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Вступ 

Програму економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 

2021 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 143 Конституції 

України, Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-ІІІ (зі 

змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі 

змінами). 

При розробленні Програми враховано завдання та заходи таких документів: 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року, Стратегія 

розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, План заходів з реалізації 

Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, Цілі сталого розвитку 

України до 2030 року, Державна програма стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, прогноз 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки. 

Програма містить основні тенденції економічного і соціального розвитку 

області у 2020 році, найбільш проблемні аспекти (у тому числі викликані 

негативними наслідками, спричиненими виникненням і поширенням пандемії 

COVID-19) та ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення пріоритетних 

завдань розвитку Хмельниччини у 2021 році. Також представлено основні 

показники економічного і соціального розвитку області на 2021 рік, перелік 

регіональних цільових програм, затверджені обласної радою, а також перелік 

пріоритетних проєктів, які доцільно фінансувати у 2021 році із залученням 

бюджетних коштів обласного бюджету. 

Програмою окреслено цілі, основні завдання та заходи економічного, 

соціального та культурного розвитку регіону на короткостроковий період з 

урахуванням загальнодержавних реформ. 

Організація виконання заходів Програми здійснюватиметься обласною 

державною адміністрацією, її структурними підрозділами спільно з 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, профспілками, 

роботодавцями та громадськими організаціями, науковими установами і 

організаціями тощо, а також передбачає забезпечення узгоджених дій усіх гілок 

влади для втілення в області єдиної державної політики, спрямованої на 

підвищення якості життя громадян. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються рішенням сесії обласної ради за поданням обласної 

державної адміністрації. 

Відповідно до ст. 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку» для програм економічного і 

соціального розвитку областей повинна здійснюватися стратегічна екологічна 

оцінка.  



Основні тенденції соціально-економічного розвитку 

Хмельницької області у 2020 році 

Протягом року економіка області, як і країни в цілому, розвивалася під 

впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що різноспрямовано позначилися 

на загальних показниках розвитку. 

Пріоритетними напрямами розвитку залишаються завершення реформи 

децентралізації, реформування медицини та освітньої галузі, розвиток 

промислового потенціалу області, її інфраструктури, широке залучення 

інвестицій в економіку Хмельниччини. 

Основним показником, який 

характеризує економічні зрушення, а саме 

рівень економічного розвитку та результати 

економічної діяльності суб’єктів 

господарювання регіону, є валовий 

регіональний продукт. За останніми 

статистичними даними, валовий 

регіональний продукт Хмельницької 

області за 2018 рік становив 75,6 млрд 

гривень. Питома вага області за цим 

показником становила 2,12% (2015 рік – 2,07%, 2016 – 2,04%, 2017 – 2,14%). 

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту (у цінах 

попереднього року) протягом останніх років мав позитивну тенденцію, проте за 

попередніми даними у 2019 році показник становив 99,8 відсотка. 

Важливе місце в економіці області займає галузь промисловості. Індекс 

промислової продукції у 2020 році становив 97,5% (у 2019 році – 85,5%).  

Аналіз промислового виробництва 

за основними видами діяльності 

засвідчив зростання обсягів у добувній 

промисловості і розробленні кар’єрів – у 

1,6 раза та  постачанні електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря – 

на 16,8 відсотка. 

У переробній промисловості випуск 

продукції зменшився на 10,9 відсотка. 

Найбільше скорочення обсягів 

зафіксовано на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції – на 38%, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів – на 18,4%, виробництва продукції машинобудування – на 15,7%, 

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

інших матеріалів – на 10,5%, металургійного виробництва, виробництва 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 7,9%, виробництва 

ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 

4,5 відсотка. 

Водночас, збільшилося виробництво на підприємствах добувної 

промисловості та розроблені кар’єрів – на 64,5%, промислової продукції на 

підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 



поліграфічної діяльності – на 27,9% та постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 16,8 відсотка. Втім, враховуючи незначну питому 

вагу зазначених секторів у промисловості, зазначене зростання не могло 

завадити загальному падінню у промисловості. 

Підприємствами області торік реалізовано готової промислової продукції 

на загальну суму 47,3 млрд грн, що на 25% більше ніж за 2019 рік. 

У загальному обсязі реалізації основну частку становила продукція 

підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

– 31,5%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 

26,0%, ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 18,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування – 6,2 відсотка. 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2020 рік 

становив 95,2%, у тому числі продукції рослинництва – 94,8%, тваринництва – 

97,0 відсотка. 

По сільськогосподарським підприємствам індекс 

виробництва становив 92% (у тому числі продукції 

рослинництва – 92%, тваринництва – 91,8%), по 

господарствам населення – 103,4% (у тому числі 

продукції рослинництва – 104,6%, тваринництва – 

101,1%). 

Агроформуваннями області зібрано 4,1 млн тонн 

зерна при середній урожайності 67 ц з гектара. З площі 

13,5 тис. га зібрано понад 598,7 тис. тонн цукрових буряків (урожайність 442 

ц/га), намолочено 562 тис. тонн соняшнику (урожайність 33 ц/га), кукурудзи на 

зерно намолочено 2,6 млн тонн (урожайність 95 ц/га), намолочено майже 256,9 

тис. тонн сої при урожайності 24 ц з гектара. Господарствами всіх форм 

власності зібрано урожай картоплі, обсяг якого у 2020 році майже на 20% 

перевищив минулорічний. 

Під урожай 2021 року посіяно 284 тис га озимих культур, у тому числі 

207 тис га зернових (відповідно, на 9% та 13,3% менше ніж торік через 

погодньо-кліматичні умови). 

Зниження індексу продукції тваринництва зумовило зменшення обсягу 

виробництва м’яса - на 9,2% та яєць - на 2,5 відсотка. Проте, виробництво 

молока збільшилося на 2,5 відсотка. 

У порівнянні до 2019 року по всіх категоріях господарств зменшилася 

чисельність великої рогатої худоби на 0,9% (нараховувалось 219,3 тис 
голів), у тому числі корів – на 2,5% (123,4 тис корів),  поголів’я птиці 

свійської – на 18,5% (6,6 млн голів). Поряд з цим, поголів’я свиней 
збільшилося на 4,1% (324,5 тис. голів), овець і кіз – на 25,3% (33,2 тис 
голів). 

Активно розвивається галузь вівчарства. На Хмельниччині 
реалізується інвестиційний проект з розведення овець Романівської 
породи, розрахований на утримання 50 тис. голів овець. Вже у вересні 
того року введено в дію перші черги вівцеферм в Шепетівському районі, 
де закуплено та поставлено на вирощування біля 15 тис. голів овець. 



З метою сприяння розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції у 2020 році сільськогосподарським 

товаровиробникам області передбачено державну фінансову підтримку у 

розмірі 150,2 млн грн за різними напрямами, зокрема: 2,04 млн грн – на 

утримання корів молочного напряму продуктивності для 15 фермерських 

господарств; 13,3 млн грн – спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї 

для 1,3 тис. фізичних та юридичних осіб; 46,1 млн грн – на часткове 

відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів для  

27 підприємств; 36,9 млн грн – на часткову компенсацію вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (всього 

103 одиниці); 51,8 млн грн – на відшкодування відсотків за користування 

кредитами; 7,2 млн грн – на часткове відшкодування за придбаний садивний 

матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю для 2 

сільськогосподарських підприємств. 

З обласного бюджету передбачено 683 тис. грн на часткову компенсацію 

вартості установок індивідуального доїння, якою скористалося 162 фізичних 

особи, та 172 тис. грн на часткову компенсацію вартості техніки для 2 сімейних 

фермерських господарств. 

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. У 2020 році 

підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування 

освоєно 9210,2 млн грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 

18,1% менше 2019 року. 

Найвагомішу частку капітальних 

інвестицій (99,6% загального обсягу) 

освоєно в матеріальні активи, з яких у 

машини, обладнання та інвентар і 

транспортні засоби – 40,1% усіх 

інвестицій, у будівлі та споруди – 56,3 

відсотка. Головним джерелом 

капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти 

підприємств і організацій, за рахунок 

яких освоєно 54,4% загального обсягу. 

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості 

(28,3%), сільського, лісового та рибного господарств (23,4%). Капітальні 

інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з 2019 роком зменшилися на 38 

відсотків. 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 30.09.2020 становив 

174,0 млн дол. США, що 31% менше до відповідного періоду 2019 року. 

На Хмельниччині працює більше 200 підприємств з іноземним капіталом 

із 35 країн світу. Понад 76,9% інвестицій надходить в область із країн 

Європейського Союзу. Основні країни-інвестори – Кіпр, Польща, Франція, 

Німеччина, Ізраїль та Велика Британія.  

У звітному періоді продовжено реалізацію вагомих інвестиційних 

проєктів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку області. 



Так, у курортному селищі Сатанів Городоцького району на стадії завершення 

роботи з будівництва найсучаснішого санаторно-курортного комплексу 

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

комплексу «Арден Скай». У м. Старокостянтинів ведеться будівництво заводу з 

виробництва соняшникової олії на базі діючого елеватора. Планова річна 

потужність підприємства становитиме 1 млн тонн насіння соняшника.  

Реалізується проєкт з відновлення роботи Хмельницького 

аеропорту. У 2020 році отримано посвідчення про допуск до 

експлуатації злітно-посадкового майданчика для малих 

повітряних суден. З обласного бюджету виділено 5,5 млн грн, у 

тому числі з міського бюджету 0,5 млн грн – для розробки 

проєктної документації на реконструкцію аеродромного 

комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» із продовженням 

злітно-посадкової смуги на 500 метрів. 

У травні 2020 року підприємством ТОВ «Теофіпольська енергетична 

компанія» із залученням кредитних коштів ЄБРР завершено будівництво 

третьої черги когенераційної установки з виробництва електроенергії з біогазу 

потужністю 2,5 МВт/год електроенергії на рік та введено її в промислову 

експлуатацію.  

У с. Кременчуки Красилівського району виділено земельну ділянку 

площею 20,0 га під реалізацію проєкту зі створення виробничого комплексу для 

підготовки, зберігання, первинної та подальшої переробки зерна кукурудзи і 

побічних продуктів.  

Особливої уваги потребує зовнішньоторговельна діяльність. За 

підсумками 2020 року експорт товарів збільшився на 3,3% і становив 

663,5 млн дол. США, імпорт зменшився на 9,8% і становив 508,8 млн доларів 

США.  

Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 154,7 млн дол. 

США (у 2019 року – 78,4 млн дол. 

США). Зовнішньоторговельні 

операції проводилися із партнерами 

із 127 країн світу.  

Обсяг експорту товарів до 

країн ЄС збільшився на 1,3% та 

становив 327,0 млн дол. США 

(49,3% від загального обсягу 

експорту).  

Найбільше експортувалися 

товари до Польщі, Німеччини, 

Китаю, Єгипту, Нідерландів, 

Туреччини, Бельгії.  

Основу товарної структури експорту становили зернові культури; насіння 

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

вироби; меблі; жири та олії тваринного або рослинного походження; молоко та 

молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед, мінеральні продукти. 



Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) 

підприємствами області у 2020 році становив 6472,1 млн грн, що на 58,3% 

більше порівняно з 2019 роком. Капітальний та поточний ремонти становили 

67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове 

будівництво – 18,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 13,9 відсотка. 

Торік в області прийнято в експлуатацію 

216,6 тис. кв. м загальної площі житлових будівель, 

що на 33,1% менше ніж у 2019 році.  

У 2020 році продовжено будівництво 

(реконструкцію, капітальний ремонт) об’єктів 

соціально-культурного та житлово-комунального 

призначення на території області за кошти 

державного та місцевих бюджетів. 

