадського здоров’я з представниками міжнародних грантових 

та благодійних організацій. 

Заходи по створенню навчального центру «Школи здоров’я»: 

- Облаштування приміщення 

- Закупівля необхідних меблів. 

- Придбання відео, фото та кінопроекторної техніки. 

- Виготовлення друкованої продукції. 

- Проведення флешмобів різної тематики. 

- Організація телевізійних брифінгів, виступів на радіо. 

- Створення відеороликів та реклами з пропаганди здорового 

способу життя. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 

10 Орієтовний обсяг 
фінансування проєкту, 

тис.грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 567,0 460,0 350,0 1377,0 

інші джерела 10,0 15,0 25,0 50,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.2.2:Вдосконалення інструментів взаємодії влади та громад для 
спільного вирішення проблемних питань. 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку 

Вдосконалення суспільного діалогу між громадами та владою. 

3 Цілі проєкту Покращення діалогу між громадами та владою. Мобілізація спільних 

зусиль для вирішення проблемних питань регіону. 

Підвищення ролі громадських організацій у формуванні, впровадженні та 
контролі за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку регіону. 

Підвищення обізнаності громадськості щодо процесів, які відбуваються в 

області. Доступ до інформації. 
Врахування та реалізація громадського бачення розвитку регіону. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область  

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Активна громадськість області, жителі області 

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

В області є необхідність покращення діалогу між громадами та владою, 

підвищення рівня залучення мешканців у процеси  регіонального та 

місцевого розвитку, активізації  місцевих громадських ініціатив. 
Необхідно активізувати  громадськість для мобілізації внутрішніх та 

зовнішніх ресурсів громади щодо  вирішення соціальних та економічних 

проблем, задоволення потреб кожного  члена громади.  

7 
 

Очікувані результати від 
реалізації проєкту 

Покращено взаємодію влади та громад. Залучено більшу кількість 
громадян  у процеси місцевого та регіонального розвитку. Вдосконалено 

проведення консультацій з громадськістю. Збільшено проведення 

громадських експертиз діяльності органів влади. Налагоджено якісніний 
зворотній зв’язок. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проєкту 

Ефективно вирішено місцеві проблеми. 

соціальний вплив Залучено громадян до управління територією та підвищенр особисту 
відповідальність за процеси, що відбуваються в області. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту 1. Проведення консультацій з громадськістю. Проведення громадських 

експертиз діяльності органів влади. Моніторинг ситуації в області. 
Проведення навчань, тренінгів, семінарів. 

9 Період реалізації проєкту: 2021-2023 роки: 

10 

 

Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо 

проєкту (за потреби) 

 -. 

 



92 

 
 

1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проект 

4.2.1:Підтримка місцевих громадських ініціатив. 

2 Назва проекту регіонального 
розвитку 

Проведення конкурсів із підтримки громадських проектів розвитку 

3 Цілі проекту Підвищення ролі громадських організацій у формуванні, впровадженні 

та контролі за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку регіону. 
Стимулювання громадськості до ініціативи в плануванні  розвитку 

громади. Врахування та реалізація громадського бачення розвитку 

регіону. 

4 Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Хмельницька область  

5 Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари проекту 

Активна громадськість області, жителі області 

6 Опис проблеми, на вирішення 
якої спрямований проект 

В області є необхідність підвищення рівня залучення мешканців у 
процеси регіонального та місцевого розвитку, активізації  місцевих 

громадських ініціатив. Необхідно активізувати  ініціативність 

громадськості для   вирішення соціальних та економічних проблем 
області.  

7 

 

Очікувані результати від 

реалізації проекту 

Залучення більшої кількості громадян  у процеси місцевого та 

регіонального розвитку. Збільшення кількості громадських ініціатив  

щодо вирішення проблем в  громадах. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 

проекту 

Ефективне вирішення місцевих проблем. 

соціальний вплив Залучення громадян до управління територією та підвищення особистої 
відповідальності за процеси, що відбуваються в області. 

екологічний вплив  

8 

Основні заходи проекту Підготовка та затвердження положення про конкурс. Створення 

конкурсної комісії. Забезпечення інформаційного супроводу конкурсу.  
Виділення необхідних коштів для стимулювання громадської ініціативи. 

9 Період реалізації проекту (з 

(рік) до (рік)) 

2021-2023 роки: 

10 
 

Орієнтовний обсяг 
фінансування проекту, тис. 

грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
Інша інформація щодо проекту 
(за потреби) 

 -. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії 

розвитку, якому відповідає 

проєкт 

4.2.1:Підтримка місцевих громадських ініціатив 

2 Назва проєкту регіонального 
розвитку 

Створення інформаційно-ресурсного центру громадської ініціативи 

3 Цілі проєкту Підвищення ролі громадських організацій у формуванні, впровадженні 

та контролі за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку регіону. 

Підвищення обізнаності громадськості щодо процесів, які відбуваються 
в області. Покращення правової культури  під час ініціювання та 

розгляду місцевої ініціативи. 

Правовий супровід громадських ініціатив. Доступ до інформації. 
Врахування та реалізація громадського бачення розвитку регіону. 

