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Вступ 

Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2020 рік 

(далі – Програма) передбачає розвиток провідних галузей економіки, 

високотехнологічних виробництв, сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності 

підприємств, впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій; залученню 

інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях 

економіки; формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку; збільшенню 

грошових доходів та підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості 

населення, підтримці його найуразливіших верств; забезпеченню безпеки 

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

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

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробленні Програми враховано положення таких документів: Державної 

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

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

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

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018-2020 роки. 

У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення 

пріоритетних завдань розвитку Хмельниччини у 2020 році. 

Координація роботи щодо розроблення та формування проєкту Програми 

забезпечується Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації. Опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами 

обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади і центральних установ України, райдержадміністраціями, виконавчими 

комітетами міських (міст обласного значення) рад з урахуванням пропозицій 

підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, 

депутатів рад усіх рівнів, профспілок. 

При розроблені Програми враховано тенденції економічного і соціального 

розвитку області у 2019 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної 

регіональної політики в області. 

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 

покладено на організаційний ресурс – продуктивну співпрацю облдержадміністрації і 

обласної ради разом з іншими органами виконавчої влади, територіальними 

представництвами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування у взаємодії з громадянами, юридичними особами та їх об’єднаннями. 

Зокрема, забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників і власників 

реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів 

влади, профспілок та роботодавців. 

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий 

підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в область 

ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у регіоні.  

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься обласною державною 

адміністрацією, її структурними підрозділами спільно з територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади, якими розроблено відповідні заходи до Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються рішенням сесії обласної ради за поданням обласної державної 
адміністрації. 
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Основні тенденції соціально-економічного розвитку 

Хмельницької області у 2019 році 

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

розвивалася під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

різноспрямовано позначилися на загальних показниках розвитку. 

Пріоритетними напрямками розвитку залишаються впровадження 

реформи децентралізації, реформування медицини та освітньої галузі, розвиток 

промислового потенціалу області, її інфраструктури, широке залучення 

інвестицій в економіку Хмельниччини. 

Протягом 2019 року облдержадміністрацією спільно з місцевими 

органами виконавчої влади проводилася цілеспрямована робота для 

забезпечення зростання економіки Хмельниччини та вирішення проблемних 

питань у всіх галузях господарського комплексу області. 

В області триває реформа децентралізації. На сьогодні створено 

51 об’єднану територіальну громаду, загальною площею 13,4 тис. кв. км (65% 

площі області). До ОТГ увійшли 851 населений пункт з населенням 571,3 тис. 

осіб (45% від населення області), 363 сільських, селищних, міських рад із 

605 існуючих.  

У чотирьох новоутворених ОТГ (Заслучненська, Плесенська, 

Сахновецька Ізяславського району, Сахновецька Старокостянтинівського 

району) призначено перші вибори депутатів місцевих рад та голів рад, в 

Улашанівській ОТГ – додаткові вибори. Не утворено жодної об'єднаної 

територіальної громади у Віньковецькому районі.  

На формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 

2019 році передбачено 145,2 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам. У громадах реалізуються 183 інфраструктурні проєкти, спрямовані 

на капітальні ремонти та реконструкцію адміністративних будівель, закладів 

освіти, охорони здоров'я, культури, центрів надання адміністративних послуг, 

розвитку комунальних підприємств. 

Надзвичайно важливим питанням залишається наповнення місцевих 

бюджетів. До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків, зборів 

без урахування міжбюджетних трансфертів на суму 4991,1 млн грн або 105% до 

планових призначень. Бюджетами чотирьох міст обласного значення (крім 

міст Кам’янець-Подільський і Старокостянтинів), усіх районів та 38 об’єднаних 

територіальних громад забезпечено виконання доходів загального фонду до 

показників, затверджених місцевими радами на січень-вересень 2019 року.  

Доходи загального фонду місцевих бюджетів до відповідного періоду 

2018 року зросли на 766,1 млн грн або на 18,1 відсотка.  

Обсяг надходжень загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на 

одного жителя області зріс до відповідного періоду 2018 року на 19% та 

становив 3946,4 гривень. 

Важливе місце в економіці області займає галузь промисловості. Індекс 

промислового виробництва становив 84,8% (у відповідному періоді минулого 

року – 95,5%).  
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Підприємствами області реалізовано готової промислової 

продукції майже на 29 млрд грн, що на 4,6% більше ніж торік. 

В загальному обсязі реалізації основну частку становила продукція 

підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

– 29,2%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 

27,4%, ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 18,1%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування – 6,5 відсотка. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст промислового 

виробництва становив 1,7 відсотка. У переробній промисловості випуск 

продукції зменшився на 9,4 відсотка. 

Виробництво промислової продукції збільшилося на підприємствах з 

виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності – на 7,3% та з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,1 відсотка. 

Поряд з позитивною динамікою у деяких видах діяльності спостерігався 

спад. Так, обсяги виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

скоротились на 43,3%, виробництва продукції машинобудування – на 17,7%, 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,7%, 

виробництва ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 3,5% та металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування – на 3 відсотки. 

Оскільки чверть обсягу виробленої промислової продукції області 

припадає на ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», найбільший 

вплив на падіння промислового виробництва області виник через неритмічну 

роботу енергоблоків № 1 і № 2 Хмельницької АЕС (виробництво електроенергії 

зменшилось на 37,2 відсотка).  

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-вересень 

2019 року становив 99%, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах 

– 103%, господарствах населення – 94,8 відсотка. 

На 10 жовтня 2019 року агроформуваннями області обмолочено 425 тис. 

га зернових культур. Завершено збирання ранніх зернових культур, валовий 

збір яких становить 2,0 млн тонн при середній урожайності 55 центнерів з 

гектара, що є найвищим показником у державі. 

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

соняшник, кукурудза. 

З площі 11 тис. га зібрано понад 557 тис. тонн цукрових буряків при 

урожайності 506 центнерів з гектара. Чотирма працюючими цукровими 

заводами вироблено 40 тис. тонн цукру. 

Господарствами всіх форм власності практично завершено збирання 

картоплі та овочів, урожай яких у 2019 році на 20% нижче минулорічного. 

Закладається потужне підґрунтя до врожаю наступного року. Під урожай 

2020 року посіяно 200 тис. га озимих культур (85% до прогнозу). Крім того, на 

площі 63,3 тис. га завершено сівбу озимого ріпаку.  

На 1 жовтня 2019 року в області по всіх категоріях господарств 

нараховувалось 235,9 тис. голів великої рогатої худоби, з них 128,2 тис. корів 
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(на 2,5% менше відповідного періоду 2018 року), 320,5 тис. голів свиней (на 

4,0% менше), 32,1 тис. голів овець і кіз (на 2,7% менше) та 8,2 млн голів птиці 

(на 3,7% менше). 

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 61,3 тис. тонн худоби 

та птиці (у живій масі), що на 0,5% менше, ніж у січні-вересні 2018 року, 

вироблено 504,4 тис. тонн молока (на 2,7% більше) та 787,7 млн шт яєць (на 

1,7% менше). 

Харчова та переробна промисловість області налічує 114 підприємств 

основного кола звітності, близько 300 підприємств середніх, малих, приватних 

підприємців та фізичних осіб, які займаються виробництвом харчових 

продуктів. 

Індекс виробництва харчових продуктів та напоїв в січні-серпні 2019 року 

становив 89,8%. Однією з причин падіння індексу є те, що протягом 2017-2019 

років внаслідок відсутності ринків збуту, зменшення використання цукру як 

населенням, так і переробними підприємствами та низькою економічною 

ефективністю вирощування цукрового буряка, рентабельність якого складає 

мінус 10%, площі під посівами цукрових буряків зменшилися з 38 тис. га до 

25 тис. гектара. Також у 2019 році не здійснював виробничу діяльність ДП 

«Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів», через відплив кадрів за межі 

держави, а це призвело до зниження виробництва борошна більш як на 11 тис. 

тонн. 

У свою чергу, виробництво олії соєвої збільшено майже в 7 раз, молока і 

вершків коагульованих, йогуртів, кефіру, сметани та інших ферментованих 

продуктів – на 16%, йогуртів рідких – на 10%, виробів ковбасних – на 10%, 

солод не смажений – на 11%, масла вершкового – на 2 відсотки. 

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. У січні-червні 

2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 4238,3 млн грн капітальних інвестицій, що у 

порівнянних цінах на 7,1% більше відповідного періоду 2018 року. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) 

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

транспортні засоби – 57,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 36,0%. 

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні 

кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 72,1% загального 

обсягу. Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами 

промисловості (42,5%), сільського, лісового та рибного господарств (25,9%). 

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем-червнем 

2018 року зменшилися на 24,3 відсотка. 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2019 року становив 200,5 млн 

дол. США, що відповідає рівню на початок року.  

На Хмельниччині працює більше 230 підприємств з іноземним капіталом 

з 37 країн світу. Понад 94,4% інвестицій надходить в область із країн 

Європейського Союзу. Основні країни-інвестори – це Нідерланди, Кіпр, 

Польща, Німеччина, Ізраїль та Велика Британія.  
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Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями: 

ТОВ «InterCarsUkraine», ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна» («WIX-

FILTRON»), ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «СіріусЕкстружен», ТОВ 

«МегатексІндастріал». 

У Городоцькому районі завершується реалізація потужного 

інвестиційного проєкту – будівництво найсучаснішого курортного комплексу 

ТОВ «Арден-Палац» на 1500 місць та будівництво гірськолижного 

відпочинкового комплексу «Арден Скай». Планується створення до 1000 нових 

робочих місць. Обсяг інвестицій становив понад 100 млн дол. США. 

У Городоцькому районі підприємством з польськими інвестиціями 

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

макухи, шроту, активно нарощуються виробничі потужності та збільшуються 

обсяги зовнішньоторговельних поставок. 