З Державного фонду регіонального розвитку на інфраструктурні проєкти 

передбачено 216,2 млн гривень. За рахунок цих коштів здійснювалось 

фінансування 23 проєктів, у тому числі 10 проєктів по програмі «Велике 

будівництво» на суму 131,8 млн гривень. З обласного бюджету на здійснення 

заходів із будівництва, реконструкції і реставрації соціальної інфраструктури 

передбачено 78,9 млн гривень.  

У рамках реалізації Обласної програми забезпечення молоді житлом на 

2013-2020 роки надано 2 кредити молодим сім’ям на суму 1,1 млн гривень.  

У рамках реалізації Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки надано 

кредитів на суму 2,5 млн грн, за рахунок чого покращили свої житлові умови  

20 сімей. 

На будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг 

загального користування області передбачено 6,5 млрд грн, у тому числі на 

дороги державного значення – 5677,5 млн грн, місцевого значення – 853,9 млн 

гривень. У 2020 році за рахунок виділених коштів уведено в експлуатацію 47 

об’єктів доріг загального користування державного значення, 54 об’єкти 

загального користування місцевого 

значення та 41 об’єкт на вулицях і дорогах 

комунальної власності у населених пунктах. 

На Хмельниччині продовжують 

розвиватися напрями альтернативної 

енергетики та впроваджується сучасне 

обладнання у сфері теплопостачання. 

В області діє 33 малих ГЕС та 66 СЕС 

загальною потужністю до 334 МВт. За 2020 

рік введено в експлуатацію 30 СЕС та 

1 мікро ГЕС загальною потужністю близько 120 МВт. Завершено будівництво 

та введено в експлуатацію III чергу біогазової установки по комплексному 

виробництву електроенергії з біогазу потужністю 10,5 МВт у Теофіпольському 

районі. В Красилівському районі розпочато будівництво сонячної 

електростанції на площі 35 га та потужністю 15 МВт.  



Тривала робота, спрямована на підтримку малого та середнього 

підприємництва, удосконалення системи організації надання адміністративних 

послуг. 

За 2020 рік Регіональним фондом підтримки підприємництва по 

Хмельницькій області для реалізації бізнес-проєктів у пріоритетних напрямах 

діяльності надано пільгові кредити 7 суб’єктам підприємництва на загальну 

суму 2370,0 тис. гривень. 

У рамках реалізації державної програми 

«Доступні кредити 5-7-9%» на 01.10.2020 понад 130 

суб’єктів малого та середнього бізнесу отримали 

пільгові кредити на суму майже 190 млн гривень. 

Отримані фінансові ресурси в основному 

спрямовувано на реалізацію інвестиційних проєктів, 

рефінансування попередньо виданих кредитів, поповнення оборотних коштів. 

З метою підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, які 

зупинили чи скоротили свою діяльність через карантинні обмеження на 

01.10.2020 виплачено допомогу по частковому безробіттю на загальну суму 

51,0 млн грн 8998 громадянам, у тому числі 5146 фізичним особам –  

підприємцям.  

Послугами обласної служби зайнятості за січень-жовтень 2020 року 

скористалися 55,1 тис. громадян, в тому числі 36,6 тис. осіб, які мали статус 

безробітного. Працевлаштовано 17,4 тис. осіб. Надано 511 консультацій з 

питань організації та провадження підприємницької діяльності  Скориставшись 

одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності, 21 безробітний започаткував власну справу. 

На нові робочі місця працевлаштовано 285 безробітних з компенсацією 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

186 роботодавцям, в тому числі 123 суб’єктам малого підприємництва.  

 У 2020 році продовжувалась робота щодо розширення 

мережі центрів надання адміністративних послуг (далі – 

ЦНАП), у тому числі за підтримки Програми «U-LEAD» з 

Європою. Зокрема, на завершальному етапі перебувають 

роботи з відкриття ЦНАП в Новодунаєвецькій, Грицівській та 

Кам’янець-Подільській (в с. Колибаївка) територіальних громадах. На початку 

року розпочав роботу ЦНАП Білогірської селищної ради. 

Всього в області діє 37 ЦНАП, у тому числі: 14 – при 

райдержадміністраціях, 5 – при виконавчих комітетах міських 

(міст обласного значення) рад, 18 – при територіальних 

громадах, якими за 9 місяців звітного року надано майже 

285 тисяч адміністративних послуг.  

Надзвичайно важливим питанням залишається наповнення місцевих 

бюджетів. Заходи, які вживались органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування області задля збільшення надходжень до бюджетів, дозволили 

за 2020 рік мобілізувати до загального фонду бюджету області податків та 

зборів (без врахування міжбюджетних трансфертів) на суму 5017,3 млн грн та 

забезпечити виконання планових призначень на 109,7 відсотка.   



Доходи загального фонду місцевих бюджетів до відповідного періоду 

2019 року зросли на 282,9 млн грн або на 3,6 відсотка. 

У контексті наповнення бюджетів актуальною є боротьба з порушенням 

норм чинного законодавства щодо виплати заробітної плати. У 2020 році в 

області проведено 5831 захід з питань легалізації заробітної плати, здійснено 

інспекційні відвідування та заходи інформаційно-роз’яснювального характеру у 

8836 суб’єктів господарювання у галузях промисловості, будівництва, 

транспорту, сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі, організації 

харчування тощо. Виявлено 781 суб’єкт господарювання без державної 

реєстрації та 1145 роботодавців, які використовували найману працю без 

укладення (оформлення) трудового договору. За результатами вжитих заходів 

за 10 місяців 2020 року зареєстровано 1697 суб’єктів господарювання та з 

5774 працівниками укладено трудовий договір. 

Запорукою сталого економічного розвитку області та добробуту громадян 

є підвищення рівня заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати. 

Середньомісячна заробітна 

плата за 2020 рік зросла порівняно з 

2019 роком на 13,8% і становила 

9872 гривень. Найвищі розміри 

середньої номінальної заробітної 

плати спостерігались у працівників 

фінансової та страхової діяльності, 

державного управління й оборони, 

обов’язкового соціального 

страхування та промисловості. 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати по області на 1 

січня 2021 року становила 12,0 млн 

гривень. У структурі боргу заборгованість на економічно активних 

підприємствах становить 6,2 млн грн або 51,7% від загального боргу 

підприємств області, підприємствах-банкрутах – 5,2 млн грн або 43,3% та 

економічно неактивних підприємствах – 0,6 млн грн або 5 відсотків. 

Приділялася значна увага розвитку та реформуванню соціальних 

галузей.  

 

 В області функціонує 741 заклад 

дошкільної освіти, де здобувають освіту 41,2 тис. 

вихованців. Показник охоплення дітей 

дошкільною освітою у 2020 році становив 95% (у 

2019 році – 97%). Завантаженість закладів 

дошкільної освіти віком від 3 до 6 років 

залишилась на рівні попереднього року – на 100 

місцях виховується 110 дітей (у 2018 році – 116). 

Зменшено чергу на влаштування дітей у заклади дошкільної освіти на 313 

дітей. 



Розпочали роботу два новозбудованих заклади дошкільної освіти – у  

м. Хмельницький на 120 місць та у с. Давидківці Хмельницького району на 

80 місць. Крім того, запрацювали 2 заклади дошкільної освіти у пристосованих 

приміщеннях та 1 додаткова група у функціонуючому дошкільному закладі. 

Всього з початку року створено 296 додаткових місць для дошкільнят. 

На даний час в області функціонує 621 заклад загальної середньої освіти 

всіх типів та форм власності, у яких навчається 138,7 тис. учнів, у тому числі 

33 опорних школи з 34 філіями. У зв’язку з проведенням оптимізації мережі 

закладів загальної середньої освіти до початку 2020/2021 навчального року їх 

кількість скоротилась на 29 закладів, з них 12 – втратили свій юридичний 

статус через приєднання до опорних шкіл. 

Одним із пріоритетних напрямів є постійне вдосконалення 

функціонування сфери інклюзивної освіти.  

 На Хмельниччині інклюзивне навчання 

організовано у 4 містах, 16 районах та 32 об'єднаних 

територіальних громадах. Наразі створено 

169 інклюзивних груп у 73 закладах дошкільної 

освіти, у яких виховується 377 дітей з особливими 

освітніми потребами; організовано роботу 198 

закладів загальної середньої освіти, де у 587 класах 

інклюзивною освітою охоплено 860 учнів із 

порушеннями психофізичного розвитку. Для супроводу дітей введено 158,5 

ставки асистентів вихователів та 538,25 ставки асистентів вчителів. 

Крім того, навчання дітей з особливими освітніми потребами 

організовано у 7 спеціальних школах, 3 навчально-реабілітаційних центрах,  

1 спеціальному класі для дітей з інтелектуальними порушеннями. 

У 2020 році для області з державного бюджету передбачено 22,1 млн грн 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

на 4,6 млн грн більше ніж у минулому році.  

Підготовку робітничих кадрів забезпечують 26 професійно-технічних 

навчальних закладів державної форми власності з чисельністю учнів та 

слухачів – 9,1 тис. осіб. В закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

здійснюється первинна професійна підготовка та професійно-технічне навчання 

робітників за 17 напрямами і видами господарської діяльності (102 професії). 

На утримання закладів професійно-технічної освіти з обласного бюджету у 

2020 році виділено 221,0 млн гривень.  

 У 2020 році п’ять закладів професійно-технічної освіти 

продовжили реалізацію проєктів регіонального розвитку за 

рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу, на загальну суму близько 30 млн грн, 

зокрема: 

«Реконструкція навчально-виробничих майстерень та 

кабінету професійної підготовки електрогазозварників в Хмельницькому 

професійному ліцеї», Хмельницький професійний ліцей; 

«Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими 

робітниками», ДНЗ ВПУ №11 м. Хмельницького; 



«Створення багатопрофільного регіонального Центру професійної 

освіти», ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»; 

«Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи в 

навчальному закладі як один з факторів підвищення якості підготовки 

робітничих кадрів для потреб регіону», Хмельницький професійний ліцей 

електроніки; 

«Створення учнівського готельно-туристичного центру на базі ДНЗ 

«Подільський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Подільський центр 

професійно-технічної освіти». 

У рамках реалізації одного з проєктів у червні 2020 року відкрито STEM-

центр Хмельницького професійного ліцею електроніки, на базі якого здобувачі 

освіти мають можливість займатися такими напрямками як робототехніка, 3D 

моделювання, основи програмування та основи інформаційної безпеки. 

Продовжено роботу щодо реалізації державної 

політики з реформування галузі охорони здоров’я. 

Упродовж 2020 року ліквідовано наркологічний 

диспансер, функції стаціонарної допомоги якого передано 

КНП «Хмельницький обласний  заклад з надання 

психіатричної допомоги», а амбулаторної допомоги – 

КНП «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я». 

Славутську обласну туберкульозну лікарню реорганізовано у відділення 

КНП «Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер». Кам`янець-

Подільську станцію переливання крові реорганізовано у відділення 

Хмельницького обласного центру служби крові. КНП «Яблунівський обласний 

заклад з надання психіатричної допомоги» реорганізовано у відділення 

КНП «Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги». 

Центрами первинної медико-санітарної допомоги впорядковувалася 

мережа фельдшерських пунктів. Зокрема, 47 фельдшерських пунктів 

реорганізовано в медичні пункти тимчасового базування.  

У 2020 році в рамках реалізації державної програми «Доступна 

медицина» завершено будівництво приміщень 30 амбулаторій загальної 

практики/сімейної медицини. За 2020 рік введено в експлуатацію 

18 амбулаторій. Проведено оснащення амбулаторій необхідною апаратурою, 

зокрема придбано 45 апаратів ЕКГ, 9 аналізаторів гематологічних, 2 

аналізатори біохімічні. Центрами ПМСД закуплено 4 автомобілі.  