4 Територія, на яку проєкт 

матиме вплив 

Хмельницька область  

5 Цільові групи проєкту та 
кінцеві бенефіціари проєкту 

Активна громадськість області, жителі області 

6 Опис проблеми, на 

вирішення якої спрямований 

проєкт 

В області є необхідність підвищення рівня залучення мешканців у 

процеси регіонального та місцевого розвитку, активізації  місцевих 

громадських ініціатив. Необхідно активізувати  громадськість для 
мобілізації внутрішніх та зовнішніх ресурсів громади щодо  вирішення 

соціальних та економічних проблем, задоволення потреб кожного  члена 

громади.  

Є потреба у навчанні громадських активістів щодо використання 
алгоритмів подання та розгляду місцевих ініціатив. 

7 Очікувані результати від 

реалізації проекту 

Залучення більшої кількості громадян  у процеси місцевого та 

регіонального розвитку. 
Збільшення кількості громадських ініціатив  щодо вирішення проблем в  

громадах. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації 
проекту 

 Ефективне вирішення місцевих проблем. 

соціальний вплив Залучення громадян до управління територією та підвищення особистої 

відповідальності за процеси, що відбуваються в області. 

екологічний вплив    - 

8 Основні заходи проекту Підготовка та затвердження положення про інформаційно-ресурсний 
центр громадської ініціативи. Підготовка та оснащення приміщення для 

діяльності центру. Створення 2-х робочих місць. 

Створення розділу «Громадська ініціатива» на сайті ОДА та на сторінці 
Facebook. Формування законодавчої бази. Проведення навчань, 

тренінгів, семінарів. 

9 Період реалізації проекту: 2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг 

фінансування проекту, тис. 
грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 300,00 240,00- 240,00- 740,00 

інші джерела - - - - 

11 Інша інформація щодо 
проекту (за потреби) 

 -. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.3.1: Підтримка культурного розмаїття та підсилення ролі культури у 
житті громад.  

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Розробка веб-сайту єдиного культурного простору області та 

проведення культурних заходів 

3 Цілі проєкту Створення єдиного інформаційно-просвітницького ресурсу, який дасть 
змогу ознайомитись із культурним потенціалом регіону, основними 

заходами. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в 

галузь культури об’єднаних територіальних громад та Хмельницької 
області в цілому. Формування позитивного іміджу області. 

Популяризація культурного потенціалу серед суб’єктів 

підприємницької діяльності. Розширення світогляду громадян щодо 
культурного розмаїття та отримання повної інформації  по об’єднаних 

територіальних громад та Хмельницької області в цілому. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області, туристи, об’єднані територіальні 

громади, інститути громадянського суспільства.  

6 Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Відсутність єдиної інформаційної системи, яка б включала в себе 

відомості про культурну політику, основні заходи, які проводяться в 
ОТГ та культурний потенціал області 

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Збільшення обізнаності мешканців області з культурним надбанням 

краю; популяризація об’єктів культурної спадщини; залучення 

зовнішніх інвестицій; брендування культурного продукту кожної 
територіальної одиниці області. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Збільшення обсягу щорічних надходжень до місцевих бюджетів та 

популяризація культурних продуктів. 

соціальний вплив Реалізація проєкту дасть можливість висвітлення інформації про 
культурні заходи, отримати інформацію про грантові можливості, 

забезпечить сприятливі  умови для  культурного розмаїття громад та 

розвитку регіону. 

екологічний вплив  

8 Основні заходи проєкту Розробка єдиного web-порталу сайту єдиного культурного простору 
області та культурних заходів регіону; промоція культурних продуктів 

на території ОТГ; брендування культурних продуктів; проведення 

культурно-фестивальних заходів. 

9 Період реалізації проєкту  2021- 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 700,0 700,0 700,0 2100,0 

інші джерела 150,0 150,0 150,0 450,0 

11 Інша інформація щодо проєкту   
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.3.2: Проведення ревалоризації та реставрації об’єктів культурної 
спадщини 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Проведення реставраційних робіт на пам’ятках архітектури 

національного значення Хмельницької області 

3 Цілі проєкту Відродження та збереження пам’яток архітектури 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Місцеві мешканці, мешканці Хмельницької області, туристи з України 

та з-за кордону (понад 1,3 млн чоловік) 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

На сьогодні незадовільний стан об’єктів культурної спадщини 

негативно впливає на туристичний розвиток та економіку регіону. 

Відновлення та збереження історичної та культурної спадщини 

передбачається шляхом проведення реставраційно-відновлювальних 
робіт на пам’ятках архітектури Хмельницької області задля ліквідації їх 

аварійного стану з подальшим збереженням та пристосуванням. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Збільшено кількість відвідувачів та туристів; Збільшено надходження 

до місцевих бюджетів; Проведено фестивалі та інші заходи 
тематичного спрямування. Збережено та відновлено пам’ятки 

архітектури національного значення Хмельницької області. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації проєкту 

Економічною та бюджетною ефективністю реалізації проєкту буде 
визначена кількість туристів, які зможуть скористатися послугами 

туристичних об’єктів протягом року, що прямо пропорційно 

залежатиме до збільшення обсягу щорічних надходжень до місцевих 

бюджетів. 

соціальний вплив Збереження пам’яток архітектури,  створення нових робочих місць. 

екологічний вплив Проєкт відноситься до категорії А – що рідко мають негативний вплив 

на довкілля. 