У с. Кременчуки Красилівського району реалізовується проєкт зі 

створення виробничого комплексу для підготовки, зберігання, первинної та 

подальшої переробки зерна кукурудзи і побічних продуктів.  

У м. Старокостянтинів ведеться будівництва заводу з виробництва 

соняшникової олії на базі діючого елеватора. Планова річна потужність 

підприємства складатиме 1 мільйон тонн насіння соняшника. Для реалізації 

проєкту інвестовано 130 млн доларів США. 

Реалізується проєкт з відновлення роботи КП «Аеропорт Хмельницький». 

На сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи злітно-посадкової смуги. 

Готується необхідний пакет документів для проходження сертифікації для 

малої авіації. Наразі розглядається питання щодо відкриття на базі 

Хмельницького аеропорту школи авіапілотів. 

Особливу увагу сьогодні необхідно приділити підприємствам, 

зорієнтованим на експортні поставки. За підсумками січня-серпня 2019 року 

експорт товарів зменшився на 3,3% і становив 383,4 млн дол. США, імпорт – 

збільшився на 21,2% і становив 350,7 млн дол.  

Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 32,7 млн дол. (у 

січні-серпні 2018 року також додатне – 107,1 млн дол.). Зовнішньоторговельні 

операції проводились із партнерами із 121 країни світу. 

Сьогодні конкурувати на зовнішніх та внутрішньому ринках можуть 

тільки сучасні технічно та технологічно оснащені підприємства. Так, за дев’ять 

місяців 2019 року Хмельницькою митницею ДФС оформлено 2738 сертифікатів 

EUR1 підприємствам-експортерам для преференційної реалізації власної 

продукції у країнах Європейського Союзу. Це на 70 штук більше ніж у 

відповідному періоді минулого року. 

Основу товарної структури експорту становили зернові культури; 

насіння і плоди олійних рослин; електричні машини; текстильні матеріали та 

текстильні вироби; продукція борошномельно-круп’яної промисловості; 

меблі; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; пластмаси, 

полімерні матеріали; залишки і відходи харчової промисловості; сіль, сірка, 

землі та каміння. 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) 

підприємствами області в січні-вересні 2019 року становив 2356,3 млн грн, що 
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на 3,8% більше порівняно з січнем- вереснем 2018 року. Нове будівництво, 

реконструкція та технічне переоснащення становили 66,3% від загального 

обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 

28,7% та 5,0% відповідно. 

У січні-червні 2019 року в області прийнято в експлуатацію 136,6 тис. 

кв. м загальної площі житла (нове будівництво), що на 42% більше, ніж у січні-

червні 2018 року. Із загального обсягу 61,9% прийнято в експлуатацію в 

одноквартирних будинках, 38,1% – в будинках із двома та більше квартирами. 

У цілому по області прийнято в експлуатацію 1358 квартир. Середній розмір 

квартири становив 100,6 кв. м загальної площі, при цьому в сільській місцевості 

– 154,2 кв. м, міських поселеннях – 91,2 кв. м загальної площі. 

У 2019 році продовжується робота щодо організації робіт з будівництва 

(реконструкції, капітального ремонту) об’єктів соціально-культурного та 

житлово-комунального призначення на території області за кошти державного 

та місцевих бюджетів. 

На 2019 рік для області розподілено з державного фонду регіонального 

розвитку майже 288 млн грн, які спрямовано, у першу чергу, на завершення 

реалізації проєктів, розпочатих у попередніх роках, а також на впровадження 

заходів з енергозбереження у бюджетних закладах, розбудову спортивної 

інфраструктури, будівництво інженерних мереж. З 48 об’єктів, які 

фінансуються за кошти Фонду, 19 об’єктів – це заклади освіти, 9 – заклади 

охорони здоров’я, 3 – заклади культури, 7 – заклади спортивної 

інфраструктури, 8 об’єктів житлово-комунального господарства. 

За рахунок коштів державного бюджету побудовано 16 нових сучасних 

футбольних майданчиків зі штучним покриттям (освоєно 11,5 млн грн, що 

становить 98,8%). 

В рамках реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом на 

2013-2020 роки надано 3 кредити молодим сім’ям. За 9 місяців 2019 року з 

державного бюджету надійшло 658,4 тис. грн, з місцевих бюджетів – 277,0 тис. 

гривень.  

За програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у 

2012-2014 роках укладено 165 договорів з громадянами щодо часткової 

компенсації вартості іпотечних кредитів на придбання житла. За 9 місяців 2019 

року громадяни отримали компенсацію за рахунок коштів державного бюджету 

у загальній сумі 1,3 млн гривень.  

У 2019 році з державного бюджету на реалізацію програми “Доступне 

житло” області передбачено 3,0 млн грн, за рахунок чого буде надано державну 

фінансову допомогу для придбання житла сім’ям внутрішньо переміщених осіб 

та учасників АТО. 

В рамках реалізації програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі “Власний дім” надано 24 пільгових кредити на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла.  

На утримання та ремонт доріг загального користування області у 

2019 році передбачено 1,4 млрд гривень, у т.ч. на дороги державного значення 

836 млн грн, місцевого значення – 539 млн грн.  
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На 1 вересня 2019 року виконано роботи з реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів доріг загального користування державного 

значення на загальну суму 402,4 млн грн (68,1% від плану). На експлуатаційне 

утримання та поточний дрібний ремонт витрачено 232,1 млн грн (95% від 

плану). 

На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах передбачено 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

568,3 млн гривень. На 11 жовтня 2019 року освоєно 396,9 млн грн (248,7 млн 

грн – поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого 

значення; 124,3 млн грн – поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 

утримання доріг загального користування місцевого значення; 13,7 млн грн – 

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності; 10,2 млн грн – 

поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності). 

На дорогах області наявні 11 майданчиків для проведення зважувань, які 

розташовано на основних потоках великовагових транспортних засобів. 

Зокрема, у серпні 2019 року завершено будівництво майданчика габаритно-

вагового контролю на автомобільній дорозі Н-25 Городище – Рівне – 

Старокостянтинів, на якому здійснюється щоденний контроль за дотриманням 

вагових параметрів під час перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

З початку 2019 року перевірено 3368 транспортних засобів, виявлено 

332 факти перевезення вантажів з перевищенням габаритно-вагових параметрів, 

нараховано плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування 

у еквіваленті 33764,8 євро, з них до бюджету спрямовано 507,3 тис. гривень.  

На 1 вересня 2019 року в області функціонує 74 підприємства житлово-

комунального господарства із середньообліковою чисельністю працюючих 

6754 осіб. Рівень розрахунку підприємств комунальної теплоенергетики за 

спожитий природний газ становив 95,7 відсотка. Рівень розрахунку 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства області за 

електроенергію становив 90,2 відсотка.  

Обсяг непогашеної підприємствам житлово-комунального господарства 

різниці в тарифах збільшився на 141,4 млн грн і становив 828,4 млн гривень. У 

разі погашення цієї суми підприємства галузі зможуть повністю розрахуватися 

з енергопостачальними організаціями за спожиті природний газ та 

електроенергію.  

З метою економії коштів та забезпечення енергозбереження у житлових 

будинках, закладах бюджетної сфери та інших установах та підприємствах 

встановлюються засоби обліку теплової енергії. Загалом в області 2146 

житлових будинків та 1185 нежитлових будівель приєднано до зовнішніх 

інженерних мереж систем централізованого теплопостачання. Вузлами 

комерційного обліку теплової енергії оснащено 2006 (93,5%) багатоквартирних 

житлових будинків та 998 (84,2%) нежитлових будівель.  

До інженерних мереж централізованого водопостачання області 

приєднано 4060 житлових будинків. З них, засобами обліку води (будинковими 

або квартирними) оснащено лише 1736 або 42,8 відсотка.  
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Хмельниччина продовжує розвивати напрями альтернативної 

енергетики та впровадження сучасного обладнання у сфері 

теплопостачання. 

В області діє 32 малих ГЕС та 33 СЕС загальною потужністю до 220 МВт. 

За січень-вересень 2019 року введено в експлуатацію 21 СЕС загальною 

потужністю близько 150 МВт. 

У Кам'янець-Подільському районі в березні 2019 року на території 

с. Панівці введено в експлуатацію другу за потужністю в Україні сонячну 

електростанцію ПП «Подільскенерго» піковою потужністю 63,8 МВт. 

Заплановане щорічне виробництво електроенергії складе 68,2 млн кВт/год, що 

дозволить забезпечити електроенергією більше 4 тисяч домогосподарств. 

Інвесторами проєкту на паритетних засадах виступили група ICU і 

американський фонд VR Capital Group. Загальний обсяг інвестицій в 

будівництво СЕС «Кам'янець-Подільська» склав близько 55 млн доларів. 

Частка українського виробництва становить більше 50 відсотків. 

ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія» залучено кредитні ресурси 

ЄБРР на будівництво біогазової установки по комплексному виробництву 

електроенергії з біогазу. Сировиною для вироблення електроенергії є відходи 

тваринницьких підприємств (свиноферм), жому бурякового, силосу. В квітні 

2019 року введено в дію II чергу потужністю 10,5 МВт. Також планується 

введення III черги (потужність – 10,0 МВт). 

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому 

ринку області для своєчасного реагування на негативні тенденції його роз-

витку.Ціни на споживчому ринку за січень-вересень 2019 року відносно грудня 

2018 року зросли на 3,2 відсотка.  

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,6%. 

Відчутно подорожчали фрукти (на 27,4%) та цукор (на 9,4%), на 4,0–6,4% – 

м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби. Водночас подешевшали на 

17,8% овочі та на 4,9% молоко сир та яйця. 

Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та 

спрощення регуляторного середовища. Вживаються заходи з подальшого 

вдосконалення організації роботи центрів надання адміністративних послуг. 

В області діє 32 центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), 

у тому числі: 17 – при райдержадміністраціях; 6 – при виконавчих комітетах 

міських (міст обласного значення) рад; 9 – при органах місцевого 

самоврядування, утворених в результаті об’єднання територіальних громад.  