У 2020 році продовжено реконструкцію приміщень КНП «Хмельницький 

обласний серцево-судинний центр» (10,0 млн грн) та будівництво обласної 

дитячої лікарні (10,0 млн грн).  

96 медичних закладів вторинного і третинного рівнів уклали угоди з 

Національною службою здоров'я України на загальну суму 2,2 млрд гривень. 

Разом з цим, через епідемією COVID-19 галузь охорони здоров’я 

працювала у складних умовах. На початку року створено цілодобовий обласний 

штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Базовим медичним закладом першої 

хвилі визначено Хмельницьку обласну інфекційну лікарню та ще 23 

лікувальних заклади визначено опорними для прийому пацієнтів хворих на 



коронавірусну хворобу. З обласного бюджету на боротьбу з пандемією було 

виділено 18,0 млн гривень. 

Здійснювались заходи щодо соціального забезпечення та соціального 

захисту громадян, які потребують підтримки з боку держави.  

На 01.11.2020 року 

нараховано державну 

соціальну допомогу близько 

4 тисячам малозабезпечених 

сімей на загальну суму 262,9 

млн грн та більше 34 

тисячам сімей з дітьми на 

загальну суму 584,7 млн 

гривень. Нараховано 

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 589,1 млн. 

гривень. В середньому користувалось субсидією 118 тис. домогосподарств. 

В області забезпечено належну роботу інтернатних закладів, 

територіальних центрів соціального обслуговування, Центрів надання 

соціальних послуг. На реконструкцію (ремонт) інтернатних установ сфери 

соціального захисту населення області, покращення їх матеріально-технічної 

бази з обласного бюджету в 2020 році передбачено 14,5 млн гривень.  

На території області перебуває 6465 громадян, які переселилися із 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції. З метою забезпечення захисту прав переселенців 

вжито ряд заходів, у тому числі призначено грошову допомогу 1192 сім’ям. 

Створювалися умови для реалізації права кожної дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання та проживання у 

сім’ї. На обліку служб у справах дітей області перебуває 1811 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання 

охоплено 1574 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під 

опікою (піклуванням) виховується 1286 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу виховується 280 дітей, які перебувають на обліку. Протягом звітного 

періоду усиновлено 20 дітей, створено 3 прийомних сім'ї. 

На особливому контролі перебуває питання охорони навколишнього 

природного середовища. У 2020 році з обласного 

фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено кошти в сумі 11,7 млн грн на 

здійснення природоохоронних заходів. 

 На території області продовжується робота з 

паспортизації місць видалення відходів. Загалом в 

області нараховується 727 сміттєзвалищ ТПВ, з них паспортизовано 455 

сміттєзвалищ.  

У 2020 році створено загальнозоологічний заказник місцевого значення  

«Яцьковецький», розроблено землевпорядну документацію регіонального 

ландшафтного парку «Мальованка», проведено інспектування 3 полігонів 



твердих побутових відходів, здійснюється реконструкція очисних споруд 

Понінківської картонно-паперової фабрики, виконано 80% робіт.  

Розпочато роботу із розроблення проєкту Регіонального плану управління 

відходами у Хмельницькій області до 2030 року. 

Активізовано роботу щодо розвитку внутрішнього туризму. У 2020 

році розроблено концепцію розвитку туризму Хмельницької області, проєкт 

Програми розвитку туризму Хмельницької області на 2021-2025 роки, 

туристичні маршрути вихідного дня по визначних та цікавих місцях області. 

Продовжено реставраційні роботи на пам’ятках архітектури 

національного значення Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж», на які у 2020 році з обласного бюджету виділено 10 млн гривень. 

Впроваджуються проєкти «Створення туристично-інформаційного центру 

на території курортної зони селища Сатанів Городоцького району 

Хмельницької області» та «Створення туристично-рекреаційної зони «Сквер 

Потоцьких» у селищі Антоніни Красилівського району Хмельницької області», 

які були відібрані конкурсною комісією Міністерства розвитку громад та 

територій України як проекти, що реалізовуватимуться за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.  

Хмельницький обласний художній музей та Хмельницька обласна 

бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка за підтримки Українського 

культурного фонду реалізували грантові проєкти: «Ребрендингова кампанія 

Хмельницького обласного художнього музею: Час оновлення» та «Інтерактивна 

вистава «Подорож до сонечка», загальною вартістю 435,7 тис. гривень.  

Вживались заходи задля забезпечення пожежної безпеки в обласних 

закладах культури та мистецтва, на які з обласного бюджету виділено 2,9 млн 

грн, що у 2,6 раза більше ніж у 2019 році. 

Важливу роль у зміцненні здоров’я людини та 

забезпеченні здорового дозвілля відіграє галузь фізичної 

культури і спорту.  

 В області культивуються 29 олімпійських та 45 

неолімпійських видів спорту. Діють 42 дитячо-юнацьких 

спортивних школи, у яких працюють майже 600 тренерів-

викладачів та займаються  більше 15 тисяч вихованців.  

Спортивна інфраструктура Хмельниччини складається 

з понад 3 тисяч спортивних об’єктів, у тому числі: 42 стадіони, 221 футбольне 

поле, 7 легкоатлетичних ядер, 308 великих спортзалів, 507 майданчиків з 

тренажерним обладнанням, 9 плавальних басейнів та інші.  

Усього до занять фізичною культурою та спортом залучено 15% 

населення області. 13,5% дітей та підлітків систематично займаються  у дитячо-

юнацьких спортивних школах. Обсяг видатків загального фонду обласного 

бюджету на галузь у 2020 році передбачено у розмірі 38,2 млн грн, що на 24,4% 

більше ніж у попередньому році.  

У рамках проєкту Президента України «Велике будівництво» 

здійснювалося будівництво і реконструкція стадіонів та спортивних 

майданчиків, Палацу спорту у місті Хмельницький.  У 2020 році завершено 

будівництво і реконструкція 5 спортивних об’єктів. 



Виплачуються премії та персональні стипендії провідним спортсменам і 

тренерам області. 

На чемпіонатах, Кубках України та Всеукраїнських змаганнях нашими 

спортсменами у 2020 році здобуто 223 медалі з олімпійських видів спорту та 

338 – з неолімпійських.  



Цілі та пріоритети  

соціально-економічного розвитку регіону на 2021 рік 

Ситуація щодо пандемії COVID-19 та введення карантину у країні 

обумовили виникнення серйозних викликів для економіки, суспільства, кожної 

конкретної людини. Враховуючи, що здоров’я людей є однією із найбільших 

цінностей, обласною владою буде вжито низку заходів, що дозволять стримати 

розповсюдження вірусу та подолати негативні наслідки, спричинені 

обмежувальними заходами.  

Основою для глибоких соціально-економічних перетворень у регіоні та 

його подальшого сталого розвитку є визначення основних цілей та пріоритетів 

економічної політики на 2021 рік.  

Цілі та пріоритети програми розроблено з урахуванням потенціалу 

нашого регіону та спрямовано 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 2021 рік будуть: 

розвиток промислового потенціалу області на базі інноваційних 

технологій, модернізація та технічне переоснащення виробничих потужностей, 

стимулювання розробки і випуску конкурентоспроможних видів продукції, 

створення нових зразків сучасної техніки; 

підвищення продуктивності сільського господарства та рівня насиченості 

ринку продуктами харчування за рахунок модернізації та оновлення 

виробничих потужностей, впровадження сучасних форм кооперації, розвитку 

органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування; 

сприяння залученню інвестицій в економіку області, створення та 

подальший розвиток індустріальних парків, нарощення експортного потенціалу 

за рахунок виробництва нових видів продукції та її популяризації на зовнішніх 

ринках;  

упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, 

розвиток альтернативної енергетики та відновлюваних джерел енергії, 

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

комунального господарства; 

розвиток якісної, надійної та доступної інфраструктури, забезпечення 

належного експлуатаційного стану автомобільних доріг, подальше відновлення 

роботи КП “Аеропорт-Хмельницький”; 

створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні, стимулювання розвитку 

підприємницьких навичок населення, розбудова існуючої мережі центрів 

надання адміністративних послуг, наближення послуг до пересічних громадян, 

підвищення їх якості та поліпшення сервісу обслуговування; 

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; 

забезпечення якісної та доступної освіти, створення сучасних умов 

навчання, включаючи інклюзивне, поширення знань та навичок, необхідних для 

підготовки робітничих кадрів та спеціалістів, які відповідають потребам ринку 

праці області; 

підвищення тривалості та якості життя населення шляхом поліпшення 

якості та доступності медичного обслуговування, шляхом реформування та 

модернізації системи охорони здоров’я, подальшого впровадження інституту 

сімейної медицини та розвитку екстреної медичної допомоги. 

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; 

промоція туристичного потенціалу Хмельниччини на внутрішньому та 

міжнародному туристичних ринках, збереження та популяризація історико-

культурних пам’яток; 

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. 

 

Результати виконання Програми 

Розвиток основних сфер економічної діяльності:  

індекс промислового виробництва у 2021 році становитиме 101% за 

рахунок стабільної роботи потужних промислових підприємств, освоєння 

нових видів конкурентоспроможної промислової продукції; 

приріст валової продукції сільського господарства за підсумками 

діяльності усіх категорій господарств становитиме 3,0% за рахунок вчасного та 

якісного посіву та збору сільськогосподарських культур, введення в дію 

тваринницьких комплексів; 

загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку 

області збільшиться на 3%; 

експорт місцевих товарів збільшиться на 7,6%, обсяг імпорту – на 8,2%; 

середньомісячна заробітна плата збільшиться до 11460,0 грн (на 19,4% 

більше показника 2020 року);  

заборгованість з виплати заробітної плати скоротиться до початку 2021 

року на 25% та становитиме 8,6 млн гривень. 

 



Мета, ключові завдання та заходи соціально-економічного розвитку 

регіону 

Метою Програми є підвищення якості життя та добробуту населення, за 

рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого 

зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

 

1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки 

1) Промисловий комплекс та інноваційний розвиток буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

створення належних умов для нарощування підприємствами області 

обсягів виробництва промислової продукції, підвищення її 

конкурентоспроможності; 

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, 

створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та 

високотехнологічних промислових виробництв; 

підвищення науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств 

області у рамках виконання державного оборонного замовлення та сприяння 

реалізації політики імпортозаміщення та внутрішньообласної кооперації; 

стимулювання розвитку інноваційної діяльності у промисловості, 

сприяння розвитку виробництва; 

сприяння участі промислових підприємств у міжнародних, національних, 

регіональних виставково-ярмаркових заходах, економічних та інвестиційних 

форумах з метою розширення ринків збуту їх продукції; 

створення та розвиток індустріальних парків; 

вихід продукції товаровиробників Хмельниччини на ринок 

Європейського союзу. 