8 Основні заходи проєкту Виготовлення науково-проєктної документації на проведення 
ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках національного значення 

Хмельницької області; Проведення ремонтно-реставраційних робіт; 

проведення заходів спрямованих на популяризацію культурної 

спадщини регіону загалом, промоція пам’яток; Пристосування 
пам’яток.  

9 Період реалізації проєкту:  2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 25 000,0 30 000,0 35 000,0 90 000,0 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Впродовж 2015-2019 років проводяться реставраційні роботи на 

пам’ятках архітектури національного значення Державного історико-

культурного заповідника «Межибіж» та розпочато реставраційні 

роботи на пам’ятці архітектури - Вежа-каплиця аріанська (соцініанська) 
у с. Тихомель Білогірського району та у м. Кам’янець-Подільський. 

Проведення реставраційних робіт покращить стан пам’яток та зробить 

їх привабливими туристичними об’єктами. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.4.3. Покращення безпеки життєдіяльності населення 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Створення 28 місцевих пожежних команд/центрів безпеки громади 

у сільській місцевості 

3 

Цілі проєкту 

Забезпечення пожежної безпеки та захист від надзвичайних ситуацій 
та інших подій жителів сільських населених пунктів.  

Об’єднання «під одним дахом» органів і служб для здійснення заходів 

зокрема із забезпечення гасіння пожеж, громадської безпеки та/або 
надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони 

здоров’я. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Сільська місцевість Хмельницької області 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення сільської місцевості Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

Створення нових та відновлення недіючих підрозділів місцевих 

пожежних команд/центрів безпеки громад дозволить зменшити 
наслідки та матеріальні втрати при виникненні пожеж та надзвичайних 

ситуацій. 

Створення умов для повноцінного захисту усіх населених пунктів в 
радіусі виїзду пожежних команд, підстанцій швидкої медичної 

допомоги. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Забезпечено 20-хвилинний доїзд до місця виникнення пожежі із 

перспективою його зменшення до 10 хв. впродовж 5 років. 
Оптимізовано роботу рятувальників, поліції і швидкої допомоги (на 

прикладі європейських країн), що допомогло більш ефективно і 

комплексно вирішувати питання, що стосуються захисту населення від 
небезпек, які загрожують життю і здоров'ю громадян. 

Удосконалено систему реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та 

інші небезпечні події, підвищено оперативність реагування на події, 

покращено взаємодію служб, скорочено час прибуття пожежно-
рятувальних підрозділів до місця виклику (до 10 хвилин у місті та до 

20 хвилин у сільській місцевості), підвищено ефективність її 

функціонування. 
Оптимізовано і закумульовано кошти на утримання приміщень, 

зокрема зменшено витрати на комунальні послуги. 

Створено безпечну інфраструктуру громади, що сприяє залученню 

інвесторів, у тому числі іноземних. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Зменшено матеріальні втрати внаслідок виникнення пожеж, вжиття 

заходів щодо їх попередження. 

Оптимізовано і зекономлено кошти на утримання приміщень, зокрема 
зменшено витрати на комунальні послуги. 

Зменшено витрати на заробітну плату шляхом виконання одним 

працівником декількох функцій. 

соціальний вплив Попереджено травмування та загибель людей внаслідок виникнення 
пожеж. екологічний вплив 

8 Основні заходи проєкту Здійснення аналізу потреб у створенні 28 підрозділів місцевої 

пожежної охорони та центрів безпеки громади. 

Формування організаційної структури, статутних документів та іншого 
нормативного забезпечення для створення центрів. 

Відбір громад які братимуть участь у реалізації заходів із створення 

центрів безпеки громади. 

Будівництво (реконструкція) приміщень під центри безпеки. 
Придбання техніки і обладнання. 

9 Період реалізації проєкту:  20231-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 2021 2022 2023 Разом 
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проєкту, тис. грн: 

державний бюджет 90000,0 90000,0 72000,0 252000,0 

місцевий бюджет 280000,0  280000,0  224000,0  784000,0 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.4.3. Покращення безпеки життєдіяльності населення 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Створення мережі добровольців при підрозділах місцевої пожежної 

охорони/центрах безпеки громадян 

3 
Цілі проєкту 

Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та 
нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також 

надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.  

4 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Сільська місцевість Хмельницької області 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення сільської місцевості Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

Створення мережі добровольців дозволить зменшити наслідки та 

матеріальні втрати при виникненні пожеж та надзвичайних ситуацій 
шляхом залучення добровольців до ліквідації надзвичайних ситуацій, 

пожеж та проведення якісної профілактичної роботи щодо 

попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них серед 
населення. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Забезпечено пожежну безпеку, вжито заходів щодо попередження 

виникнення пожеж та нещасних випадків на них, шляхом підвищення 

якості проведеної профілактичної роботи серед населення, 
проводиться гасіння пожеж, рятування людей, а також надано 

допомогу у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.  

Оптимізовано роботу рятувальників та добровольців (на прикладі 
європейських країн), що допомогло більш ефективно і комплексно 

вирішувати питання, що стосуються захисту населення від небезпек, 

які загрожують життю і здоров'ю громадян. 
Удосконалено систему реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та 

інші небезпечні події, підвищено оперативність реагування на події.  