Протягом січня-вересня 2019 року через ЦНАП області надано 

344,3 тис. адміністративних послуг. Середня кількість видів адміністративних 

послуг, що надаються через ЦНАП при райдержадміністраціях, становить 

144 послуги, при виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад – 

206 послуг, в ОТГ – 141 послуга. 

В рамках проведення реформи децентралізації в області активно 

проводиться робота зі створення ЦНАП в об’єднаних територіальних громадах, 

у тому числі за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” Покращення якості 

надання адміністративних послуг для населення”. 
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За результатами чотирьох раундів відбору учасників Фази 

Впровадження до участі у Програмі в частині створення/модернізації ЦНАП 

долучилися 20 ОТГ області, у тому числі за підсумками 4-го раунду – 9 громад 

(Антонінська, Городоцька, Жванецька, Красилівська, Крупецька, Смотрицька 

та Староушицька ОТГ, а також міста Кам’янець-Подільський і 

Старокостянтинів). 

У цілому, стан розвитку підприємництва в області характеризується 

позитивною динамікою основних фінансово-економічних показників. Так, на 

1 жовтня 2019 року кількість діючих малих та середніх підприємств становить 

13779, до бюджетів усіх рівнів від їх діяльності надійшло 5116,4 млн грн 

податкових платежів. 

У контексті наповнення бюджетів особливої уваги потребує питання 

легалізації виплати заробітної плати. 

З метою легалізації трудових відносин протягом січня-вересня 2019 року 

на засіданнях спільних комісій при виконавчих комітетах міських рад та 

райдержадміністрацій заслухано 568 керівників підприємств та 567 

підприємців, яким виплачувалося заробітна плата нижче законодавчо 

встановленого мінімуму. Одночасно органами ДПС на засіданнях робочих груп 

заслухано 590 керівників підприємств та проведено індивідуальну роботу з 490 

підприємцями.  

В ході проведених заходів до місцевих бюджетів області додатково 

надійшло 858,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 1239,8 тис. грн 

єдиного внеску. 

За результатами контрольно-перевірочної роботи у 83 підприємств, 

установ, організацій та 38 фізичних осіб - підприємців виявлено виплату 

заробітної плати та інших доходів з порушенням вимог податкового 

законодавства. За підсумками перевірок донараховано 24,7 млн гривень. 

Послугами обласної служби зайнятості скористалися 27,9 тис. 

безробітних громадян. Працевлаштовано 18,2 тис. осіб, в тому числі 10,2 тис. 

зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування безробітних склав 

36,4 відсотка. Надано понад 1080 консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах 

спеціалістів органів державної влади, територіальних органів міністерств, 

підприємств, установ та організацій. Скориставшись одноразовою виплатою 

допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 

74 безробітних започаткували власну справу. 

На нові робочі місця працевлаштовано 397 безробітних з компенсацією 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

229 роботодавцям, в тому числі 121 суб’єкту малого підприємництва.  

Ще одним джерелом збільшення надходжень до місцевих бюджетів є 

підвищення заробітної плати та її своєчасна виплата. Середньомісячна 

заробітна плата за січень-серпень 2019 року зросла порівняно з відповідним 

періодом 2018 року на 18,8% і становила 8362,9 гривень. Найвищі розміри 

середньої номінальної заробітної плати спостерігались у працівників 

фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; 

обов’язкового соціального страхування та промисловості. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати по області на 1 

жовтня 2019 року становила 8,5 млн гривень. У структурі боргу заборгованість 

на економічно активних підприємствах складає 3,6 млн грн або 42,4% боргу 

підприємств області, підприємствах-банкрутах – 4,3 млн грн або 50,6% та 

економічно неактивних підприємстві – 0,6 млн грн або 7 відсотків. 

Забезпечувався розвиток сфери соціальних послуг. З метою покращення 

матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для 

виховання дітей у багатодітних сім’ях запроваджено додатковий вид 

соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, 

розмір якої становить 1700 гривень щомісячно. 

Державну допомогу сім’ям з дітьми на 1 жовтня 2019 року нараховано на 

загальну суму 592,4 млн гривень. 

На території області перебуває 6564 переселенців, з них 1620 дітей, 

2008 пенсіонерів, 357 інваліди. У будинках-інтернатах для громадян похилого 

віку, геріатричних пансіонатах, територіальних центрах проживають 

7 внутрішньо переміщених осіб. З метою забезпечення захисту прав громадян, 

які переселилися із тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції вжито ряд заходів, зокрема, призначено 

грошову допомогу 8169 сім’ям. 

Приділялася увага розвитку галузі освіти. В області функціонує 751 

заклад дошкільної освіти, де здобувають освіту біля 47 тис. вихованців. На 100 

місць в закладах дошкільної освіти в середньому виховуються 116 дітей. З 

початку року створено 305 додаткових місця для дошкільнят.  

У зв’язку з проведенням оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти до початку 2019/2020 навчального року їх кількість скоротилась на 

32 заклади, з них 6 закладів втратили свій юридичний статус через приєднання 

до опорних шкіл. 

На даний час на території області функціонує 649 закладів загальної 

середньої освіти всіх типів та форм власності, в яких навчається 136,7 тис. 

учнів. Із загальної кількості закладів працює 26 опорних шкіл з 23 філіями.  

Одним із пріоритетних напрямів є вдосконалення функціонування сфери 

інклюзивної освіти. На Хмельниччині інклюзивне навчання організовано у 

6 містах, 14 районах та 22 об'єднаних територіальних громадах.  

У поточному році облаштовано 26 ресурсних кімнат у закладах загальної 

середньої освіти області, де діють інклюзивні або спеціальні класи, на що 

використано 3 млн гривень. Наслідком покращення умов є збільшення кількості 

дітей, охоплених інклюзивним навчанням. Наразі у 57 закладах дошкільної 

освіти створено 120 інклюзивних груп, у яких виховується 245 дітей з 

особливими освітніми потребами; організовано роботу 159 закладів загальної 

середньої освіти, де у 449 класах інклюзивною освітою охоплено 673 учні із 

порушеннями психофізичного розвитку. Для супроводу дітей введено 92 ставки 

асистентів вихователів та 388,5 ставки асистентів вчителів. 

Крім того, навчання дітей з особливими освітніми потребами організовано 

у 8 спеціальних школах, 3 навчально-реабілітаційних центрах, 1 спеціальному 

класі для дітей з інтелектуальними порушеннями. 
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У всіх закладах загальної середньої освіти створено умови для 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до першого поверху. В 21 школі 

облаштовано спеціальні туалетні кімнати для дітей з особливими освітніми 

потребами. В 1 школі – встановлено ліфт. 

У 2019 році для створення інклюзивного середовища з державного 

бюджету передбачено 13,2 млн грн на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребам, що на 1 мільйон більше ніж у минулому році.  

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

становить 28 установ державної форми власності: 4 аграрних, 2 промислово-

аграрних, 7 промислових професійних ліцеїв; 6 навчальних закладів, що мають 

статус «Вище професійне училище»; 5 центрів професійно-технічної освіти, 4 

навчальних центри при установах виконання покарань.  

Первинна професійна підготовка та професійно-технічне навчання 

робітників у ПТНЗ області здійснюється за 102 простими та інтегрованими 

професіями з 17 напрямів і видів господарської діяльності. Активізовано 

впровадження елементів дуальної форми навчання в заклади професійно-

технічної освіти.  

П’ять закладів професійно-технічної освіти реалізують проєкти 

регіонального розвитку за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу, на суму близько 30 млн гривень. 

Мережа вищої освіти представлена 33 закладами, в яких навчається понад 

32 тис. студентів. Навчальний процес забезпечують 3122 викладачі, з яких 

1516 мають науковий ступінь та 1083 – вчене звання. 

В області продовжується реформа галузі охорони здоров’я. З метою 

забезпечення надання доступної та якісної медичної допомоги на первинному 

рівні, особливо у сільській місцевості, проводиться робота щодо впровадження 

державної політики з реформування галузі та закладів охорони здоров’я 

області. 

До складу районних та селищних центрів ПМСД входить 204 лікарських 

амбулаторії, з них 153 – у сільській місцевості. З 1 жовтня 2019 року офіційно 

розпочав працювати центр ПМСД Смотрицької ОТГ Дунаєвецького району. 

Продовжувалася робота з будівництва амбулаторій, запланованих 

відповідно до ресурсної відомості спроможної мережі ПМСД. Завершено 

будівельні роботи в 5 амбулаторіях. Зведено будівлі та проводяться зовнішні 

роботи і благоустрій території у 8 амбулаторіях. Ведуться внутрішні роботи в 

14 амбулаторіях. 

В області завершено процес реформування центрів ПМСД в комунальні 

некомерційні підприємства. Всі 32 функціонуючих заклади охорони здоров’я, 

що надають первинну медичну допомогу, отримали відповідний статус. 

Для поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 

закладів, що надають медичну допомогу сільським жителям, проведено 

капітальні ремонти в 4 центрах ПМСД та у 9 центральних районних лікарнях. 

Проводились також поточні ремонти. Закуплено та встановлено дороговартісне  
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медичне обладнання та апаратуру для центральних районних лікарень. 

Забезпечення лікарів центрів ПМСД комп’ютерами становить 95,2% від 

потреби. У 2019 році закуплено 139 комп’ютерів. Забезпечено широкосмуговим 

Інтернетом 217 з 243 функціонуючих лікарських амбулаторії. 

В рамках реалізації урядової програми “Доступні ліки” за 9 місяців 

2019 року виписано 254,3 тис. електронних рецептів, з них відпущено 

84,4 відсотка. 

З державного бюджету передбачено субвенцію місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості у загальній сумі 255,6 млн гривень. В області завершується 

будівництво 27 нових амбулаторій, розпочато будівництво ще 3-х амбулаторій. 