Відповідальні виконавці: Департаменти розвитку промисловості та 

агропромислового комплексу, освіти і науки облдержадміністрації, 

Хмельницька торгово-промислова палата, Хмельницький національний 

університет, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, Агенція регіонального розвитку, Союз промисловців і підприємців 

Хмельницької області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

2) Розвиток аграрного сектору буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

створення сприятливих умов для нарощення економічного потенціалу 

аграрного виробництва, у тому числі за рахунок органічного виробництва та 

підвищення продуктивності рослинництва і тваринництва; 



упровадження інвестиційних проєктів у галузі рослинництва, 

тваринництва, розвитку інфраструктури зі 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; 

сприяння розвитку садівництва та ягідництва; 

розширення мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

створення сімейних ферм, підвищення рівня зайнятості населення, яке 

проживає в сільській місцевості; 

організацію проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу 

права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Відповідальні виконавці: Департаменти розвитку промисловості та 

агропромислового комплексу облдержадміністрації, Головне управління 

Держгеокадастру в області, Агенція регіонального розвитку, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3) Енергозбереження та енергоефективність буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

реконструкцію та модернізацію об’єктів теплового та водопровідно-

каналізаційного господарства, встановлення енергозберігаючого обладнання на 

об’єктах бюджетної сфери;  

надання органами місцевого самоврядування консультаційної та 

фінансової підтримки населенню, об’єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків щодо впровадження заходів з тепло- та енергозбереження, розробка та 

реалізація проєктів тепломодернізації об’єктів комунальної власності;  

реалізацію заходів із забезпечення комерційного обліку послуг тепло- та 

водопостачання;  

диверсифікацію джерел теплової енергії, перехід котелень на 

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

Відповідальні виконавці: Департамент розвитку громад, будівництва та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

4) Житлово-комунальне господарство буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 



реформування житлово-комунального господарства шляхом формування 

ефективного власника житла через створення управляючих компаній, об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків тощо. 

реалізацію проектів будівництва сучасних каналізаційних очисних 

споруд, водогонів та водопровідних мереж за кошти з різних джерел 

фінансування;  

реконструкцію застарілого житлового фонду;  

упровадження роздільного збору сміття та будівництво нових сучасних 

сміттєпереробних заводів;  

ремонт та модернізація ліфтового господарства.  

Відповідальні виконавці: Департамент розвитку громад, будівництва та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5) Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

здійснення контролю за будівництвом (реконструкцією, капітальним 

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

призначення усіх форм власності; 

забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп населення при 

розробці проектної документації, будівництві (реконструкції) об’єктів 

соціальної сфери, адміністративних будівель; 

залучення коштів державного та місцевих бюджетів для надання 

підтримки на індивідуальне будівництво у сільській місцевості, будівництво 

(придбання) доступного житла, надання довгострокових пільгових кредитів 

молодим сім’ям, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, 

внутрішньо переміщеним особам на будівництво (придбання) житла; 

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

прав громадян-інвесторів будівництва житла; 

інформування суб’єктів господарювання у галузі будівництва щодо 

новітніх технологій у сфері виробництва та використання будівельних 

матеріалів, 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: Департамент розвитку громад, будівництва та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

6) 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 загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області;  

сприяння у влаштування контрольно-вагових комплексів на дорогах 

загального користування місцевого значення; 

реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне 

утримання доріг державного значення; 

оновлення парку спеціальної дорожньої техніки та механізмів, що 

обслуговують дороги державного значення; 

здійснення якісного ремонту та експлуатаційного утримання доріг 

загального користування місцевого значення; 

реалізацію заходів щодо розвитку та покращення якості надання 

автотранспортних послуг населенню; 

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; 

Відповідальні виконавці: управління інфраструктури 

облдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області, управління 

Укртрансбезпеки в області, ДП «Хмельницька обласна служба місцевих 

автомобільних доріг в області», КП «Аеропорт Хмельницький», 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

7) Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-

рекреаційного) потенціалу буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, 

що передбачають: 

промоцію туристичного потенціалу області, у тому числі організацію та 

проведення промотурів областю; 

представлення туристичного потенціалу області на спеціалізованих 

всеукраїнських та міжнародних туристичних заходах, виготовлення та 

поширення рекламно-інформаційної продукції, організацію та проведення 

обласних фестивалів, виставок, форумів, пленерів; 

розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, формування мережі 

кемпінгів (глемпінгів), облаштування безкоштовних зон відпочинку тощо; 



впровадження інноваційних методів просування туристичного потенціалу 

області (сенсорні туристичні кіоски, розробка програми «Живий музей» тощо). 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, курортів і 

туризму облдержадміністрації, Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова, Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, Агенція регіонального розвитку, райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування. 

2. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання. 

1) Податково-бюджетна політика буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених 
місцевими радами показників по доходах місцевих бюджетів; 

нарощування доходів місцевих бюджетів відповідно темпів зростання 

макроекономічних  показників розвитку області; 

підвищення ефективності роботи із платниками податків з викриття схем 

ухилення від сплати платежів до бюджету, повної легалізації зайнятості та 

детінізації  виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності, з 

метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи 

фізичних осіб; 

активізацію претензійної роботи з ліквідації заборгованості зі сплати 

податків та зборів; 

забезпечення скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів та 

упередження його зростання; 

здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового 

ресурсу, економне та раціональне використання бюджетних коштів, 

недопущення заборгованості із соціальних виплат; 

реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів. 

Відповідальні виконавці: Департамент фінансів облдержадміністрації, 

Головне управління ДПС у Хмельницькій області, Головне управління 

Державної казначейської служби України в області, Управління Західного 

офісу Держаудитслужби в області, Управління Держпраці у Хмельницькій 

області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, головні 

розпорядники коштів обласного бюджету. 

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/об’єднаної 

територіальної громади 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; 

участь та представлення інвестиційного потенціалу області (в тому числі 

у форматі он-лайн) 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: Департаменти економічного розвитку, курортів 

і туризму, розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 

господарства, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, Агенція 

регіонального розвитку, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

3) Зовнішньоекономічна політика та міжнародне співробітництво 

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 та надання інформаційної підтримки вітчизняним виробникам – 

потенційним експортерам шляхом розповсюдження інформації про їх 

експортний потенціал, участі у різноманітних виставках, ярмарках та інших 

заходах міжнародного характеру з метою допомоги 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 та 

донорськими організаціями та підвищення його ефективності; 

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, курортів і 

туризму облдержадміністрації, Хмельницька торгово-промислова палата, 

Агенція регіонального розвитку, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

4) Розвиток малого і середнього підприємництва буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

проведення засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих 

органах влади з метою обговорення та вирішення нагальних проблем, що 

заважають здійсненню підприємницької діяльності в сфері застосування 

нормативно-правових актів економічної, фінансової, митно-тарифної та 

регуляторної політики; 

сприяння реалізації інвестиційних проєктів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва у пріоритетних напрямках діяльності, шляхом надання 

фінансово-кредитної підтримки; 

проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

популяризацію підприємництва, підвищення поінформованості суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо започаткування і ведення бізнесу; 

співпрацю навчальних закладів з службою зайнятості в частині 

пропагування збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та 

кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю, у тому числі серед 

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

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, курортів і 

туризму облдержадміністрації, Головне управління ДПС в області, обласний 

центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5) Розвиток системи надання адміністративних послуг буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

підвищення якості надання адміністративних послуг через діючі ЦНАПи; 

забезпечення своєчасної трансформації ЦНАП районних державних 

адміністрацій у ЦНАП органів місцевого самоврядування; 

розширення переліку адміністративних послуг, що надаються в ЦНАП 

(соціальних, пенсійних та ін.) та покращення інформування громадян з питань 

надання таких послуг; 



активізацію процесу інтеграції до інформаційних систем органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та впровадження 

надання населенню та бізнесу адміністративних послуг в електронній формі; 

проведення моніторингу роботи ЦНАП. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, курортів і 

туризму облдержадміністрації, Головне управління ДПС в області, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

6) Торгівля та споживчий ринок буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

забезпечення сталого розвитку споживчого ринку, у тому числі за 

рахунок сприяння розвитку сучасних об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства, побутового обслуговування населення, детінізації здійснення 

підприємницької діяльності та ліквідації місць стихійної торгівлі; 

проведення постійного моніторингу цінової ситуації на ринку основних 

продовольчих товарів, лікарських засобів, виробів медичного призначення та 

засобів індивідуального захисту; 

сприяння ефективному і прозорому здійсненню публічних закупівель, 

розвитку добросовісної конкуренції та запобіганню проявам корупції у цій 

сфері; 

організацію проведення тематичних семінарів з питань публічних 

закупівель для розпорядників бюджетних коштів; 

вдосконалення організації діяльності продовольчих, непродовольчих та 

змішаних ринків; 

здійснення державного регулювання ціноутворення шляхом встановлення 

економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги, що надають лікувально-

профілактичні комунальні заклади охорони здоров’я;  

забезпечення підтримки місцевих товаровиробників та сприяння 

просуванню їх продукції на споживчому ринку області; 

сприяння забезпеченню захисту прав споживачів. 

Відповідальні виконавці: Департамент економічного розвитку, курортів і 

туризму облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в 

області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

3. Підвищення якості життя та збереження довкілля. 

1) Розвиток освіти буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, 

що передбачають: 

задоволення потреб населення у дошкільній освіті шляхом розвитку 

мережі дошкільних закладів освіти та груп;  

упорядкування мережі закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

продовження роботи по створенню опорних закладів освіти шляхом 



об’єднання шкіл з малою наповнюваністю, зміни їх типу та/або ступеня, 

реорганізації; 

реформування системи шкільного харчування шляхом підвищення 

контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів та ресурсного 

забезпечення шкіл; 

забезпечення створення рівного доступу до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами безпосередньо за місцем проживання дітей; 

забезпечення поверхневої доступності закладів освіти; 

забезпечення відповідності підготовки робітничих кадрів та спеціалістів 

потребам ринку праці області; 

активізацію впровадження дуальної освіти в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

створення навчально-практичних центрів для підготовки кваліфікованих 

робітників. 

Відповідальні виконавці: Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

2) Розвиток охорони здоров’я буде здійснюватися за рахунок 

реалізації заходів, що передбачають: 

продовження системної роботи щодо профілактики, виявлення на ранніх 

стадіях та лікування найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб, а 

також запобігання поширенню хвороби COVID-19; 

забезпечення достатнього рівня спроможності закладів охорони здоров’я 

до роботи в особливих умовах, зокрема забезпечення медичних закладів 

необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та матеріалами, 

створення додаткових місць надання медичної допомоги (у разі необхідності та 

можливого зростання кількості інфікованих); 

забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 або з 

підозрою на нього та оснащення закладів необхідним для цього обладнанням; 

забезпечення якісною та доступною первинною медико-санітарною 

допомогою сільського населення; 

поліпшення матеріально-технічної бази та розбудова закладів охорони 

здоров’я області;  

зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я, зокрема 

шляхом підвищення кваліфікаційного рівня працівників, проведення роботи 

серед студентів щодо залучення їх до роботи в закладах охорони здоров’я; 

реалізація заходів щодо популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

Відповідальні виконавці: Департамент охорони здоров'я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 



3) Доходи населення та ринок праці буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

зменшення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 

підприємств області, у тому числі шляхом забезпечення ефективної роботи 

обласної, районних і міських тимчасових комісій з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат; 

проведення заходів інформаційно-роз’яснювального характеру з питань 

легалізації заробітної плати; 

профорієнтацію, спрямовану на вироблення гнучких, м’яких та 

необхідних навичок для розвитку професійної мобільності, перепрофілювання, 

побудови кар’єри, 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; 

Відповідальні виконавці: Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, Головне управління ДПС, 

управління Держпраці в області, райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

4) Соціальний захист та пенсійне забезпечення буде здійснюватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

забезпечення своєчасного та у повному обсязі надання населенню всіх 

видів державних допомог, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством; 

зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають 

соціальні послуги; 

дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на вирішення 

проблемних питань та забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ОСС, 

членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО/ОСС, вимушених 

переселенців; 

здійснення моніторингу звітних даних платників з метою виявлення 

ознак використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства 

про працю; 

проведення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих 

на погашення заборгованості з єдиного соціального внеску та із сплати 

обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України;  



забезпечення своєчасного призначення, перерахунку та фінансування 

виплати пенсій в повному обсязі та застосування нових сучасних стандартів 

прийому та обслуговування громадян; 

забезпечення гарантій та прав працюючих громадян області, визначених 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реалізації 

законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та захисту 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, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

5) Підтримка сімей, дітей та молоді буде здійснюватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають:  

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

батьківського піклування, на виховання в сім’ї; 

здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності 

серед дітей; 

виявлення, облік та здійснення соціального супроводу сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах;  

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету; 

створення мережі закладів, установ, які надаватимуть соціальні послуги 

сім’ям, дітям та молоді; 

забезпечення підготовки опікунів, піклувальників, усиновителів, 

кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, кандидатів у патронатні 

вихователі для виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань запровадження 

послуги патронату; 

здійснення оцінки потреб учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей з метою надання соціально-психологічної  допомоги; 

проведення у рамках роботи обласного мобільного консультаційного 

пункту соціальної роботи  інформаційно-профілактичної роботи у дитячих 

оздоровчих таборах; 

Відповідальні виконавці: служба у справах дітей облдержадміністрації, 

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



райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

6) 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; 

будівництво споруд спортивного призначення, реконструкцію та 

модернізацію діючих, у тому числі багатофункціональних і тренажерних 

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.  