Зменшено витрати на виплату заробітної плати працівників місцевої 

пожежної охорони. 
Створено безпечну інфраструктуру громади, що сприяє залученню 

інвесторів, у тому числі іноземних. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Зменшення матеріальних втрат внаслідок виникнення пожеж, вжиття 

заходів щодо їх попередження. Зменшення витрат на заробітні плати 
шляхом виконання одним працівником декількох функцій. 

соціальний вплив Попередження травмування та загибелі людей внаслідок виникнення 

пожеж. екологічний вплив 

8 Основні заходи проєкту Створенні мережі добровольців для забезпечення повсякденної 
діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони та центрів безпеки 

громади. Організація роботи 1975 добровольців місцевих пожежних 

команд/центрів безпеки громади у сільській місцевості. 
Формування організаційної структури, статутних документів та іншого 
нормативного забезпечення для створення добровольчого руху. 
Відбір громадян які братимуть участь у реалізації заходів із створення 
добровольчого руху. Придбання спеціального захисного одягу. 

9 Період реалізації проєкту:  2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 
проєкту, тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

місцевий бюджет 2100 2100 1725 5925 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.4.3. Покращення безпеки життєдіяльності населення 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Розмінування території урочища «Евеліна» Ярмолинецького 

району та колишнього військового полігону м. Старокостянтинів  

3 

Цілі проєкту 

Використання земельних та інших ресурсів очищених територій від 
вибухонебезпечних предметів (далі – ВНП) у господарських цілях. 

Мінімізація загрози настання нещасних випадків від несанкціонованого 

поводження з ВНП, зниження соціальної напруженості серед населення, 
що проживає поблизу територій, забруднених ВНП. Збереження 

унікальних екосистем без залучення значних капіталовкладень.  

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Ярмолинецький район та м. Старокостянтинів, с.Григорівка, с. 

Воронківці. 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення селища Ярмолинці, м. Старокостянтинів, сіл Григорівка, 

Воронківці Старокостянтинівського району. 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

Очищення (розмінування) території лісового урочища «Евеліна» 

Ярмолинецького району та колишнього військового полігону 
м. Старокостянтинів від ВНП часів Другої світової війни та передача 

очищеної території місцевим органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування. 

7 Очікувані результати від реалізації 
проєкту 

Очищено за 3 роки від ВНП територію площею 180 га (загальна площа - 
320 га) лісового урочища «Евеліна» Ярмолинецького району та території 

площею 126 га колишнього військового полігону м. Старокостянтинів у 

результаті проведення суцільного розмінування та рекультивації 
земельної ділянки. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Вивільнення та освоєння  земель. Попередження травмування та загибелі 

людей внаслідок виникнення пожеж. 

соціальний вплив Створенню умов для безпечної життєдіяльності населення. 

екологічний вплив Скорочення масштабів екологічного впливу наземних мін та не 
підірваних боєприпасів. 

8 Основні заходи проєкту Маркування території (позначення безпечних шляхів, безпечних та 

небезпечних ділянок, обладнання місць для зберігання 

вибухонебезпечних предметів, обладнання тимчасового місця зберігання 
вибухових речовин та засобів підриву, обладнання місця відпочинку 

особового складу, обладнання стоянки для автомобілів); 

Проведення робіт з очищення території від рослинності, що в 
подальшому заважатиме виконанню робіт; 

Проведення розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних 

предметів; Вилучення та транспортування вибухонебезпечних 
предметів; Знищення всіх виявлених вибухонебезпечних предметів. 

9 Період реалізації проєкту:  2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет     

місцевий бюджет 1535,1 1535,1 1535,1 4605,3 

інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.5.1. Розробка та впровадження системи управління відходами 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Упровадження заходів Регіонального плану управління відходами 

до 2030 року 

3 Цілі проєкту Забезпечення сталого управління відходами в регіоні. Зменшення 
обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та 

повторного використання. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Хмельницька область 
 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення області  

 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

Відсутність ефективної системи управління, збирання, вивезення, 

відновлення, оброблення та видалення побутових відходів. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, 

контейнерний парк, сміттєперевантажувальні станції); Впровадження 

роздільного збору твердих побутових відходів, налагодження 
первинної переробки вторинної сировини, приведення діючих 

сміттєзвалищ до сучасних санітарно-екологічних норм, закриття і 

рекультивація звалищ, які не відповідали встановленим вимогам; 

Створення центрів приймання/збирання побутових відходів в 
населених пунктах з чисельністю більш як 50 тис. осіб в рамках 

регіонального плану управління відходами; Створення, в рамках 

регіонального плану управління відходами, в обласному центрі мереж 
пунктів збирання для підготовки до повторного використання меблів, 

побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку; 

Визначення місць розміщення регіональних комплексів з відновлення 
побутових відходів, в рамках регіональних планів управління 

відходами на основі кластерного підходу; Розроблення техніко-

економічного обґрунтування для визначення доцільності створення 

об`єктів оброблення промислових відходів; Розроблення та 
затвердження планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних 

хімічних засобів захисту рослин, очищення та реабілітації забруднених 

ними земельних ділянок. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації проєкту 

Зменшення витрат на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, отримання 
додаткових коштів від сортування відходів (продаж або передача на 

вторинну сировину). Реалізація проєкту передбачає подальшу 

діяльність на основі його самоокупності та самофінансування. 