Усі амбулаторії буде оснащено необхідним медичним обладнанням, 

устаткуванням та засобами відповідно до табеля матеріально-технічного 

оснащення конкретного типу амбулаторії, а також автотранспортом для лікарів, 

комп'ютерним обладнанням, Інтернетом та засобами телемедицини. Крім того, 

придбано 33 автомобілі для лікарів діючих амбулаторій у сільській місцевості. 

У галузі охорони навколишнього природного середовища у 2019 році з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 

кошти в сумі 20,2 млн грн на здійснення природоохоронних заходів. 

На 1 жовтня 2019 року розглянуто 340 матеріалів щодо отримання 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, 317 декларацій про відходи, 16 паспортів місць видалення відходів. 

Крім того, розглянуто 6 реєстрових карт об’єктів утворення відходів, технічні 

паспорти на відходи по 116 підприємствах, 218 заяв із документами щодо 

укладення договорів оренди земельних ділянок водного фонду та водного 

об’єкта. 

В області винесено в натуру (на місцевість) межі 179 об’єктів природно-

заповідного фонду загальною площею 15897 гектара.  

На території області продовжується робота по паспортизації 

сміттєзвалищ твердих побутових відходів. Загалом в області нараховується 727 

сміттєзвалищ твердих побутових відходів, з них паспортизовано 452 (13 

паспортизовано протягом 9 місяців 2019 року). 

Досягнуті протягом 9 місяців 2019 року результати дають можливість 

прогнозувати відновлення позитивної динаміки розвитку провідних галузей 

виробничої та соціальної сфери, що сприятиме підвищенню добробуту 

мешканців регіону. 

 

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та 

вирішення проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом 

реалізації завдань та заходів на 2020 рік, визначених у Програмі соціально-

економічного розвитку Хмельницької області на 2020 рік. 
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Цілі та пріоритети  

соціально-економічного розвитку регіону на 2020 рік 

Основою для соціально-економічних перетворень у регіоні та його 

подальшого сталого розвитку є визначення основних цілей та пріоритетів 

економічної політики на 2020 рік.  

Цілі та пріоритети програми розроблені з урахуванням потенціалу нашого 

регіону та спрямовані на розвиток пріоритетних секторів економіки, створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестиційно-інноваційного клімату, 

реалізацію людського потенціалу, належні умови праці, гідне життя та 

збалансований розвиток в цілому. 

 

Пріоритетами регіональної політики на 2020 рік будуть: 

сприяння подальшому розвитку промислового комплексу області, 

модернізації та технічному переоснащенню виробничих потужностей, 

стимулювання розробки і випуску інноваційної високотехнологічної продукції 

конкурентоспроможної на українському і світовому ринках, створення нових 

робочих місць;  

створення умов для розвитку аграрного сектору області та підвищення 

його конкурентоспроможності, модернізація та оновлення виробничих 

потужностей, розвиток сучасних форм кооперації, підтримка утворення малих 

фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів, ведення 

органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування; 

сприяння залученню інвестицій в економіку області, реалізація 

експортних можливостей, промоція економічного та інвестиційного потенціалу 

області, створення та подальший розвиток індустріальних парків; 

сталий розвиток міст та громад шляхом впровадження реформи місцевого 

самоврядування, сприяння у формуванні самодостатніх та спроможних 

об’єднаних територіальних громад, здатних самостійно, за рахунок власних 

ресурсів, вирішувати питання місцевого значення; 

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

господарювання регіону у реалізації інвестиційних та інфраструктурних 

проєктів, для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять 

створити нові робочі місця з належними умовами праці; зниження рівня 

безробіття та посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та 

доходів; 

створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні, стимулювання розвитку 

підприємницьких навичок населення, підвищення якості надання 

адміністративних послуг через діючі центри надання адміністративних послуг 

та поліпшення сервісу обслуговування; 

упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, 

розвиток альтернативної енергетики та відновлюваних джерел енергії, 

будівництво та реконструкція соціально важливих об’єктів, розвиток житлово-

комунального господарства; 
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відновлення та розвиток дорожньо-транспортної 

інфраструктури, забезпечення належного експлуатаційного стану 

автомобільних доріг, подальше відновлення роботи КП “Аеропорт-

Хмельницький”; 

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, 

земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-

сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування, підвищення 

екологічної культури і свідомості населення; 

розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу, 

збереження та популяризація історико-культурних пам’яток; 

забезпечення гендерної рівності в суспільстві, запобігання проявам 

домашнього насильства, підтримка та забезпечення сприятливих умов для 

повноцінного функціонування інституту сім’ї, зростання дітей, їх оздоровлення 

та відпочинку, популяризація сімейних цінностей; 

підвищення тривалості та якості життя населення шляхом поліпшення 

якості та доступності освітніх послуг, медичного обслуговування, збільшення 

доходів населення, підвищення рівня безпеки та захисту громадян, належного 

пенсійного забезпечення.  

 

Результати виконання Програми 

Розвиток основних сфер економічної діяльності:  

індекс промислового виробництва у 2020 році становитиме 102% за 

рахунок стабільної роботи потужних промислових підприємств: ДП ПАТ 

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

ДП “Новатор” та інших; освоєння нових видів конкурентоспроможної 

промислової продукції; 

приріст валової продукції сільського господарства за підсумками 

діяльності усіх категорій господарств становитиме 4,0% за рахунок вчасного та 

якісного посіву та збору сільськогосподарських культур, введення в дію 

тваринницьких комплексів; 

експорт місцевих товарів збільшиться на 7,6%, обсяг імпорту – на 8,1%. 

загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку 

області збільшиться на 3 відсотки. 

середньомісячна заробітна плата збільшиться до 9090,0 грн. (на 10,0% 

більше показника 2019 року);  

заборгованість з виплати заробітної плати скоротиться до початку 

2020 року на 90,4% та становитиме 5,0 млн. гривень. 
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Ключові завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону 

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення 

діяльності економічних суб‘єктів 

1.1. Розвиток промислового комплексу та активізація інноваційних 

процесів буде забезпечуватися шляхом реалізації напрямів, що передбачають:  

підвищення науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств 

області у рамках виконання державного оборонного замовлення та сприяння 

реалізації політики імпортозаміщення та внутрішньообласної кооперації; 

підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва та 

нарощування експортного потенціалу підприємств; 

продовження модернізації основного виробництва, що сприятиме 

підвищенню якості та рентабельності продукції; 

стимулювання розвитку інноваційної діяльності у промисловості, 

сприяння розвитку виробництва високотехнологічної продукції, створення 

нових робочих місць;  

створення індустріальних парків; 

залучення промислових підприємств до участі у регіональних та 

міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій 

продукції промислових підприємств з метою пошуку потенційних партнерів та 

освоєння нових ринків збуту; 

вихід продукції товаровиробників Хмельниччини на ринок 

Європейського союзу. 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, освіти та науки облдержадміністрації, 

Хмельницька торгово-промислова палата, Хмельницький національний 

університет, Хмельницький університет управління та права, Агенція 

регіонального розвитку, Союз промисловців і підприємців Хмельницької 

області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

1.2. Інвестиційна діяльність буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають: 

стимулювання залучення інвестицій у “точки економічного зростання” 

регіону шляхом вивчення наявних ресурсів та потреб району/міста в 

інвестиціях, розроблення та поширення інвестиційних пропозицій проєктів 

стратегічного значення для розвитку області; 

вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної 

діяльності, у тому числі через підготовку та розповсюдження презентаційних 

матеріалів про Хмельницьку область, рекламно-іміджевої продукції, 

інвестиційних паспортів області та її адміністративно-територіальних одиниць; 
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участь та представлення інвестиційного потенціалу області на 

інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного 

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

столів” за участю представників ділових кіл зарубіжних країн та підприємців 

області; 

організацію та проведення економічних форумів, конференцій, семінарів, 

нарад, тренінгів щодо підготовки та реалізації інвестиційних проєктів на 

теренах області; 

інформаційну та практичну допомогу у залученні суб’єктами 

господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проєктів через їх 

участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного 

співробітництва, співпраці з донорськими організаціями; 

забезпечення органами місцевої виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів влади 

сприятливих умов для реалізації інвестиційних проєктів будівництва житлових 

об'єктів, нових чи реконструкції існуючих об'єктів промисловості, сільського 

господарства, інженерних мереж, транспортної інфраструктури;  

підвищення рівня кадрового потенціалу органів місцевого 

самоврядування та державної служби, задіяного в інвестиційних процесах. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, управління регіонального розвитку та 

будівництва, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, Агенція 

регіонального розвитку, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

1.3 Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність 
підприємництва буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

активізацію двостороннього та міжрегіонального співробітництва, 

поглиблення співробітництва у торговельно-економічній сфері, просування 

позитивного іміджу області; 

промоцію експортних можливостей регіону з використанням різних 

каналів поширення інформації, у тому числі виготовлення каталогу 

експортного потенціалу підприємств області; 

сприяння активізації експортної діяльності національних 

товаровиробників та допомога їм у виході на нові ринки збуту; 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо умов та вимог 

роботи на європейських та інших перспективних ринках; 

сприяння розширенню співробітництва з міжнародними фінансовими 

організаціями та підвищення його ефективності; 
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підвищення активності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо ініціювання проєктів і програм, для реалізації 

яких є можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси 

міжнародних фінансових організацій.  

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Хмельницька торгово-

промислова палата, Агенція регіонального розвитку, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

1.4. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

популяризацію підприємництва, підвищення поінформованості суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо започаткування і ведення бізнесу; 

співпрацю навчальних закладів з службою зайнятості в частині 

пропагування збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та 

кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю, у тому числі серед 

молоді, студентства, учасників АТО, соціально-вразливих верств населення; 

забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу у форматі 

засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих органах влади з питань 

соціально-економічного розвитку та обговорення нагальних проблем, що 

заважають здійсненню підприємницької діяльності; 

здійснення фінансово-кредитної підтримки проєктів суб’єктів 

підприємництва за умови створення нових робочих місць; 

створення та підтримку інформаційно-консультаційного веб-порталу для 

бізнесу у місті Хмельницький; 

сприяння створенню центру підтримки інновацій та підприємництва 

iHUB у м.Хмельницький. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, Головне управління ДПС в області, обласний 

центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області. 