7) Культурний простір та збереження культурної спадщини буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

збереження національно-культурної спадщини, задоволення 

інтелектуальних та духовних потреб населення;  

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”; 

зміцнення наявної матеріально-технічної бази закладів культури; 

залучення інвестицій в галузь культури шляхом реалізації грантових та 

інших проєктів; 

сприяння участі у міжнародних проєктах у сфері охорони культурної 

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

Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 



Відповідальні виконавці: Департамент інформаційної діяльності,  

культури, національностей та релігій облдержадміністрації, заклади культури 

обласного підпорядкування, органи місцевого самоврядування, Національний 

історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» та Державні історико-

культурні заповідники «Межибіж», «Самчики». 

8) Збереження довкілля та безпека буде забезпечуватися шляхом 

реалізації заходів, що передбачають: 

розроблення Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій 

області до 2030 року; 

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона 

атмосферного повітря, водних, земельних та лісових ресурсів; 

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 

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

реконструкцію та будівництво полігонів твердих побутових відходів у 

населених пунктах; 

впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів та 

будівництво нових сучасних сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних 

ліній; 

підвищення готовності органів управління до оперативного реагування 

шляхом удосконалення регіональної та створення місцевих систем 

централізованого оповіщення;  

виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту, у 

стан готовий до використання за призначенням;  

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму 
невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його 
виникнення, зменшення негативних наслідків з 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. 

впровадження протипожежних заходів у будівлях закладів соціальної 

сфери; 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах, шляхом визначення та 

облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та 

оснащення комунальних аварійно-рятувальних служб необхідним обладнанням, 

забезпечення їх атестації та підготовки особового складу до дій за 

призначенням; 

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. 

Відповідальні виконавці: Департамент природних ресурсів та екології, 

управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 

9) Розвиток громадянського суспільства буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

інформування громадськості щодо розвитку громадянського суспільства 

шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації на 

наявних медіаресурсах, вебсайтах та у соціальних мережах; 

забезпечення організації заходів з розвитку громадянського суспільства 

для різних цільових груп; 

проведення консультацій з громадськістю (круглих столів, конференцій, 

громадських обговорень та слухань тощо) з обговорення проєктів суспільно-

значущих нормативно-правових актів, актуальних питань соціально-

економічного та суспільно-політичного розвитку регіону;  

забезпечення проведення короткотермінових семінарів «Громадянське 

суспільство і влада» для державних службовців місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського 

суспільства на базі Хмельницького регіонального центру підвищення 

кваліфікації; 

оприлюднення соціальної реклами з питань розвитку громадянського 

суспільства та позитивних практик у засобах масової інформації.  

Відповідальні виконавці: Департамент інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігії та інші структурні підрозділи 

облдержадміністрації, філія НТКУ “Хмельницька регіональна дирекція 

“Поділля-центр”, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування. 



10) Розвиток інформаційного простору та системи електронних 

послуг буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

висвітлення діяльності державних та регіональних органів 

влади через засоби масової інформації, Інтернет видання, соціальні 

мережі, офіційний веб сайт облдержадміністрації; 

проведення інформаційно-комунікаційних кампаній щодо 

упровадження реформ, реалізації державної та регіональної політики; 

організацію та проведення медіазаходів з нагоди відзначення  

державних і професійних свят, історичних та визначних подій, 

ювілейних та пам’ятних дат; навчальних сесій, тренінгів, медіатурів, 

облаштування та створення публічних/тематичних просторів, 

проведення інших заходів для журналістів, працівників органів влади, 

відповідальних за інформаційну діяльність та комунікації з 

громадськістю; 

розвиток системи електронного врядування у діяльності органів влади 

усіх рівнів, галузях економіки та соціальній сфері; 

підтримку інформаційних кампаній щодо розвитку інформатизації, 

зв′язку та системи електронних послуг. 

Відповідальні виконавці: Департамент інформаційної діяльності, 

культури, національностей та релігії та інші структурні підрозділи 

облдержадміністрації,  райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування. 

 

Директор Департаменту      Олена БОХОНСЬКА 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку  

Хмельницької області на 2021 рік 
 

 

 

 

 

Директор Департаменту                Олена БОХОНСЬКА 

 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2019 рік 

2020 рік, 

очікуванні 

дані 

2021 рік 

прогноз 

Темп 

приросту 

(зменшення) 

2021 рік 

у % до 2020 

року 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, усього: 
млн. грн.  37622,1 34000,0 34500,0 101,5 

Індекс промислового виробництва % 85,5 97,5 101,0 - 

Індекс обсягу 

сільськогосподарської продукції  у 

% до попереднього року 

% 97,0 95,2 103,0 - 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

наростаючим підсумком з початку 

інвестування 

млн. дол. 

США 
213,5 192,2 198,1 103,1 

у % до попереднього року % 117,8 90,0 103,1 - 

Обсяг експорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
642,4 663,5 714,1 107,6 

Обсяг експорту у % до 

попереднього року 
% 100,7 103,3 107,6 - 

Обсяг імпорту товарів, усього: 
млн. дол. 

США 
563,9 508,8 550,6 108,2 

Обсяг імпорту у % до попереднього 

року 
% 126,3 90,2 108,2 - 

Індекс споживчих цін % 104,4 104,0 107,1 - 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн. 8671,99 9600,0 11460,0 119,4 

Індекс реальної заробітної плати % 110,1 109,0 109,0 - 

Заборгованість з виплати заробітної 

плати, усього (на кінець року) 
млн. грн. 5,4 12,0 8,6 80,4 



Додаток 2 до Програми 

Перелік обласних програм, що реалізовуватимуться у 2021 році 
 

№ 

з/п 
Назва програми 

Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін 

реалізації 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

1 2 3 4 5 

1 

Програма соціально-

економічного розвитку 

Хмельницької області на 2021 

рік 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№39-4/2021 

2021 

Департамент 

економічного 

розвитку, курортів і 

туризму 

2 

Стратегію регіонального 

розвитку Хмельницької області 

на 2021 – 2027 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 20.12.2019 

№ 49-29/2019 

2021-2027 

Департамент 

економічного 

розвитку, курортів і 

туризму 

3 

План заходів з реалізації 

Стратегії регіонального 

розвитку Хмельницької області 

на 2021 – 2023 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 20.12.2019  

№ 50-29/2019 

2021-2023 

Департамент 

економічного 

розвитку, курортів і 

туризму 

4 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, курортів і 

туризму  

5 Програма підвищення 

енергоефективності 

Хмельницької області на 2017-

2021 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 23.03.2017  

№ 22-11/2017 

2017-2021 Департамент 

розвитку громад, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

6 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 

розвитку 

промисловості та 

агропромислового 

розвитку  

7 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 

8 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  

9 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 

 

1 2 3 4 5 



10 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 

11 Програма забезпечення 

надходжень до бюджетів усіх 

рівнів, створення сприятливих 

умов платникам податків та 

належного їх обслуговування 

на 2017-2021 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 27.09.2017 

№ 60-15/2017 

2017-2021 Головне управління 

ДПС в області 

12 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 

Хмельницькій області 

13 Про регіональну програму 

створення та ведення 

містобудівного кадастру 

Хмельницької області на 2020 – 

2021 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 20.12.2019  

№ 42-29/2019 

2020-2021 Відділ 

містобудування та 

архітектури  

14 Обласна програма заходів щодо 

вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності, 

Антитерористичної операції та 

Операції об'єднаних сил в 

російсько-українській війні за 

незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність 

України, на 2020-2021 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 08.05.2020  

№ 10-32/2020 

2020-2021 Відділ 

містобудування та 

архітектури  

15 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 Управління 

інфраструктури 

16 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 

17 Програма поводження з 

відходами у Хмельницькій 

області на 2018-2022 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 27.03.2018 

№ 39-18/2018 

2018-2022 Департамент розвитку 

громад, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства 

18 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  

19 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 

1 2 3 4 5 

20 Програма боротьби з амброзією Рішення 2018-2022 Головне управління 



полинолистою та іншими 

бур’янами у Хмельницькій 

області на 2018-2022 роки 

обласної ради  

від 14.06.2018  

№ 39-19/2018 

Держпродспожив-

служби в області 

21 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 

22 Програма розвитку 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого 

значення Хмельницької області 

на 2020 - 2022 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 20.12.2019 

№ 47-29/2019 

2020-2022 Управління 

інфраструктури 

23 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 Обласна рада 

24 Цільова програма захисту 

населення і територій області 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру у Хмельницькій 

області на 2019 - 2023 роки 

Рішення 

обласної ради  

від 21.03.2019 

№ 42-25/2019 

2019-2023  Управління з питань 

цивільного захисту 

населення 

25 Обласна комплексна програма 

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 2021 - 2022 

роки 

 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№32-4/2021 

2021-2022 Департамент 

соціального захисту 

населення  

26 Обласна цільова соціальна 

програма «Молодь 

Хмельниччини» на 2021 рік 

 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№34-4/2021 

2021 Управління молоді та 

спорту  

27 Програма «Питна вода 

Хмельниччини» на 2021 рік 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№36-4/2021 

2021 Департамент розвитку 

громад, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства  

 
1 2 3 4 5 

28 Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

Рішення 

обласної ради 

2021-2023 Департамент 

економічного 



Хмельницької області на 2021 -

 2023 роки 

від 08.04.2021 

№37-4/2021 

розвитку, курортів і 

туризму  

29 Програма охорони 

навколишнього природного 

середовища Хмельницької 

області на 2021 - 2025 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№43-4/2021 

2021-2025 Департамент 

природних ресурсів та 

екології  

30 Програма протидії тероризму 

на 2021-2022 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№51-4/2021 

2021-2022 Управління Служби 

безпеки України у 

Хмельницькій області 

31 Комплексна програма 

профілактики правопорушень 

та боротьби зі злочинністю на 

території Хмельницької області 

на 2021 - 2025 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№53-4/2021 

2021-2025 Головне управління 

Національної поліції в 

Хмельницькій області 

32 Цільова програма забезпечення 

пожежної безпеки населених 

пунктів та об’єктів усіх форм 

власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів 

пожежної охорони у 

Хмельницькій області на 2021 - 

2025 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№55-4/2021 

2021-2025 Головне управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Хмельницькій області 

33 Програма розвитку боксу 

Хмельницької області на 2021 -

 2025 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№58-4/2021 

2021-2025 Управління молоді та 

спорту  

34 Регіональна програма 

інформатизації «Цифрова 

трансформація Хмельниччини» 