соціальний вплив Створення робочих місць 

екологічний вплив Зменшення забруднення довкілля та покращення екологічного стану. 

8 Основні заходи проєкту Створення ефективної системи збирання та вивезення побутових 

відходів. Створення інфраструктури для відновлення побутових 

відходів. Створення інфраструктури для видалення побутових відходів. 
Виконання будівельних робіт Проведення благоустрою територій. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 

10 

Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 80364,0 36477,5 32834,5 209494,0 

місцевий бюджет 27555,0 27180,0 22879,1 477614,1 

інші джерела 206880,0 237880 205889,8 1775649,8 

11 Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні 

до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 08.11.2017 № 820 та Національного плану управління 

відходами до 2030 року затвердженим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20.02.2019 № 117. Проєкт Регіонального плану 

управління відходами до 2030 року підпадає під дію Закону України 



101 

 

«Про стратегічну екологічну оцінку». 

Загальна вартість проєктів – 2462757,9 тис. гривень. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.5.2. Підвищення якості атмосферного повітря, зниження факторів 
негативного впливу на зміни клімату 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Впровадження заходів державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря 

3 Цілі проєкту Забезпечення ефективності процесу збору та поширення інформації про 

стан атмосферного повітря, вжиття заходів для поліпшення стану 

атмосферного повітря. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Населення області  

 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

Існуюча система моніторингу у галузі атмосферного повітря, не дає 

змоги в повній мірі отримувати оперативну інформацію про 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та 

вживати своєчасних заходів щодо захисту населення від їх негативного 
впливу.  

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Організація ефективної системи моніторингу якості атмосферного 

повітря на регіональному рівні з впровадженням сучасного досвіду 
країн ЄС; забезпечення оперативного збору та оцінки інформації про 

стан атмосферного повітря; прийняття ефективних управлінських 

рішень та контролю досягнення визначених цілей; впровадження 

короткострокових планів поліпшення якості атмосферного повітря. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Впровадження нових підходів управління якістю атмосферного повітря 

сприятиме отриманню об’єктивної та оперативної інформації про його 

стан для прийняття зважених управлінських рішень в сфері збереження 

довкілля та охорони здоров’я населення, що забезпечить економію 
бюджетних коштів на подолання наслідків пов’язаних з забрудненням 

довкілля. 

соціальний вплив Забезпечення прав громадян на отримання достовірної інформації про 
стан навколишнього природного середовища. 

екологічний вплив Створення підґрунтя для вжиття заходів для покращення якості 

атмосферного повітря та скорочення рівня його забруднення; 

Впровадження нових підходів щодо здійснення моніторингу у галузі 
охорони атмосферного повітря та сприяння отриманню оперативної та 

об’єктивної інформації про його стан.  

8 Основні заходи проєкту Технічне переоснащення системи моніторингу забруднення 

атмосферного повітря по Хмельницькій агломерації; здійснення  
контролю за забрудненням атмосферного повітря по Хмельницькій 

агломерації; встановлення на території області 2-х стаціонарних 

автоматизованих постів контролю забруднення навколишнього 
середовища. Пост обладнаний комплектом газоаналізаторів, які 

автоматично здійснюють виміри концентрацій шкідливих речовин в 

повітрі (пилу, сіркового ангідриду, окислів азоту, свинцю та інші. 

Разом 12 інгредієнтів та 5 метеопоказників (вологість, швидкість та 
напрямок вітру, температура, тиск). Результати вимірів в режимі on-line 

передаватимуться по мережі Internet на головний сервер для 

оперативного аналізу та архівації; обслуговування стаціонарних 
автоматизованих постів контролю забруднення навколишнього 

середовища в Хмельницькій області. 

9 Період реалізації проєкту: 2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 
проєкту, тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 11940,0 3220,0 8220,0 23380,0 

місцевий бюджет 700,0 450,0 700,0 1850,0 
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інші джерела     

11 Інша інформація щодо проєкту (за 
потреби) 

Закони України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про охорону атмосферного повітря», постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження 

Положення про державну систему моніторингу довкілля», від 

14.08.2019 № 827  «Деякі питання здійснення державного моніторингу 
в галузі охорони атмосферного повітря». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.5.3. Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження 
біологічного та ландшафтного різноманіття. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

3 Цілі проєкту Створення системи необхідних і достовірних відомостей про природні, 
наукові, правові та інші характеристики територій та об'єктів, що 

входять до складу природно-заповідного фонду; припинення втрат 

біоландшафтного різноманіття на території області 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Мешканці Хмельницької області 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

На території області розташовано 522 об’єкти природно-заповідного 
фонду загальною площею 328493,48 га, з них 42 загальнодержавного 

значення та 480 місцевого значення. Відсоток заповідності становить 

15,2 %. На сьогоднішній день винесено межі тільки 179 об’єктів 
природно-заповідного фонду загальною площею 15897 га. Відсутність 

достовірних відомостей про природні, наукові, правові та інші 

характеристики територій та об’єктів природно-заповідного фонду і 
відсутність землевпорядної документації (проєктів землеустрою з 

організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду 

в натурі (на місцевості) призводить до порушень чинного 

природоохоронного законодавства, самозахвату, нецільового 
використання земель заповідних територій, втрат біологічного та 

ландшафтного різноманіття, цінних видів флори та фауни. 