1.5. Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання 

адміністративних послуг буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що 

передбачають: 

підвищення якості надання адміністративних послуг через діючі центри 

надання адміністративних послуг; 

створення центрів надання адміністративних послуг та їх філій 

об’єднаних територіальних громад та формування віддалених робочих місць 

згідно мережі публічних сервісів; 

створення сприятливих умов для отримання адміністративних послуг 

платниками податків у центрах обслуговування платників територіальних 
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органів ДПС, впровадження нових та вдосконалення наявних електронних 

сервісів обслуговування платників податків; 

упровадження центрами надання адміністративних послуг електронних 

сервісів та комунікацій. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, Головне управління 

ДПС в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

1.6. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

дотримання законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу щодо 

державного та місцевих бюджетів; 

здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 

бюджетних призначень із забезпеченням їх ефективного та раціонального 

використання; 

своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати та проведення 

розрахунків за спожиті енергоносії в установах та закладах, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевих бюджетів області; 

недопущення виникнення прострочених кредиторської та дебіторської 

заборгованостей у бюджетній сфері; 

забезпечення ефективного використання бюджетних коштів державного 

фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури об’єднаних громад, інших державних і недержавних джерел 

фінансування програм і проєктів розвитку територіальних громад області; 

вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених 

місцевими радами планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх 

наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації 

заробітної плати; 

скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів до бюджетів 

усіх рівнів; 

вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та 

дотримання жорсткої бюджетної дисципліни; 

забезпечення ефективної роботи внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту у розпорядників бюджетних коштів, своєчасне та у повному обсязі 

усунення виявлених порушень та недоліків, проведення аналізу стану 

дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, вжиття заходів щодо 

запобігання порушень; 

посилення контролю за дотриманням законодавства про публічні 

закупівлі головним розпорядникам бюджетних коштів. 

Відповідальні виконавці: Департамент фінансів облдержадміністрації, 

Головне управління ДПС у Хмельницькій області, Головне управління 
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Державної казначейської служби України, Управління Західного офісу 

Держаудитслужби в області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, головні розпорядники коштів обласного бюджету. 

2. Реалізація туристичного потенціалу регіону 

2.1. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу 

буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

розроблення Програми розвитку туризму та курортів Хмельницької 

області на 2020-2023 роки; 

створення туристично-інформаційного центру на території курортної 

зони селища Сатанів Городоцького району; 

створення туристично-рекреаційної зони “Сквер Потоцьких” у селищі 

Антоніни Красилівського району; 

проведення конкурсів/стартапів серед молоді щодо створення 

інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури; 

створення таких об’єктів туристичної інфраструктури як хостели та 

кемпінги європейського зразка; 

представлення туристично-відпочинкового потенціалу області на 

спеціалізованих всеукраїнських та міжнародних туристичних заходах, 

виготовлення та поширення рекламно-інформаційної продукції, проведення 

фестивалів, виставок, відкриття туристичного сезону тощо; 

виготовлення рекламно-інформаційної продукції, (туристичних буклетів, 

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

Відповідальні виконавці: управління культури, національностей, релігій 

та туризму облдержадміністрації, Хмельницький університет управління та 

права, Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 

Агенція регіонального розвитку, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

2.2. Збереження історико-культурної спадщини забезпечуватиметься 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів 

на пам’ятки культурної спадщини; 

проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної 

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

заповідника “Межибіж”; 

організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з 

числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, 

мистецтвом, історією України; 

сприяння участі у міжнародних проєктах у сфері охорони культурної 

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

Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
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Відповідальні виконавці: управління культури, національностей, 

релігій та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування, Національний історико-архітектурний заповідник 

«Кам’янець» та Державні історико-культурні заповідники «Межибіж», 

«Самчики». 

3. Розвиток сільських територій та територій довкола міст 

3.1. Розвиток аграрного сектору буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають:  

створення сприятливих умов для нарощення економічного потенціалу 

аграрних виробництв, у тому числі за рахунок органічного виробництва та 

підвищення продуктивності рослинництва і тваринництва; 

сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва, 

технологічного переоснащення діючих та організації нових 

високотехнологічних підприємств із виробництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

сприяння розвитку ринку екологічних та органічних продуктів, 

збільшення ефективності виробництва та переробки органічної продукції; 

забезпечення зростання обсягів валового виробництва продукції 

тваринництва у сільгосппідприємствах та фермерських господарствах за 

рахунок покращення селекції, умов утримання та годівлі; 

реалізацію в області заходів державної фінансової підтримки 

агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, підтримки галузі 

тваринництва; 

продовження будівництва та реконструкції об’єктів виробничої 

інфраструктури, залучення фермерських господарств до розвитку галузі, 

створення сімейних ферм, кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із 

переробки молочної сировини. 

Відповідальні виконавці: департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

3.2. Розвиток сільських територій буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

розвиток сучасних форм кооперації, залучення інвестицій та покращення 

доступу сільгоспвиробників до ринків збуту; 

створення умов для розширення сфери зайнятості на селі шляхом 

стимулювання розвитку підприємництва; 

сприяння розвитку садівництва та ягідництва; 

реалізацію проєкту “Продукція з сільського двору до міської оселі: 

система доставки сільськогосподарської продукції у межах Хмельницького 

регіону”; 



 23 

підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових 

підприємств області на базі закладів аграрної освіти області; 

організацію проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу 

права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Відповідальні виконавці: департаменти агропромислового розвитку, 

економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, Головне управління 

Держгеокадастру в області, Агенція регіонального розвитку, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3.3. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних 

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

передбачають:  

зміцнення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів, що є основою для 

розвитку інфраструктури та розв’язання гострих соціальних проблем громад 

регіону; 

підвищення рівня фінансової самостійності місцевих бюджетів; 

нарощування доходів місцевих бюджетів відповідно до темпів зростання 

макроекономічних показників області; 

легалізацію тіньового сектору економіки, насамперед легалізацію виплати 

заробітної плати та неформальної зайнятості; 

співпрацю органів місцевого самоврядування та органів податкової 

служби області за рахунок належної діяльності комісій місцевих органів влади з 

питань забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів, погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат;  

мінімізацію ризиків ухилення від сплати податків, недопущення 

зростання податкового боргу до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних 

критеріїв при наданні податкових пільг органами місцевого самоврядування в 

умовах розширення прав щодо самостійного прийняття ними рішень; 

сприяння підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати у 

високорентабельних галузях економіки; 

проведення заходів з оптимізації адміністративно-територіального 

устрою області;  

організаційно-методичний та інформаційний супровід процесу утворення 

об’єднання територіальних громад, їх виконавчих органів; 

забезпечення розробки та реалізації навчальних програм для новообраних 

голів об’єднаних територіальних громад, депутатів місцевих рад, старост, 

працівників виконавчих органів місцевих рад. 

Відповідальні виконавці: департаменти фінансів, економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, соціального захисту населення, управління 

регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, Головне 
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управління ДПС, управління Держпраці в області, Агенція 

регіонального розвитку, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, Хмельницький  

відокремлений підрозділ установи “Центр розвитку місцевого 

самоврядування”, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3.4. Комплексний розвиток територій об’єднаних громад буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

акумулювання коштів бюджетів усіх рівнів для їх спрямування на 

будівництво (добудову, реконструкцію) соціально важливих об’єктів; 

розбудову інфраструктури об’єднаних територіальних громад для 

підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, створення 

нових робочих місць, у тому числі через залучення коштів державного та 

місцевих бюджетів для реалізації проєктів; 

сприяння участі інвестиційних програм і проєктів об’єднаних 

територіальних громад у конкурсах проєктів на отримання фінансування за 

рахунок коштів, спрямованих Європейським Союзом та іншими міжнародними 

інституціями на підтримку реформ децентралізації в Україні; 

поширення позитивного досвіду діяльності та реалізації інвестиційних 

проєктів об’єднаних територіальних громад шляхом проведення семінарів, 

навчальних візитів в ОТГ та інші регіони; 

інформаційну та методологічну підтримку розробки та реалізації проєктів 

співробітництва громад. 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, 

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

регіонального розвитку та будівництва, відділ архітектури та містобудування 

облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку, Хмельницький 

відокремлений підрозділ установи “Центр розвитку місцевого 

самоврядування”, державні підприємства, установи і організації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3.5. Екологічна безпека та збереження довкілля буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, 

земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-

сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування; 

будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд, насосних 

станцій і колекторів; 

передачу на утилізацію накопичених непридатних та заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин; 

проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 
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зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу та території і 

об’єкти; будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, 

берегозакріплювальних, протизсувних споруд; 

реконструкцію та будівництво полігонів твердих побутових відходів у 

населених пунктах; 

впровадження роздільного збору сміття та будівництво нових сучасних 

сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних ліній; 

паспортизацію сміттєзвалищ населених пунктів; 

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

забезпечення дотримання заповідного режиму. 