на 2021 – 2023 роки 

Рішення 

обласної ради 

від 08.04.2021 

№59-4/2021 

2021-2023 Департамент 

інформаційної 

діяльності, культури, 

національностей та 

релігій 

 

Директор Департаменту                        Олена БОХОНСЬКА 

 



Додаток 3 до Програми 

3. Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2021 році 

 

у сфері охорони здоров’я: 

завершення будівництва лікувально-діагностичного центру Хмельницької 

обласної дитячої лікарні; 

капітальний ремонт харчоблоку та ліфта ІІІ корпусу Хмельницької 

обласної лікарні; 

реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я у територіальних 

громадах; 

капітальний ремонт фасадів дитячого корпусу Волочиської ЦРЛ; 

придбання апарату УЗД для Хмельницької обласної дитячої лікарні; 

придбання лінійного прискорювача та технічне переоснащення 

лікувальної кімнати променевої терапії радіологічного відділення 

Хмельницького обласного онкологічного диспансеру; 

 

у сфері освіти: 

будівництво:  

навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 у м. Хмельницький; 

школи на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів у 

с. Новолабунь Полонського району; 

загальноосвітньої школи у с. Залужжя Білогірського району; 

реконструкція: 

корпусу № 1 навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів, гімназія» у м. Славута; 

ясла-садка «Дзвіночок» у смт Чемерівці (з облаштуванням ігрового 

майданчика); 

будівлі під комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» 

Солобковецької загальноосвітньої школи; 

майстерень «Зварювальників», а також придбання матеріалів для 

облаштування санвузлів та душової у навчально-практичному центрі для ДНЗ 

«Волочиський промислово-аграрний  професійний ліцей»; 

завершення реконструкції даху будівлі з утепленням зовнішніх стін 

Хмельницького  ліцею ІІ-ІІІ ступенів; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

реконструкції шкафної газової котельні Ямпільської спеціальної школи; 

проведення реконструкції котельні та теплотраси Грицівського вищого 

професійного училища № 38; 

будівництво модульної котельні на твердому паливі та мереж 

зовнішнього теплопостачання ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей»; 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) обласних інтернатних 

закладів загальної середньої освіти; 



капітальний ремонт: 

закладу дошкільної освіти «Ялинка» у с. Кутківці Чемеровецького 

району; 

будівлі дошкільного навчального закладу «Сонечко» у смт Наркевичі; 

будівлі гуртожитку Новоушицького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «гімназія» у смт Нова Ушиця; 

даху будівлі Радошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізяславської районної ради; 

адміністративного корпусу Ізяславського навчально-реабілітаційного 

центру; 

покрівлі даху спального корпусу із зовнішнім утепленням стін 

Солобковецького навчально-реабілітаційного центру; 

покрівлі корпусу навчально-виробничих майстерень 

Староконстянтинівського професійного ліцею; 

 

у сфері соціального захисту: 

капітальні ремонти закладів соціального захисту, у тому числі: 

Старокривинського будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів (заміна покрівлі та утеплення фасаду харчоблоку); 

Смотрицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів 

(житловий корпус); 

Вільховецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів (приміщення санвузла); 

Лонковецького психоневрологічного інтернату (реконструкція частини 

будівлі під харчоблок); 

Солобковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів (реконструкція нежитлової будівлі терапевтичного корпусу під 

житлову будівлю); 

Бахматовецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів (пральня, технічні та підсобні приміщення); 

Веремієвського будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів (коридор житлової будівлі); 

Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці 

(заміна склопакетів у  вікнах головного корпусу); 

 

у сфері екології: 

реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько-

побутових стоків у м. Деражня; 

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 у межах міста Старокостянтинів; 

капітальний ремонт, розчистку русла р. Хомора та верхів’я водосховища 

в межах Понінківської ОТГ; 



 

у сфері житлово-комунального та транспортного господарства: 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної 

інфраструктури, мереж водопостачання та водовідведення; 

будівництво очисних споруд каналізації потужністю 500 куб.м./добу у 

смт Віньківці; 

реконструкція очисних споруд та напірного колектора у м. Дунаївці; 

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; 

завершення розробки проектно-кошторисної документації на ремонт 

злітно-посадкової смуги Хмельницького аеропорту; 

 

у сфері фізичної культури і спорту: 

будівництво та капітальний ремонт спортивних майданчиків у 

територіальних громадах; 

капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А.Тонкочеєва у м. Кам'янець-

Подільський; 

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

придбання спортивної форми та спортивного інвентаря для спортивних 

шкіл області; 

 

у сфері культури: 

ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури місцевого та 

державного значення, у тому числі на пам’ятках Державного історико-

культурного заповідника “Межибіж”; 

капітальний ремонт залу Хмельницького обласного художнього музею; 

реконструкція та капітальний ремонт будинків культури, сільських клубів 

та інших закладів культури; 

облаштування резиденції Святого Миколая в Обласному академічному 

театрі ляльок. 

 

 

Директор Департаменту              Олена БОХОНСЬКА 
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ВСТУП 

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) розглядається як процедура 

визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного 

планування (далі – ДДП) для довкілля, в тому числі здоров’я населення, 

виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та 

відшкодування можливих негативних наслідків. До документів державного 

планування віднесено: стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, 

загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і 

програмні документи, включаючи будь-які зміни до них, які підлягають 

затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. 

Мета стратегічної екологічної оцінки – сприяння врахуванню екологічних 

міркувань у процесі підготовки та прийняття планів і програм з метою 

забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння збалансованому 

(сталому) розвитку. 

СЕО проводиться згідно із вимогами Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» та «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 (із 

змінами, внесеними згідно з наказом Мінприроди від 29.12.2018 № 465). 

Об’єктом даної стратегічної екологічної оцінки є проєкт Програми 

економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2021 рік. 

Етапи стратегічної екологічної оцінки відповідно до ст. 9 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку»: 

визначення обсягу СЕО; 

розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку; 

проведення громадського обговорення та консультацій (за необхідності, 

проведення транскордонних консультацій); 

врахування Звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів 

громадського обговорення та консультацій; 

інформування про затвердження проєкту Програми; 

моніторинг наслідків виконання Програми, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Процедура СЕО передбачає визначення ймовірних наслідків реалізації 

проєкту Програми: 

а) для довкілля (за наступними складовими), у тому числі для здоров’я 

населення: 

атмосферне повітря; 

водні ресурси; 

відходи; 

земельні ресурси; 

біорізноманіття та рекреаційні зони; 

наслідки для здоров’я населення. 

б) для територій з природоохоронним статусом; 

на території Хмельницької області розташовано 347 територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду загальною площею 328,5 тис. га, з них 24 - 
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загальнодержавного значення та 324 – місцевого значення. В області 

функціонують Національні природні парки «Подільські Товтри» та «Мале 

Полісся». Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих 

територій. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення: (у нашому випадку реалізація проєкту Програми не чинитиме 

транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці 

транскордонних наслідків). 

Для проведення СЕО буде використана наступна інформація: регіональна 

доповідь про стан навколишнього природного середовища в області; 

екологічний паспорт області; статистична інформація; інформація, яка 

включена в інші нормативні акти, які мають відношення до проекту ДДП; дані 

моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. 

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи: 

аналіз стану навколишнього природного середовища; порівняльний аналіз 

обласних показників із середніми показниками по Україні; аналіз тенденцій; 

SWOT-аналіз. 



47 
 
 

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА  

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК 

 

Документ державного планування (ДДП), що розглядається: Програма 

економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2021 рік (далі - 

Програма). 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України». 

Програма розроблена на короткостроковий період і є плановим 

документом реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 

роки. При підготовці Програми враховано необхідність реалізації заходів, 

направлених на впровадження напрямів смарт-спеціалізації регіону. 

Основна ціль Програми – створення умов для розвитку провідних галузей 

економіки, високотехнологічних виробництв, сприяння інноваційно-

інвестиційній діяльності підприємств, впровадження енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій; залучення інвестицій, розвитку 

підприємництва, формування сучасної інфраструктури споживчого ринку; 

збільшення грошових доходів та підвищення економічної активності і 

забезпечення зайнятості населення, підтримка його найуразливіших верств; 

забезпечення безпеки життєдіяльності, доступ до якісних соціальних послуг, 

підтримка сім'ї, дітей та молоді; захисту прав і свобод громадян, зміцнення 

законності та правопорядку тощо. 

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших 

документів державного планування, а саме:  

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 

№695; 

Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року № 49-29/2019; 

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 

2021-2023 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 20 грудня 2019 року 

№ 50-29/2019; 

Положення Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»; 

діючих короткострокових та середньострокових галузевих регіональних 

програм. 

В перелік діючих регіональних (місцевих) природоохоронних програм на 

даний момент входять: 

1. Програма охорони навколишнього природного середовища 

Хмельницької області на 2016-2020 роки, рішення обласної ради  від 21.04.2016 

№ 19-5/2016 (зі змінами); 

2. Програма «Питна вода Хмельниччини» на 2008-2020 роки, рішення 

обласної ради від 11.06.2008 № 18-15/2008;  
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3. Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на 

період до 2021 року, рішення обласної ради від 20.12.2012 № 21-14/2012; 

4. Програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-

2022 роки, рішення обласної ради від 27.03.2018 № 39-18/2018. 

В процесі проведення СЕО використано матеріали Регіональної доповіді 

«Про стан навколишнього природно госередовища в Хмельницькій області у 

2019 році» та Екологічного паспорту Хмельницької області. 

Зміст проєкту Програми розкрито у наступній послідовності: 

Вступ.  

Основні тенденції соціально-економічного розвитку Хмельницької 

області у 2020 році. 

Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку регіону. 

1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки. 

1.1. Промисловий комплекс та інноваційний розвиток. 

1.2. Розвиток аграрного сектору. 

1.3. Енергозбереження та енергоефективність. 

1.4. Житлово-комунальне господарство. 

1.5. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом. 

1.6. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури. 

1.7. Розвиток туристичного (історико-культурного та природно-

рекреаційного) потенціалу. 

2. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання. 

2.1. Податково-бюджетна політика. 

2.2. Інвестиційна діяльність. 

2.3. Зовнішньоекономічна політика та міжнародне співробітництво. 

2.4. Розвиток малого і середнього підприємництва. 

2.5. Розвиток системи надання адміністративних послуг. 

2.6. Торгівля та споживчий ринок. 

3. Підвищення якості життя та збереження довкілля. 

3.1. Освіта. 

3.2. Охорона здоров’я. 

3.3. Доходи населення та ринок праці. 

3.4. Соціальний захист та пенсійне забезпечення населення. 

3.5. Підтримка сімей, дітей та молоді. 

3.6. Розвиток фізичної культури і спорту. 

3.7. Культурний простір та збереження культурної спадщини. 

3.8. Збереження довкілля та безпека. 

3.9. Розвиток громадянського суспільства. 

3.10. Розвиток інформаційного простору та системи електронних послуг. 

Додатки. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Атмосферне повітря 

Протягом 2019 року в атмосферу надійшло 20,3 тис. т забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 1,75 тис. т менше, ніж за 

2018 рік (табл. 1). У розрахунку на одну особу 16,2 кілограми. Аналізуючи 

показники забруднення повітряного басейну, що включає обсяг викидів 

шкідливих речовин стаціонарних джерел забруднення потрібно відмітити 

зменшення загальної кількості викидів в атмосферне повітря у 2019 році 

порівняно до минулого року, що становило 92 відсотка.  
 