7 Очікувані результати від реалізації 
проєкту 

Розробка 150 проєктів землеустрою з організації та встановлення меж 
території та об’єктів природно-заповідного фонду по всіх районах 

області, складання документації державного кадастру території та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації проєкту 

Економія бюджетних коштів, спрямованих на ліквідацію негативних 
наслідків антропогенної діяльності, збереження рослинного і 

тваринного світу на заповідних територіях, можливість 

регламентованого використання природних ресурсів природно-

заповідного фонду. 

соціальний вплив Створення умов для відпочинку населення на природі, збереження 

цінних природних комплексів та зон рекреації, покращення 

мікроклімату регіону, позитивний вплив на здоров’я населення, 
можливість збереження та розширення природно-заповідних територій 

кожної об’єднаної територіальної громади. 

екологічний вплив Збереження особливо цінних природних комплексів та біологічного 

різноманіття області; раціональне використання природних ресурсів на 
заповідних територіях; оцінка складу та перспектив розвитку природно-

заповідного фонду, стану територій та об’єктів, що входять до нього, 

організація їх охорони й ефективного використання, планування 

наукових досліджень, а також забезпечення державних органів, 
заінтересованих підприємств, установ та організацій відповідною 

інформацією, необхідною для вирішення питань соціально-

економічного розвитку області, розміщення продуктивних сил та в 
інших цілях, передбачених законодавством. 

8 Основні заходи проєкту Складання документації державного кадастру території та об’єктів 

природно-заповідного фонду Хмельницької області. проведення 

геодезичних робіт; складання документації землеустрою; внесення 
даних про обмеження та обтяження земельних ділянок до Державного 

земельного кадастру, встановлення меж території та об’єктів природно-

заповідного фонду Хмельницької області. 

9 Період реалізації проєкту:  2021 – 2023 роки: 
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10 Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 3500,0 1500,0 1500,0 6500,0 

місцевий бюджет 300,0 300  395,5 995,5  

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо проєкту  
(за потреби) 

Проєкт направлений на реалізацію державної політики у сфері 
заповідної справи на регіональному (обласному) рівні, зокрема на 

виконання законів України «Про природно-заповідний фонд України», 

«Про основні засади (стратегію) державної політики України на період 
до 2020 року», Концепції національної екологічної політики України на 

період до 2020 року та Концепції Загальнодержавної програми 

розвитку заповідної справи на період до 2020 року, Указів Президента 
України від 23.05.2005 № 838/2005 «Про заходи щодо дальшого 

розвитку природно-заповідної справи в Україні» та від 14.08.2009 № 

611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної 

справи в Україні», Регіональної схеми формування екологічної мережі 
Хмельницької області, затвердженої рішенням Хмельницької обласної 

ради від 28.07.2016 № 37-7/2016). 

Загальна вартість проєктів – 7495,5 тис. гривень. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

5.5.4: Поліпшення стану водних об’єктів та вдосконалення систем 
водокористування. 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них, у тому числі придбання насосного і технологічного 

обладнання для заміни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних каналізаційних системах 

3 Цілі проєкту Забезпечення належного та надійного водовідведення стічних вод в 

населених пунктах області; здійснення якісної очистки стічних вод; 
запобігання негативним екологічним наслідкам, попередження 

забруднення довкілля; впровадження енергозберігаючих технологій в 

системах очистки господарсько-побутових стоків; запровадження 
сучасної технології доочистки та знезараження стічних вод. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 
бенефіціари проєкту 

Мешканці області, селищні та сільські ради (ОТГ), міста та балансові 
об’єкти обласної ради 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

У багатьох населених пунктах області існуючі очисні споруди, 

каналізаційні мережі та насосні станції знаходяться у незадовільному 

технічному стані та потребують капітального ремонту або відновлення 
і, відповідно не виконують в повному обсязі своїх функцій: не 

забезпечують належне водовідведення та нормативне очищення стічних 

вод.  

У ряді населених пунктів каналізаційні мережі взагалі відсутні, 
водовідведення забезпечується вигрібними ямами, розташованими у 

дворах будинків. Саме тому є ризик виникнення екологічної небезпеки 

у результаті потрапляння стічних вод до поверхневих водних об’єктів і 
підземних водоносних горизонтів. Технологічна схема очистки стічних 

вод застаріла і не відповідає сучасним вимогам енергозбереження та 

якості очистки.  
На каналізаційних насосних станціях встановлене обладнання за 

радянських часів, яке морально та фізично застаріло, що призводить до 

великих витрат з ремонту та обслуговування. 

Проєктними рішеннями передбачається заміна застарілого, зношеного 
технологічного обладнання на сучасне, економне, енергозберігаюче.  

7 Очікувані результати від 

реалізації проєкту 

Попередження екологічної небезпеки від потрапляння забруднених 

стічних вод до водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту; 

повноцінна очистка стоків; покращення санітарно-епідеміологічної 
ситуації на території регіону. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Передбачений проєктом обсяг автоматизації забезпечує оптимальне 

ведення технологічного процесу, економію матеріальних та 
енергетичних ресурсів; застосування енергоефективних технологічних 

рішень дасть змогу повноцінно функціонувати очисним спорудам і 

мережам водовідведення та відповідати усім екологічним вимогам; 

передбачається економія бюджетних коштів, спрямованих на 
ліквідацію аварійних ситуацій на каналізаційних мережах та на 

відновлення природного стану територій, забруднених у наслідок 

потрапляння неочищених стоків. 