Відповідальні виконавці: Департамент природних ресурсів та екології 

облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в області, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

 

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу  

(вирішення наскрізних проблем) 

4.1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

сприяння відновленню роботи КП “Аеропорт-Хмельницький”; 

формування переліків об’єктів будівництва (реконструкції, капітального, 

поточного ремонтів) автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах на 2020-2021 роки;  

забезпечення якісного капітального та поточного ремонту, реконструкції 

та експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення; 

оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної техніки та механізмів, 

що обслуговують дороги державного значення; 

реалізацію заходів щодо розвитку та вдосконалення мережі регулярних 

транспортних сполучень, покращення якості надання автотранспортних послуг 

населенню; розвиток дорожнього господарства області; 

сприяння оновленню рухомого складу, модернізації та ремонту основних 

виробничих фондів підприємств транспорту; 

підвищення вимог до транспортних засобів при проведенні конкурсів, 

зокрема, зменшення кількості автобусів, термін експлуатації яких перевищує 10 

років, та використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних 

транспортних засобів; 

сприяння у забезпечені доступності транспортних послуг для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

передбачення в місцевих бюджетах фінансування на компенсаційні 

виплати автоперевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 
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Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, управління регіонального розвитку та 

будівництва облдержадміністрації, управління Укртрансбезпеки в області, 

ДП “Cлужба місцевих автомобільних доріг в області”, Служба автомобільних 

доріг в області, КП “Аеропорт Хмельницький”, райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування. 

4.2. Енергозбереження та енергоефективність буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

розробку та реалізацію проєктів, спрямованих на впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних заходів при будівництві, 

реконструкції, капітальному ремонті бюджетних закладів; 

модернізацію, технічне переоснащення та переведення котелень області 

на використання альтернативних видів палива;  

будівництво об’єктів альтернативної енергетики; 

встановлення систем автоматичного регулювання та заміна ламп на 

енергозберігаючі з метою модернізації систем освітлення будівель; 

сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо економічної 

доцільності використання енергозберігаючого обладнання і технологій у 

власних квартирах та житлових будинках, створення засобами масової 

інформації відповідного демонстраційного та друкованого матеріалу; 

стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки 

споживачам в енерго- і ресурсозбереженні за рахунок відшкодування частини 

відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичні особи, ОСББ, ЖБК). 

Відповідальні виконавці: департаменти економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури, природних ресурсів та екології 

облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

4.3. Будівництво та житлова політика буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

здійснення контролю за будівництвом (реконструкцією, капітальним 

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

призначення, що фінансується за рахунок державних коштів; 

забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп населення при 

розробці проєктної документації, будівництві (реконструкції) об’єктів 

соціальної сфери, адміністративних будівель; 

здійснення постійного контролю за надійністю та безпекою експлуатації 

об’єктів соціальної інфраструктури; 

залучення коштів державного та місцевих бюджетів для надання 

підтримки на індивідуальне будівництво у сільській місцевості, будівництво 

(придбання) доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів 
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молодим сім’ям, учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей, внутрішньо переміщеним особам на будівництво (придбання) житла; 

будівництво житла для  дитячих будинків сімейного типу; 

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

прав громадян-інвесторів будівництва житла; 

інформування суб’єктів господарювання у галузі будівництва щодо 

новітніх технологій у сфері виробництва та використання будівельних 

матеріалів, інновацій у сфері енергозбереження, можливості використання 

місцевих ресурсів та будівельних матеріалів, участі у навчальних програмах, 

виставках, ярмарках; 

забезпечення безумовного дотримання всіма учасниками виконання 

дозвільних процедур у сфері будівництва відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Відповідальні виконавці: управління регіонального розвитку та 

будівництва, житлово-комунального господарства облдержадміністрації, відділ 

архітектури та містобудування облдержадміністрації, обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, регіональне 

управління ДСФУ “Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву”, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в 

області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

4.4. Реформування житлово-комунального господарства буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

формування ефективного власника житла через створення управляючих 

компаній, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо; 

реконструкцію застарілого житлового фонду;  

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій на 

об’єктах комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного 

господарства та житловому фонді; 

будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд, водогонів 

та водопровідних мереж у сільських населених пунктах області; 

забезпечення комерційного обліку послуг тепло- та водопостачання; 

диверсифікацію джерел теплової енергії, перехід котелень на 

альтернативні газу джерела енергії (дрова, пелети, торф тощо ); 

ремонт та модернізація ліфтового господарства, переважна більшість 

якого відпрацювала нормативний термін.  

Відповідальні виконавці: управління житлово-комунального 

господарства, регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 
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 4.5. Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних 

послуг буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

розвиток системи електронного врядування у діяльності органів влади 

усіх рівнів, галузях економіки та соціальній сфері; 

проведення робіт з забезпечення широкого доступу до мережі Інтернет, 

універсальних послуг поштового зв’язку, поліпшення якості їх надання та 

розширення спектру нових послуг; 

підтримка інформаційних кампаній щодо розвитку інформатизації, 

зв’язку та системи електронних послуг; 

інформатизацію закладів охорони здоров’я шляхом автоматизації 

робочих місць медичних працівників та впровадження сучасних медичних 

інформаційних систем. 

Відповідальні виконавці: управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, департаменти соціального захисту населення 

освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

 

5. Підвищення стандартів життя населення 

5.1. Рівний доступ до якісної освіти буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

створення належних умов для надання якісних освітніх послуг;  

задоволення потреб населення у дошкільній освіті шляхом розширення 

мережі дошкільних навчальних закладів та груп;  

приведення освітньої мережі у відповідність із потребами громади та 

регіону; продовження роботи зі створення опорних загальноосвітніх 

навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу 

та/або ступеня, реорганізації; 

впорядкування мережі закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

розвиток дуальної освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв; 

забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами згідно з державними будівельними нормами і стандартами; 

створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами 

шляхом розширення мережі груп та класів з інклюзивним навчанням у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;  

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, сприяння 

проведенню капітальних та поточних ремонтів приміщень, заходів з пожежної 



 29 

безпеки, охорони праці, енергозбереження; 

створення навчально-практичних центрів для підготовки кваліфікованих 

робітників. 

Відповідальні виконавці: Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг буде 

здійснюватися за рахунок реалізації заходів, що передбачають: 

забезпечення реалізації медичної реформи, розширення мережі та 

удосконалення матеріально-технічної бази лікарських амбулаторій загальної 

практики - сімейної медицини у сільській місцевості; 

впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров’я, що 

надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, їх 

модернізацію, впровадження сучасних медичних технологій;  

розвиток обласного центру громадського здоров’я; 

реконструкцію приміщень обласного кардіологічного диспансеру для 

модернізації КНП “Хмельницький обласний серцево-судинний центр” 

Хмельницької обласної ради; 

будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу для створення 

повнопрофільної обласної дитячої лікарні; 

впровадження телемедицини, розширення мережі аптек, що беруть участь 

у програмі «Доступні ліки»; 

покращення матеріально-технічної бази медичних закладів області. 

Відповідальні виконавці: Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5.3. Підвищення рівня зайнятості населення та доходів населення буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

профорієнтацію, спрямовану на вироблення гнучких та необхідних 

навичок для розвитку професійної мобільності, перепрофілювання, 

переорієнтації населення залежно від змін на ринку праці; 

забезпечення системної роботи з роботодавцями щодо вивчення кадрових 

потреб, розширення бази вакансій, їх укомплектування та оперативного 

працевлаштування громадян, зокрема з використанням електронних сервісів 

служби зайнятості; 

здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

безробітних за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на 

ринку праці, зокрема під конкретне замовлення роботодавців; 

детінізацію трудових відносин, зокрема, через укладення трудових 

договорів між роботодавцями і найманими працівниками; 
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забезпечення ефективної роботи обласної, районних і міських 

тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

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

зменшення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 

економічно активних, економічно неактивних підприємств та підприємств-

банкрутів. 

проведення контрольних заходів з питань оформлення трудових відносин, 

дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, строків виплати заробітної 

плати;  

висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи щодо 

подолання незадекларованої праці, виплати заробітної плати поза 

бухгалтерським обліком. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, головні управління ДПС, 

управління Держпраці в області, Союз промисловців і підприємців області, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5.4. Соціальні стандарти для населення та пенсійне забезпечення буде 

здійснюватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають 

соціальні послуги; 

проведення аналізу інформації та даних органів пенсійного фонду щодо 

ймовірних фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати нижче 

встановленого законом мінімального розміру та проведення при наявності 

правових підстав контрольних заходів з вказаних питань; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реалізації 

пенсійного законодавства та захисту прав застрахованих осіб; 

забезпечення своєчасного призначення, перерахунку та фінансування 

виплати пенсій в повному обсязі та впровадження сучасних стандартів надання 

пенсійних послуг; 

проведення роботи щодо погашення заборгованості зі сплати страхових 

внесків та із відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій 

відповідно до законодавства; 

здійснення моніторингу звітних даних платників на предмет виявлення 

фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати менше 

законодавчо встановленого мінімального розміру та спільних з 

контролюючими органами проведення заходів, спрямованих на легалізацію 

заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в 

області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в області, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, 
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Головне управління ДПС у області, управління Держпраці в області, 

обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

5.5. Соціальний захист окремих категорій громадян буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення з числа 

одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю; 

надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам та особам з 

інвалідністю; 

реалізацію програми монетизації пільг та житлових субсидій населенню 

на оплату житлово-комунальних послуг; 

надання державної допомоги окремим категорія населення та сім’ям з 

дітьми; 

залучення коштів державного бюджету для надання грошової компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт з метою 

придбання житла для зазначеної категорії осіб; 

залучення коштів державного бюджету для придбання житла для 

інвалідів, учасників бойових дій та сімей загиблих учасників ООС; 

здійснення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю; 

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

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та 

матеріальної підтримки переселених громадян; 

проведення оцінки потреб учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей з метою надання соціально-психологічної  допомоги; 

розвиток волонтерського руху; 

підвищення ролі суспільства у попередженні випадків торгівлі людьми; 

проведення у разі наявності правових підстав контрольних заходів з 

питань додержання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з 

інвалідністю на підставі аналізу інформації та даних обласного відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в 

області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в області, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, 

управління Держпраці в області, служба у справах дітей облдержадміністрації, 

обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний центр 

зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 
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5.6. Забезпечення підтримки дітей, сім'ї та молоді буде 

здійснюватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

пропаганду інституту повноцінної та здорової сім’ї; 

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя; 

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

батьківського піклування, на виховання в сім’ї; 

здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності 

серед дітей; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та 

роботодавців з питань дотримання прав та гарантій неповнолітніх працівників; 

виявлення, облік та здійснення соціального супроводу сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах;  

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

відновлення їх соціальних функцій; 

збереження інституту фахівців із соціальної роботи в територіальних 

громадах за рахунок видатків місцевих бюджетів; 

забезпечення підготовки опікунів, піклувальників, усиновителів,  

кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі для виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

проведення інформаційно-профілактичної роботи в дитячому та 

молодіжному середовищі. 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення, 

служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних 

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

самоврядування. 