Таблиця 1. Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т 

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Викиди забруднюючих речовин та 

парникових газів від стаціонарних 

джерел, тис. тонн 

 

21,7 

 

21,1 

 

22,1 

 

20,3 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку 

на км², тонн 

 

 

1,054 

 

 

1,021 

 

 

1,071 

 

 

1,0 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку 

на одну особу, кг 

 

 

16,85 

 

 

16,46 

 

 

17,4 

 

 

16,2 

 

До основних антропогенних джерел забруднення атмосфери належать: 

теплове та енергетичне устаткування; промислові підприємства, сільське 

господарство, всі види транспорту. Однією з основних причин забруднення 

атмосферного повітря є низький рівень оснащення джерел викидів 

пилогазоочисним обладнанням. Значно впливає на забруднення атмосфери 

відсутність установок по вловлюванню газоподібних сполук, а саме: діоксиду 

сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, летючих органічних сполук та інших. 
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Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення по населеним пунктам, тис. т 

 

Скорочення обсягів викидів в атмосферне повітря відбулось у містах: 

Кам’янець-Подільський (-0,084 тис. т), Нетішин (-0,039 тис. т), Славута  

(-0,032 тис. т), Шепетівка (-0,046 тис. т) та районах області: Полонському  

(-1,576 тис. т), Кам’янець-Подільському (-0,701 тис. т), Красилівському  

(-0,179 тис. т), Шепетівському (-0,059 тис. т), Новоушицькому (-0,065 тис. т). 

Збільшення обсягів викидів в атмосферне повітря відбулось у: м. 

Старокостянтинів (+0,179 тис. т), а також у Теофіпольському  (+0,438  тис. т), 

Волочиському (+0,183 тис. т), Чемеровецькому (+0,095 тис. т), Дунаєвецькому 

(+0,073 тис. т) та ряді інших районів. 

Основні забруднювачі атмосферного повітря від стаціонарних джерел 

забруднення за видами економічної діяльності у 2019 році:  

переробна промисловість (73,4% усіх викидів);  

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (10,3%);  

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

(4,7%); 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (3,0%); 

добування корисних копалин та розроблення кар’єрів (2,3%). 

Таблиця 2. Основні забруднювачі атмосферного повітря 

№

 

п/

п 

Підприємство-забруднювач Валовий 

викид, т 

Зменшенн

я/- 

збільшенн

я/+ 

Причина 

зменшенн

я/ 

збільшенн

я 

2019 

рік 

2018 

рік 

1. Публічне акціонерне 

підприємство «Подільський 

 

7785,5 

 

8320,1 

 

-534,6 

зменшення 

потужносте
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цемент» й 

підприємств

а 

2. ТОВ «Понінківська 

картонно-паперова фабрика-

Україна» 

 

2737,8 

 

4216,3 

 

-1478,5 

зменшення 

потужносте

й 

підприємств

а 

3. ТОВ «Наркевицький 

цукровий завод» 

 

928,0 

 

1044,7 

 

-116,7 

зменшення 

потужносте

й 

підприємств

а 

4. ТОВ 

«Старокостянтинівцукор» 

 

790,4 

 

727,0 

 

+63,4 

збільшення 

потужносте

й 

підприємств

а 

5. МКП 

«Хмельницьктеплокомунене

рго» 

 

272,8 

 

290,3 

 

-17,5 

зменшення 

потужносте

й 

підприємств

а 

Найбільшим забруднювачем в області залишається ПАТ «Подільський 

цемент», викиди якого у 2019 році склали 7,8 тис. т (38% від загальної кількості 

викидів), проте зменшились відносно 2018 року на 0,5 тис. т, у зв’язку із 

зменшенням обсягів виробництва. 

 

Водні ресурси 

Річки області відносяться до басейнів великих річок Дніпро (40% 

території області), Південний Буг (22,4%) та Дністер (37,6% території області) і 

в основному є малими річками. Лише дві великі річки (Дністер, Південний Буг) 

та три середні (Горинь, Случ, Збруч) частково протікають по території області. 

В області нараховується 3733 річки, загальною протяжністю - 12880 км, з 

них довжиною більше 10 км - 211 шт., загальною протяжністю 4872 км.  

Озер в області дуже мало, вони невеликі за розмірами. На півночі області 

у басейні річки Горинь, у лісових масивах на землях державної власності, 

знаходяться найбільші озера Святе та Теребіжі, площа водного дзеркала яких 

відповідно становить 4,2 і 2,6 гектарів. 

На території області налічується 2959 штучних водних об’єктів (42 

водосховища). 2917 водойм (ставки) перебувають у користуванні через оренду 

земельних ділянок водного фонду під ними, у тому числі 38 водних об’єктів 

передано в користування на умовах оренди відповідно до вимог ст. 51 Водного 

кодексу України, Закону України «Про аквакультуру». 
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В області нараховується 42 водосховища. Більшість водосховищ мають 

об’єм менше 10 млн м3 і лише два з них Щедрівське і водойма-охолоджувач 

ХАЕС мають відповідно повний об’єм 30 і 120 млн м3. Частина водосховищ 

мають об’єм трохи більше 1 млн м3. За час експлуатації водосховищ частина 

об’єму замулилась, верхів’я їх позаростало водною рослинністю і тому площі 

водного дзеркала і об’єми зменшилися. 

Більшість водойм сезонного регулювання, за винятком водосховища 

ХАЕС, яке є водосховищем багаторічного регулювання та водосховищ малих 

гідроелектростанцій (далі - ГЕС), які здійснюють добове регулювання стоку. 

Об’єм води зарегульований водоймами (без водосховища ХАЕС) складає 

біля 14% від середнього річного стоку річок області. Існуючі ставки і 

водосховища сезонного регулювання значно не впливають на хід 

внутрішньорічного розподілу стоку, так як більша частина їх не спрацьовується 

в літньо-осінній період і лише деякі із них спустошуються на зиму. 

Значна частина зрегульованого стоку (близько 81%) акумулюється у 

водосховищах і ставках площею більше 10 га і лише 19% - у ставках площею 

менше 10 гектарів. 

За даними статистичної звітності, забір води у 2019 році становив 87,9 

млн м3, а використання – 63,9 млн м3. 

Таблиця 3. Динаміка водокористування 

Показники Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Забрано води з природних джерел, усього млн м3 106,2 99,7 87,9 

у тому числі:     

поверхневої млн м3 65,3 58,2 47,2 

підземної млн м3 41,0 41,6 40,7 

Забрано води з природних джерел у 

розрахунку на одну особу 
м

3 83,3 - - 

Використано свіжої води, усього млн м3 78,3 70,5 63,9 

у тому числі на потреби:     

господарсько-питні млн м3 26,1 27,4 26,5 

виробничі млн м3 50,3 41,3 35,4 

сільськогосподарські млн м3 1,7 1,6 1,5 

зрошення млн м3 0,7 0,1 0,5 

Використано свіжої води у розрахунку на 

одну особу 
м

3 61,4 62,3 - 

З поверхневих водних об’єктів забрано 47,2 млн м3, що на 11,0 млн м3 

менше порівняно до 2018 року. Найбільші об’єми забору поверхневої води 

здійснювали ВП «Хмельницька АЕС», орендарі ставків (переважно весною), 

цукрозаводи (переважно восени), ПАТ «Подільський цемент» (м. Кам’янець- 

Подільський). 

Забір води з підземних водоносних горизонтів становив 40,7 млн м3  (у 

2018 році – 41,6 млн м3). 
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У 2019 році найбільше водних ресурсів було використано на виробничі 

потреби – 35,4 млн м3 (55,4%), на господарсько-питні – 26,5 млн м3 (41,5%), на 

сільськогосподарські потребим та зрошення  – 2,0 млн м3 (3,1%). 

 

 
Рис. 2. Використання води за видами економічної діяльності 

 

Найбільшими водоспоживачами у галузевому розрізі є підприємства 

житлово-комунального господарства (39,7%), промисловості (36,2%) та 

сільського господарства (23,5%). 

 

Відходи 

Відходи є одним з найбільш вагомих факторів забруднення 

навколишнього природного середовища і негативного впливу на благополуччя 

та стан здоров’я людей. 

Відходи поділяються на 4 класи небезпеки: І клас - надзвичайно 

небезпечні; ІІ клас - високонебезпечні; ІІІ клас -  помірно  небезпечні;  ІV клас - 

малонебезпечні. На території області накопичено: 

- І класу небезпеки - 324,1 т відходів (253,5 т складають непридатні та 

заборонені до подальшого застосування хімічні засоби захисту рослин); 

- ІІ класу небезпеки - 83,2 т відходів; 

- ІІІ класу небезпеки - 1724,7 т відходів; 

- ІV класу небезпеки - 8885372,2 т відходів (з яких 8748923,4 т 

становлять тверді побутові відходи). 

У 2019 році від економічної діяльності підприємств та організацій (у 

тому числі від домогосподарств) утворилося 900,4 тис. т відходів. Від 

економічної діяльності підприємств та організацій утворилося 10,7 т відходів І 

класу небезпеки, 947,2 т - ІІ, 437,4 т - ІІІ, 764037,8 т - ІV класів небезпеки. 

У загальній кількості відходів, що утворилась у 2019 році, найбільше 

місце займають відходи рослинного походження – 420,7 тис. тонн. 

житлово-комунальне, 
побутове 
обслуговування

промисловість

сільське господарство

охорона здоров’я, 
соціальне забезпечення

транспорт
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Проблема поводження з відходами є однією з ключових екологічних 

проблем і усе більш вагомою у ресурсному аспекті. 

Частково проблема зменшення негативного впливу небезпечних відходів 

на навколишнє природне середовище вирішується шляхом їх передачі на 

переробку спеціалізованим підприємствам або повторного використання у 

виробництві. 

Найбільше у 2019 році спалено відходів рослинного походження – 

4479,7 т та відходів деревних - 2168,9 тонни. 

З метою формування екологічної свідомості та культури, запобігання 

забрудненню довкілля проводиться безкоштовний збір від населення 

небезпечних відходів. На сьогоднішній день такі види відходів як: батарейки, 

люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, термометри, залишки медикаментів, 

які втратили термін придатності, відпрацьоване електричне та електронне 

обладнання, тара з побутової хімії, тара із залишків фарб, лаків, клеїв та 

розчинників збираються окремо Хмельницьким комунальним підприємством 

«Спецкомунтранс» пересувним мобільним пунктом (Екобус) та передаються 

спеціалізованим підприємствам, що отримали ліцензію на здійснення операцій 

у сфері поводження з небезпечними відходами. Екобусом було прийнято 

батарейок - 1951 кг, ламп люмінесцентних - 17763 штук, ламп 

енергозберігаючих - 4875 штук, термометрів - 1334 штук, медикаментів - 429,5 

кілограм, відпрацьованого електричного та електронного обладнання - 126,5 кг, 

тари (фарба, клеї, розчинники) - 397 кілограм. 

Актуальною проблемою залишається поводження з твердими 

побутовими відходами, обсяги накопичення яких щорічно зростають. 

На полігони та сміттєзвалища твердих побутових відходів 

комунальними підприємствами області вивезено 345,6 тис. т відходів. 

Основним способом видалення твердих побутових відходів є їх 

захоронення на полігонах та сміттєзвалищах області. На території області 

нараховується 746 полігонів та сміттєзвалищ (під них виділено площу 565,2 га). 

В області функціонують 6 перевантажених полігонів, які потребують 

розширення або закриття у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 

Нетішин, Старокостянтинів, Славута та Шепетівка. 