соціальний вплив Створення умов для розвитку багатоповерхового будівництва на 
територіях населених пунктів; створення належних умов 

обслуговування громадян; покращення якості надання послуг 

населенню; покращення експлуатаційних показників та технічного 
стану будівель та інженерного обладнання; відновлення басейну річок 

та земель, розвиток зеленого туризму та покращення якості життя 

жителів області: зниження рівня захворюваності, викликаної 
незадовільним станом навколишнього природного середовища. 

екологічний вплив Відновлення екологічних показників регіону та запобігання 
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подальшого негативного впливу забруднених стічних вод на населення 

та навколишнє середовище; запобігання забрудненню водоносних 
горизонтів та ґрунтів, вирішення екологічної проблеми населених 

пунктів; усунення екологічної небезпеки від потрапляння стічних вод 

до водних об’єктів, підземних вод і ґрунту; покращення санітарно-

епідеміологічної ситуації на території впровадження проєкту. 
-скорочення викидів в атмосферу метану, що утворюється в процесі 

очищення побутових стоків. 

8 Основні заходи проєкту Будівництво та реконструкція каналізаційних колекторів, 
автоматизованих насосних станцій, очисних споруд; придбання та 

встановлення технологічного обладнання; пусконалагоджувальні 

роботи; роботи з благоустрою території. 

9 Період реалізації проєкту: 2021 – 2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 
проєкту,  

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 148995,9 112910,1 91200,0 353106,0 

місцевий бюджет 30595,7 27143,4 21253,4 78992,4 

інші джерела 10050,0 10050,0 10050,0 30150,0 

11 Інша інформація щодо проєкту  Загальна вартість проєктів – 462248,4 тис. гривень. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.5.5: Збереження та відтворення зелених насаджень 

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Озеленення населених пунктів 

3 Цілі проєкту Відновлення зелених насаджень вздовж центральних вулиць населених 

пунктів, в парках скверах та прибудинкових територіях, в місцях 

масового перебування населення; утримання територій в належному 
санітарно-технічному стані; покращення мікроклімату територій, 

екологічного, естетичного, санітарного стану і зовнішнього вигляду 

населених пунктів; забезпечення сприятливих екологічних умов для 
жителів Хмельницького регіону; збільшення зелених зон відпочинку. 

4 Територія, на яку проєкт матиме 

вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Мешканці області 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проєкт 

Зелені насадження здійснюють позитивний вплив на клімат, ґрунти, 

водні ресурси, знижують наявність пилу і диму в повітрі, покращують 

естетичний і санітарний стан міських і сільських територій та об'єктів 
масового перебування населення. Зелені насадження є важливим 

засобом захисту від шуму: звукові хвилі, наштовхуючись на крони і 

стовбури дерев, розсіюються, відображаються або поглинаються. 

У містах та населених пунктах області з інтенсивною та високою 
напруженістю автотранспортного руху відбувається забруднення 

повітря вихлопними газами, а також і  викидами від промислових 

підприємств.  
Основна кількість дерев, висаджених вздовж центральних вулиць 

населених пунктів, в парках і скверах, на сьогодні потребує повної 

заміни, або відновлення, у зв’язку з пошкодженням хворобами, 

шкідниками, погодними та антропогенними чинниками і досягненням 
вікової межі. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Значне збільшення кількості цільових груп, що відпочиватимуть та 

проводитимуть своє дозвілля на озеленених територіях, покращення 
здоров’я мешканців та гостей області, збільшення екологічних, 

культурних та освітніх заходів на свіжому повітрі, підвищення 

громадської активності; відкриття туристичних напрямків і маршрутів. 

економічна та/або бюджетна 
ефективність реалізації проєкту 

Реалізація даного проєкту не передбачає доходів та економії 
енергетичних, комунальних чи природних ресурсів, а має соціально-

екологічну направленість для мешканців населених пунктів області. 

соціальний вплив Покращення екологічної ситуації  на території громади та регіону; 

збереження і зміцнення здоров’я населення; покращення естетичного 
вигляду населених пунктів області. 

екологічний вплив Зниження шуму, скорочення СО2 завдяки насадженням дерев; 

покращення екологічного стану і мікроклімату регіону; зменшення 

рівня забруднення повітряного басейну промисловими і 
транспортними викидами; збільшення місць рекреації. 

8 Основні заходи проєкту Проєктні роботи; обстеження існуючих зелених насаджень; видалення 

аварійних, сухих, пошкоджених, порослевих, що досягли вікової межі 

та втратили естетичну привабливість зелених насаджень; придбання 
зелених насаджень; підготовка місць під висадку насаджень; 

висадження дерев і кущів; догляд за насадженнями та благоустрій 

території. 