5.7. Розвиток фізичної культури і спорту буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх 

навчальних закладах та у повсякденному житті різних верств населення 

області; 

підтримку закладів фізичної культури і спорту, зокрема спортивних 

клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи вищої спортивної 

майстерності, центрів студентського спорту вищих навчальних закладів та 

залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів; 

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально- 

технічної спортивної бази, поліпшення умов її функціонування; 

будівництво споруд спортивного призначення, реконструкцію та 

модернізацію діючих, у тому числі багатофункціональних і тренажерних 
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майданчиків для загальної фізичної підготовки; 

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських, паралімпійських, 

дефлімпійських, та національних видів спорту, піднесення авторитету держави 

та області на міжнародній спортивній арені; 

підтримку становлення та впровадження ефективних форм організації 

реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають вроджені та набуті 

вади фізичного розвитку; 

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, 

ветеранів фізичної культури і спорту. 

Відповідальні виконавці: управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.  

5.8. Підвищення рівня безпеки та захисту громадян буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

підвищення готовності органів управління до оперативного реагування 

шляхом удосконалення регіональної та створення місцевих систем 

централізованого оповіщення;  

зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення 

шляхом забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту та взаємодії з об’єднаними 

територіальними громадами; 

виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту в 

стан, придатний до використання за призначенням;  

організацію та забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів управління, сил цивільного 

захисту та навчання населення засобам захисту від надзвичайних ситуацій; 

підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів області, незалежно від форм 

власності та господарювання, в частині впровадження систем та засобів 

протипожежного захисту; 

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах, обладнання місць 

відпочинку, дооснащення комунальних аварійно-рятувальних служб, 

забезпечення їх атестації та підготовки особового складу до дій за 

призначенням;  

створення (оновлення) запасу засобів індивідуального захисту органів 

дихання для непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах 

хімічно небезпечних об’єктів; 

приведення територій, забруднених боєприпасами та іншими 

вибухонебезпечними предметами, у безпечний стан; 

забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму 
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невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин 

його виникнення, зменшення негативних наслідків із подальшим 

оприлюдненням результатів у засобах масової інформації; 

здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо впровадження 

свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового 

способу життя, підвищення рівня обізнаності громадян заходам безпеки у 

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

телебачення з метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму. 

Відповідальні виконавці: управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації, Головне управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в області, Департамент економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5.9. Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства 

буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

інформування населення щодо реформи адміністративно-територіального 

устрою, місцевого самоврядування, децентралізації влади, висвітлення заходів 

та позитивного досвіду у засобах масової інформації, теле- та радіопрограмах, 

офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування; 

інформування громадськості про діяльність громадських організацій та 

органів влади з формування та реалізації державної політики у різних сферах 

суспільного життя; 

сприяння у висвітленні діяльності органів влади у засобах масової 

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

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

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

керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування; 

розвиток громадянського та інформаційного суспільства; 

сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки свободи 

слова в регіоні та розширення участі області в наповненні національного 

телерадіопростору; 

проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з 

найважливіших питань життя суспільства. 

Відповідальні виконавці: управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, регіонального розвитку та будівництва, інші 

структурні підрозділи облдержадміністрації, філія НТКУ “Хмельницька 

регіональна дирекція “Поділля-центр”, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 
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6. Впровадження інвестиційних проектів регіонального розвитку 

 

У 2020 році передбачається, що в районах і містах обласного значення 

буде реалізовано близько 300 інвестиційних проектів, на фінансування яких 

передбачається залучення коштів з державного, обласного, місцевих бюджетів 

та з інших не бюджетних джерел, не заборонених законодавством, зокрема: 

у сфері житлово-комунального та транспортного господарства: 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної 

інфраструктури, водопостачання та водовідведення; 

будівництво артезіанських свердловин для господарчого питного 

водопостачання населення; 

будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка до м. Хмельницький; 

будівництво та капітальний ремонт очисних споруд; 

реконструкція каналізаційних та теплових мереж;  

капітальний ремонт вуличних мереж та благоустрій населених пунктів 

області; 

будівництво вуличного освітлення; 

капітальний та поточний ремонт доріг державного та місцевого значення; 

у сфері охорони здоров’я: 

реконструкція та будівництво АЗПСМ; 

матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я;  

реконструкція, капітальний та поточний ремонт закладів охорони 

здоров’я; 

будівництво лікувально-діагностичного центру обласної дитячої лікарні у 

м. Хмельницький; 

реконструкція обласного кардіологічного диспансеру у м. Хмельницький; 

капітальний ремонт будівлі Хмельницького обласного онкологічного 

диспансеру у м. Хмельницький; 

у сфері освіти: 

реконструкція та капітальні ремонти дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів області; 

будівництво шкіл у селах Корчик Шепетівського району, Новолабунь 

Полонського району та Залужжя Білогірського району ; 

будівництво дитячого садочка в с.Давидківці Хмельницького району; 

будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 у 

м. Хмельницький; 

будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку 

Шостаковича, 28-А у м. Хмельницький; 

у сфері екології: 

реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько-

побутових стоків у м. Деражня; 

капітальний ремонт протирадіаційних укриттів; 
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відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану річки Збруч з влаштуванням рекреаційних зон в її заплаві 

та з одночасною рекультивацією порушених земель на частині території 

Сатанівської громади; 

берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з 

розчисткою та поглибленням в межах міста Старокостянтинів; 

 

у сфері фізичної культури і спорту: 

реконструкція та капітальний ремонт стадіонів у м. Кам'янець-

Подільський, у селищах Чемерівці та Наркевичі 

будівництво та капітальний ремонт спортивних майданчиків; 

будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 А у м.Хмельницький; 

будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3 А у 

м. Хмельницький; 

будівництво та реконструкція мультифункціональних майданчиків; 

облаштування спортивних залів спортивним покриттям (підлогою) 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

у сфері культури: 

реконструкція та капітальний ремонт будинків культури та сільських 

клубів; 

будівництво будинку культури на 500 місць із зменшенням місць до 453 у 

селищі Теофіполь; 

ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури місцевого та 

державного значення. 

 

 

 

Директор Департаменту      Олена БОХОНСЬКА 
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Додаток 1 до Програми 

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  

Хмельницької області на 2020 рік 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту      Олена БОХОНСЬКА 

 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2018 рік 

2019 рік, 

очікуванні 

дані 

2020 рік 

прогноз 

Темп 

приросту 

(зменшення) 

2020 рік 

у % до 2019 

року 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, усього: 
млн. грн.  42746,9 43378,1 45548,0 105,0 

Індекс промислового виробництва % 95,2 90,0 102,0 - 

Індекс обсягу 

сільськогосподарської продукції  у 

% до попереднього року 

% 104,5 101,0 104,0 100 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

наростаючим підсумком з початку 

інвестування 

млн. дол. 

США 
199,5 201,5 207,5 103,0 

у % до попереднього року % 116,8 101,0 103,0 - 

Обсяг експорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
638,2 644,6 693,6 107,6 

Обсяг експорту у % до 

попереднього року 
% 136,5 101,0 107,6 - 

Обсяг імпорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
446,6 535,9 579,3 108,1 

Обсяг імпорту у % до попереднього 

року 
% 107,8 120,0 108,1 - 

Індекс споживчих цін % 109,2 105,4 105,6 - 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн. 7345,6 8600,0 9090,0 105,7 

Індекс реальної заробітної плати % 111,8 110,0 110,0 - 

Заборгованість з виплати заробітної 

плати, усього (на кінець року) 
млн. грн. 13290,9 5568,0 5032,0 90,4 
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Додаток 2 до Програми 

Перелік обласних програм, що реалізовуватимуться  

у 2020 році 
 

№ 

п/п 
Назва програми 

Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін   

реалізації 

програми 

Відповідальний виконавець 

1 Програма соціально-

економічного розвитку 

області на 2020 рік 

проект 2020 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

2 Стратегія регіонального 

розвитку Хмельницької 

області на 2011-2020 

роки 

Рішення 

обласної ради  

від 18.05.2011 

№ 24-4/2011 

2011-2020 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

3 План заходів з 

реалізації Стратегії 

регіонального розвитку 

Хмельницької області 

на 2018-2020 роки  

Рішення 

обласної ради  

від 22.12.2017  

№ 32-17/2017 

(зі змінами) 

2018-2020 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

4 Програма розвитку 

малого і середнього 

підприємництва 

Хмельницької області 

на 2019-2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 21.12.2018 

 № 53-23/2018 

2019-2020 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

5 Про програму 

фінансової підтримки 

функціонування Агенції 

регіонального  

розвитку Хмельницької 

області на 2019-2021 

роки 

Рішення 

обласної ради 

від 27.09.2018                  

№ 60-21/2018 

2019-2021 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

6 Програма підвищення 

енергоефективності 

Хмельницької області 

на 2017-2021 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 23.03.2017 

№ 22-11/2017 

2017-2021 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

7 Програма підвищення 

рівня дорожнього руху 

Хмельницької області 

на 2018-2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 14.06.2018 

№ 45-19/2018 

2018-2020 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

8 Програма залучення 

інвестицій в економіку 

Хмельницької області 

на 2011-2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 02.03.2011 

№ 42-3/2011 

2011-2020 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 

9 Програма відновлення 

та розвитку 

комунального 

підприємства 

«Аеропорт 

Хмельницький» на 

2018-2022 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 22.12.2017 

№ 29-17/2017 

(зі змінами) 

2018-2022 Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 



 39 

10 Програма розвитку  

агропромислового 

комплексу 

Хмельницької області 

на 2017-2021 роки 

Рішенням 

обласної ради                  

від 23.03.2017  

№ 19-11/2017 

(зі змінами)           

2017-2021 Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

11 Обласна комплексна 

програма соціального 

захисту населення на 

2016- 2020 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 17.02.2016 

№ 14-4/2016 

(зі змінами) 

2016-2020 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

12 Про програму 

зайнятості населення 

Хмельницької області 

до 2020 року 

Рішення  

обласної ради  

від 27.09.2018                  

№ 37-21/2018 

2018-2020 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

13 Обласна соціальна 

програма підтримки 

сім’ї, запобігання та 

протидії домашньому 

насильству на період до 

2020 року 

Рішення 

обласної ради 

від 21.04.2016 

№ 42-5/2016 

2016-2020 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

14 Про обласну програму 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

період до 2022 року 

Рішення 

обласної ради 

від 21.12.2018                  

№ 46-23/2018 

2019-2022 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

15 Про обласну 

комплексну програму 

соціальної підтримки 

учасників АТО, 

операції об’єднаних 

сил, членів їх сімей, 

сімей загиблих 

учасників АТО, 

операції об’єднаних 

сил, постраждалих 

учасників Революції 

Гідності, учасників-

добровольців, які брали 

участь у захисті 

територіальної 

цілісності та 

державного 

суверенітету на Сході 

України та вшанування 

пам’яті загиблих на 

2019-2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 21.12.2018                  

№ 47-23/2018 

2019-2020 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

16 Програма розвитку 

освіти Хмельницької 

області на 2016- 2020 

роки 

Рішення 

обласної ради 

від 22.12.2015 

№ 8-2/2015 

(зі змінами) 

2016-2020 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

17 Програма розвитку 

краєзнавства в 

Хмельницькій області 

Рішення 

обласної ради 

26.12.2014 

2015-2020  Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
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на період до 2020 року № 15-28/2014 

18 Програма 

централізованого 

забезпечення медичних 

закладів 

дороговартісним 

медичним обладнанням, 

медикаментами та 

виробами медичного 

призначення на 2016-

2020 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 22.12.2015 

№7-2/2015 

(зі змінами) 

2016-2020 Департамент охорони 

здоров’я  

облдержадміністрації 

19 Програма збереження 

об’єктів культурної 

спадщини 

Хмельницької області 

на 2015-2020 роки 

Рішенням 

обласної ради 

від 26.12.2014 

№ 14-28/2014 

2015-2020  Управління культури, 

національностей,  

релігій та туризму 

облдержадміністрації 

20 Обласна програма  

розвитку культури і 

духовності на період до 

2020 року 

Рішення 

обласної ради 

від 22.12.2017 

№ 24-17/2017 

2018-2020  Управління культури, 

національностей,  

релігій та туризму 

облдержадміністрації 

21 Програма «Питна вода 

Хмельниччини» на 

2008-2020 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 11.06.2008  

№ 18-15/2008 

2008-2020 Управління житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

22 Програма поводження з 

відходами у 

Хмельницькій області 

на 2018-2022 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 27.03.2018 

№ 39-18/2018 

2018-2022 Управління житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

23 Програма охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Хмельницької області 

на 2016-2020 роки 

Рішення 

обласної ради   

від 21.04.2016        

№ 19-5/2016 

(зі змінами) 

2016-2020 Департамент природних 

ресурсів та екології 

облдержадміністрації  

24 Цільова програма 

захисту населення і 

територій області від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру у 

Хмельницькій області 

на 2019-2023 роки 

Рішенням 

обласної ради 

від 21.03.2019 

№ 42-25/2019 

2019-2023  Управління з питань 

цивільного захисту 

населення 

облдержадміністрації 

25 Обласна цільова 

соціальна програма 

«Молодь 

Хмельниччини» на 

2016-2020 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 21.04.2016 

№ 39-5/2016 

(зі змінами) 

2016-2020 Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

26 Обласна цільова 

соціальна програма 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді на 2018-2021 

роки 

Рішення  

обласної ради 

від 27.03.2018 

№38-18/2018 

(зі змінами) 

2018-2021 Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 
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27 Обласна цільова 

соціальна програма 

розвитку фізичної 

культури і спорту на 

2018-2021 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 22.12.2017 

№ 56-17/2017 

(зі змінами) 

2018-2021 Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

28 Обласна програма 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства на 2018-

2020 роки 

Рішення  

обласної ради  

від 22.12.2017 

№ 20-17/2017 

(зі змінами) 

2018-2020 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

29 Обласна програма 

розвитку архівної 

справи на 2018-2021 

роки 

Рішення  

обласної ради 

від 27.03.2018 

№ 32-18/2018 

(зі змінами) 

2018-2021 Державний архів області 

30 Програма формування 

страхового фонду 

документації 

Хмельницької області 

на 2018-2021 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 27.09.2017 

№ 59-15/2017 

2018-2021 Державний архів області 

31 Про програму 

фінансової підтримки 

об’єктів спільної 

власності 

територіальних громад 

сіл, селищ, міст 

Хмельницької області 

на 2018-2022 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 27.09.2018                  

№ 28-21/2018 

(зі змінами) 

2018-2022 Управління з питань 

спільної власності 

територіальних громад та 

економічного розвитку 

виконавчого апарату 

обласної ради 

32 Програма проведення 

обласного конкурсу 

мікропроектів сталого 

місцевого розвитку у 

Хмельницькій області 

на 2017-2020 роки 

Рішення  

обласної ради  

від 27.09.2017 

№ 61-15/2017 

2017-2020 Обласна рада 

33 Обласна програма 

забезпечення молоді 

житлом на 2013-2020 

роки 

Рішення 

обласної ради 

від 20.12.2012 

№ 18-14/2012 

2013-2020 Хмельницьке регіональне 

управління Державної 

спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному 

житловому будівництву» 

34 Цільова регіональна 

програма підтримки 

індивідуального 

житлового будівництва 

на селі та поліпшення 

житлово-побутових 

умов сільського 

населення «Власний 

дім» на 2012-2020 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 15.03.2012         

№ 11-9/2012 

2012-2020 Державне підприємство 

Хмельницький обласний 

фонд підтримки 

індивідуального житлового 

будівництва на селі 

35 Програма забезпечення 

надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, 

створення сприятливих 

Рішення  

обласної ради  

від 27.09.2017 

№ 60-15/2017 

2017-2021 Головне управління ДПС в 

області 
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умов платникам 

податків та належного 

їх обслуговування на 

2017-2021 роки 

36 Програма впровадження 

державної політики 

органами виконавчої 

влади у сфері 

державного 

фінансового контролю у 

Хмельницькій області 

на 2017-2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 27.09.2017 

№ 58-15/2017 

2017-2020 Управління Західного офісу 

Держаудитслужби в області 

37 Обласна програма 

правової освіти 

населення на 2016- 2020 

роки 

Рішення 

обласної ради  

від 17.02.2016 

№ 10-4/2016 

(зі змінами) 

2016-2020 Головне територіальне 

управління юстиції в 

області 

38 Програма забезпечення 

пожежної безпеки 

населених пунктів та 

об’єктів усіх форм 

власності, розвитку 

інфраструктури 

підрозділів пожежної 

охорони у 

Хмельницькій області 

на 2016-2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 17.02.2016  

№ 12-4/2016 

2016-2020  Головне управління ДСНС 

України в області 

39 Програма покращення 

координації та 

повсякденної 

(оперативної) 

діяльності громадських 

формувань з охорони 

громадського порядку 

на території 

Хмельницької області 

на 2016- 2020 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 21.04.2016  

№ 29-5/2016 

(зі змінами) 

 

2016-2020 Головне управління 

Національної поліції в 

області 

40 Комплексна програма 

використання 

трирівневої моделі у 

профілактиці 

правопорушень серед 

неповнолітнього 

населення на території 

Хмельницької області 

на 2016-2020 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 21.04.2016 

№ 30-5/2016 

(зі змінами) 

2016-2020 Головне управління 

Національної поліції в 

області 

41 Комплексна програма 

профілактики 

правопорушень та 

боротьби зі 

злочинністю на 

території Хмельницької 

області на 2016-2020 

Рішення  

обласної ради 

20.08.2015 

№ 31-34/2015 

2016-2020 Головне управління 

Національної поліції в 

області 
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роки 

42 Про програму розвитку 

земельних відносин у 

Хмельницькій області 

на 2018-2022 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 27.09.2018                  

№ 52-21/2018 

 

2018-2022 Головне управління 

Держгеокадастру в області 

43 Обласна програма 

надання соціальних 

послуг центрами 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

соціальними закладами 

на 2018-2022 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 27.03.2018 

№31-18/2018 

(зі змінами) 

2018-2022 Обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

44 Програма розвитку 

водного господарства 

Хмельницької області 

на період до 2021 року 

Рішення 

обласної ради 

від 20.12.2012 

№ 21-14/2012 

2013-2021 Регіональний офіс водних 

ресурсів в області 

45 Програма боротьби з 

амброзією 

полинолистою та 

іншими бур’янами у 

Хмельницькій області 

на 2018-2022 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 14.06.2018 

№ 39-19/2018 

2018-2022 Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

області 

46 Про програму розвитку 

рибного господарства 

Хмельницької області 

на 2018-2022 роки 

Рішення  

обласної ради 

від 27.09.2018                  

№ 54-21/2018 

 

2018-2022 Управління Державного 

агентства рибного 

господарства в області 

47 Обласна програма 

«Територіальна оборона 

на 2017-2020 роки» 

Рішення 

обласної ради 

від 27.09.2017 

№ 57-15/2017 

2017-2020 Хмельницький обласний 

військовий комісаріат 
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