9 Період реалізації проєкту:  2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 

проєкту, тис. грн: 
2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 995,0 500,0  500,0 1995,0 
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місцевий бюджет 105,0 50,0 50,0 205,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо проєкту Загальна вартість проєктів – 2200,0 тис. гривень. 
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1 Номер і назва завдання 
регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проєкт 

4.5.6. Підвищення екологічної культури і свідомості населення  

2 Назва проєкту регіонального 

розвитку (далі - проєкт) 
Створення і забезпечення діяльності Ресурсного центру з освіти та 

просвітницької діяльності для збалансованого (сталого) розвитку 

Хмельницької області  

3 Цілі проєкту Сприяння реалізації завдань, визначених у Законі України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року» щодо впровадження освіти в інтересах 
збалансованого (сталого) розвитку, екологічної освіти та виховання, 

просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві 

екологічних цінностей та активної екологічної позиції особистості. 
Проєкт передбачає інформування про стан навколишнього природного 

середовища, розробку методологічних основ і запровадження 

безперервної екологічної освіти населення області, екологічного 

виховання підростаючого покоління, професійної підготовки фахівців-
екологів, підвищення екологічної освіти педагогічних працівників у 

системі післядипломної освіти.  

4 Територія, на яку проєкт матиме 
вплив 

Хмельницька область 

5 Цільові групи проєкту та кінцеві 

бенефіціари проєкту 

Різновікові соціальні групи населення Хмельницької області: учні 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти; студенти закладів 

професійної і вищої освіти; педагогічні працівники; мешканці області. 

6 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Недосконалість системи екологічної освіти та просвіти населення 
області є причиною нерозуміння пріоритетів збереження довкілля та 

переваг збалансованого (сталого) розвитку суспільства. Це зумовлює 

погіршення стану навколишнього природного середовища 
Хмельницької області, втрати біологічного та ландшафтного 

різноманіття, погіршення стану здоров’я населення. 

7 Очікувані результати від реалізації 

проєкту 

Усвідомлення переваг збалансованого (сталого) розвитку суспільства, 

підтримання еколого-економічної рівноваги на території області, 
формування екологічних цінностей у суспільстві та підвищення рівня 

екологічної культури населення області 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проєкту 

Зменшення втрат від нераціонального використання природних 

ресурсів і забруднення довкілля, удосконалення еколого-економічного 
механізму природокористування, економія бюджетних коштів, 

спрямованих на ліквідацію негативних наслідків антропогенної 

діяльності людини; покращення довкілля регіону, санітарного та 
екологічного стану територій, зменшення навантаження на довкілля 

через впровадження практичних рекомендацій та екологічних знань. 

соціальний вплив Підвищення екологічної свідомості та виховання громадян шляхом 

дотримання етичних і правових принципів природокористування, 
пропагування ідей його оптимізації, популяризації охорони 

навколишнього природного середовища, активної діяльності з вивчення 

та охорони довкілля.  

екологічний вплив Зменшення забруднення та покращення стану навколишнього 
природного середовища Хмельницької області.  

8 Основні заходи проєкту У галузі формальної освіти: підготовка пропозицій щодо інтеграції 

освіти для збалансованого (сталого) розвитку в стандарти освіти та 
освітні програми різних спеціальностей і рівнів освіти; підготовки 

фахівців-екологів та екологічна освіта студентів інших спеціальностей 

в інтересах збалансованого (сталого) розвитку. 

У галузі неформальної освіти: підвищення кваліфікації педагогічних та 
інших працівників у системі післядипломної освіти з освіти для 

збалансованого (сталого) розвитку. 

У галузі інформальної освіти: екологічна освіта і виховання дошкільнят 
і школярів з метою формування у них екологічних цінностей та 
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активної екологічної позиції; підвищення рівня поінформованості 

населення області щодо значення, переваг та способів сталого 
споживання і виробництва; цінності, необхідності збереження, 

відтворення і сталого використання біорізноманіття. 

Консультаційна робота: консультування державних органів, установ 

та організацій під час прийняття управлінських рішень і розробці 
проєктів нормативно-правових актів екологічного спрямування; 

забезпечення безперервної взаємодії між науковцями, державними 

органами, установами і громадськими організаціями для вирішення 
екологічних завдань; розробка, видання і розповсюдження 

інформаційних матеріалів з екологічної тематики. 

9 Період реалізації проєкту: 2021-2023 роки: 

10 Орієнтовний обсяг фінансування 
проєкту, тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

державний бюджет 480,0 230,0 230,0 9400,0 

місцевий бюджет 70,0 70,0 70,0 210,0 

інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Інша інформація щодо проєкту (за 

потреби) 

Ресурсний центр з освіти та просвітницької діяльності для 

збалансованого (сталого) розвитку Хмельницької області буде 

забезпечувати формування екологічної позиції особистості та сприяти 
покращенню стану навколишнього середовища через вирішення таких 

завдань: освітні – формування системи знань про екологічні проблеми 

сучасності і шляхи їх вирішення; виховні – формування мотивів, потреб 
і звичок екологічно доцільної поведінки і діяльності, здорового способу 

життя; розвиваючі – розвиток системи інтелектуальних і практичних 

умінь щодо вивчення, оцінки стану і поліпшення навколишнього 

середовища своєї місцевості; формування прагнення до активної 
діяльності по охороні навколишнього середовища. 

Стаття 251 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»,  

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року» 

Загальна вартість проєктів – 1150,0 тис. гривень. 
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