 

Земельні ресурси 

Земельні ресурси разом з іншими природними ресурсами (лісовими, 

водними, мінеральними, кліматичними) є компонентами оточуючого 

середовища, місцем існування людини. Їм належить активна участь у 

суспільному виробництві, засобом якого вони є та джерелом задоволення 

потреб людини. Земля відіграє найважливішу загальнобіосферну роль і є 

основою функціонування атмосфери, гідросфери та інших сфер, розвитку 

рослинного і тваринного світу, а також людського суспільства.  
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Таблиця 4. Структура земельного фонду області* 
 

 

Основні види земель та 

угідь 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

 

 

усього, 

тис. га 

% до 

загаль

- ної 

площі 

тери

- 

торії 

 

 

усього, 

тис. га 

% до 

загаль

- ної 

площі 

тери

- 

торії 

 

 

усього

, тис. 

га 

% до 

загаль

- ної 

площі 

тери

- 

торії 

 

 

усього

, тис. 

га 

% до 

загаль

- ної 

площі 

тери

- 

торії 

Загальна територія 2062,9 100 2062,9 100 2062,9 100 2062,9 100 

у тому числі:         

Сільськогосподарські 

угіддя 
1566,2 75,9 1566,2 75,9 1566,2 75,9 1566,2 75,9 

Відкриті землі без 

рослинного покриву або 

з незначним рослинним 

покривом (піски, яри, 

землі, зайняті зсувами, 

щебенем, галькою, 

голими скелями) 

24,1 1,2 24,1 1,2 24,1 1,2 24,1 1,2 

Забудовані землі 85,1 4,1 85,1 4,1 85,1 4,1 85,1 4,1 

Ліси та інші 22ісо 

вкриті площі, з них: 
287,6 13,9 287,6 13,9 287,6 13,9 287,6 13,9 

Відкриті заболочені 

землі 
20,2 1,0 20,2 1,0 20,2 1,0 20,2 1,0 

Інші землі 79,7 3,9 79,7 3,9 79,7 3,9 79,7 3,9 

Території, що покриті 

поверхневими водами 
42,3 2,1 - - - - - - 

- * за інформацією Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області оновлення даних державної статистичної звітності 

(форма 6-зем) не проводилось, відповідно інформація про структуру та стан 

земель надана за 2016 рік. 

 

Земельний фонд області складає більше 2,0 тис. га, у структурі 

земельного фонду майже 3/4 території зайнято сільськогосподарськими 

землями. Площа сільськогосподарських угідь зменшується, у свою чергу 

збільшується кількість забудованих земель. 

Територія суші становить 2020,6 тис. га або 97,9% від загальної площі 

області. Під водою зайнято 42,3 тис. га (2,1%), під забудованими землями 

зайнято 85,1 тис. га (4,1%), іншими землями - 79,7 тис. га (3,9%). 

У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває 756,6 тис. 

га або 36,7% від загальної площі області. 
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Рис. 3. Розподіль земель Хмельницької області за категоріями 

 

Однією з найважливіших оцінок стану навколишнього природного 

середовища є родючість ґрунтів, збереження якої залишається ключовим 

питанням для благополучного життя людей. Одним із найважливіших 

показників родючості є забезпеченість ґрунту гумусом. У цілому по області 

середньозважений показник забезпеченості гумусом складає 2,79 відсотка. 

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

Біорізноманіття Хмельниччини є одним з її найбільших багатств, яке 

забезпечує екосистемні та біосферні функції живих організмів, їх угруповань та 

формує середовище життєдіяльності людини. 

Найвищою концентрацією біорізноманіття характеризуються природні 

ядра, що знаходяться на півдні (національний природний парк «Подільські 

Товтри», ландшафтні заказники «Дністровський» та «Калюський»), на півночі 

(національний природний парк «Мале Полісся») та в центральній частині 

області (проєктований національний природний парк «Верхнє Побужжя»). Для 

забезпечення внутрішньо- та міжпопуляційних контактів, обміну генофондом, 

для розселення та міграції видів рослин, тварин та грибів ці природні ядра 

зв’язуються з іншими центрами біорізноманіття через 3 екокоридори 

національного рівня: Галицько-Слобожанським, Південнобузьким та 

Дністровським. Останній також має міжнародне значення. 

Наявні природно-кліматичні умови, різноманітність ландшафтних 

територій, цінні джерела мінеральних вод, багаточисельні пам'ятки природи, 

історії, культури територію національного природного парку «Подільські 

Товтри» відносить до числа найбільш перспективних рекреаційних зон 

Хмельниччини. 

Значну рекреаційну цінність складають лісові масиви. Територія Парку 

використовується з рекреаційною метою протягом всього року. Основні види 

сільськогоспо-
дарські землі

75,9%

поверхневі води
2,1%

відкриті землі без 
рослинного 

покриву
1,2%

заболочені землі
1,0%

забудовані землі
4,1%

ліси та інші 
лісовкриті площі

13,9%
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рекреаційної діяльності: туризм пішохідний, водний, автомобільний і кінний, 

лижний, пізнавально-культурний (екскурсії та інше), загальнооздоровчий 

відпочинок (пішохідні прогулянки, спортивні ігри, екскурсії, лижні 

прогулянки) любительські промисли (збір грибів і ягід, рибальство, 

мисливство), кліматичне і бальнеологічне лікування. 

Національний природний парк «Мале Полісся» має значний потенціал та 

сприятливі природні умови для здійснення рекреаційної діяльності, а саме: 

високий показник заліснення та наявність значної кількості озер природного та 

штучного походження. Біокліматичні ресурси парку створюють позитивні 

умови для розвитку та проведення рекреаційної діяльності в теплий і холодний 

період року. 

Збереження біорізноманіття та його невиснажливе використання 

розглядається як один із пріоритетів у сфері природокористування, екологічної 

безпеки та охорони природи, невід’ємна складова збалансованого економічного 

і соціального розвитку регіону. 

Зменшення біологічного різноманіття є в значній мірі результатом 

діяльності людини. Основну загрозу для біологічного різноманіття становлять 

незаконні забудови та вирубування лісів, браконьєрство, розорювання місць 

поширення видів, здійснення господарської діяльності на території 

прибережних-захисних смуг, гірських та степових районів, інтродукція 

чужорідних видів, кліматичні зміни, забруднення довкілля, неконтрольований 

видобуток природних багатств. 

Одним із найдієвіших заходів збереження біорізноманіття є створення 

природно-заповідних територій та об’єктів, забезпечення проведення 

моніторингу довкілля та забезпечення необхідних умов для зменшення 

шкідливого антропогенного впливу на біологічні об’єкти, сприяння 

збереженню цілісності екологічних систем. 

 

Здоров’я населення 

Демографічна ситуація в області має регресивний характер. Так, 

чисельність наявного населення області за 2019 рік зменшилася на 10,0 тис. 

осіб і на 01.01.2020 становила 1254,7 тис. осіб, що пояснюється, у першу чергу, 

природним скороченням населення на 9,5 тис. осіб (народилося 9,9 тис. осіб, 

померло 19,4 тис. осіб). 

Рівень смертності населення у 2019 році становив 15,4 осіб на 1000 

жителів (проти 15,5 у 2018 році), що у 1,9 рази перевищує показник 

народжуваності – 7,9 на 1000 жителів. 

Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби 

системи кровообігу (61,3%), друге – новоутворення (12,3%), третє – зовнішні 

причини смерті (4,8%). 
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3. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Найважливіші проблеми області зумовлені: наявністю накопичених за 

минулі роки заборонених і непридатних для використання засобів захисту 

рослин, відсутністю належної системи збирання, сортування і захоронення 

побутових відходів, скидом у водні об’єкти забруднених стічних вод, 

відсутністю закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-

заповідного фонду області. 

Найгострішими проблемами в області є :  

1) Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих 

речовин від промислових підприємств та автотранспорту.  

Особливо актуальною є проблема забрудненості атмосферного повітря 

шкідливими викидами (оксиди вуглецю, оксиди азоту, сірчаного ангідриду та 

інші) промислових підприємств. До основних антропогенних джерел 

забруднення атмосфери належать: теплове та енергетичне устаткування; 

промислові підприємства, сільське господарство, усі види транспорту.  

У 2019 році в атмосферне повітря було викинуто 20,3 тис. т 

забруднюючих речовин, що на 1,7 тис. т менше ніж у 2018 році. Через велику 

кількість автотранспортних засобів, у місті Хмельницький спостерігалось 

забруднення атмосферного повітря формальдегідом, середньорічна 

концентрація якого становила 1,3 ГДК та діоксиду азоту - 1,39 ГДК. 

Однією з основних причин забруднення атмосферного повітря є низький 

рівень оснащення джерел викидів пилогазоочисним обладнанням. Значно 

впливає на забруднення атмосфери відсутність установок по вловлюванню 

газоподібних сполук, а саме: діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, 

летючих органічних сполук та інших. 

2) Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із 

зворотними водами промислових підприємств, підприємств 

житловокомунального господарства. 

Забруднення водних об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними 

зворотними водами через незадовільний технічний стан очисних споруд – одна 

з найактуальніших екологічних проблем області. 

Аварійний стан окремих вузлів і агрегатів та загальну фізичну зношеність 

обладнання, несвоєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів 

призводить до того, що у природні водні об’єкти потрапляють недостатньо 

очищені стічні води. 

Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів є підприємства 

житлово-комунального господарства. 

За даними статзвітності за 2019 рік у поверхневі водні об’єкти скинуто 

46,28 млн м3 стічних вод, з них - 1,010 млн м3 недостатньо-очищених. 

Підприємствами житлово-комунального господарства у поверхневі води 

скинуто 0,803 млн м3 забруднених зворотних вод. 
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Очисні споруди більшості населених пунктів області експлуатуються 

понад 40 років, не оновлюються і не можуть забезпечити необхідний рівень 

очистки. 

У ряді населених пунктів існуючі очисні споруди потребують проведення 

робіт із реконструкції та модернізації (у селищах Ярмолинці, Віньківці та 

містах Хмельницький, Полонне, Волочиськ, Городок, Старокостянтинів, 

Дунаївці, Деражня, Ізяслав та Кам’янець-Подільський). 

3) Забруднення підземних водоносних горизонтів. 

Спостереження за режимом підземних вод в природних та 

слабопорушених умовах, а також оцінкою і прогнозом змін гідрогеологічної 

обстановки проводиться по закладеній мережі спостережних пунктів. 

Система спостереження пунктів з моніторингу підземних вод сформована 

з свердловин і колодязів, облаштованих на четвертинний, сарматський, 

сеноманський, силурійський, вендський і докембрійський водоносні горизонти. 

У 2019 році спостерігалось незначне підвищення середньорічних рівнів 

ґрунтових і підземних вод, як в природних так і в порушених умовах 

формування режиму, майже по всіх водоносних горизонтах, в порівнянні з 

попереднім 2018 роком. 

4) Порушення гідрохімічного режиму річок регіону. 

За даними моніторингових спостережень, рівень забруднення басейну 

трьох великих річок Дніпро, Південний Буг, Дністер у порівнянні з минулим 

роком суттєво не змінився. 

Поверхневі води басейну річки Дніпро характеризувалися підвищеним 

вмістом розчинених органічних сполук, заліза загального, хрому (VІ), міді, 

нітритів, фенолів та марганцю. 

Показник БСК5, який характеризує наявність у воді нестійких органічних 

сполук, перевищував гранично допустимі концентрації для водойм 

рибогосподарського призначення у 1,7 рази (2018 рік - 1,4 рази), максимальне 

значення 2,1 ГДКрг, спостерігалося у воді р. Случ, нижче м. Старокостянтинів.  

За середнім вмістом біогенних елементів спостерігались перевищення 

допустимих рівнів рибогосподарських нормативів по азоту амонійному у 3,6 

рази (2018 рік - 1,9 рази), що може бути пов’язано із забрудненням річки 

органічними речовинами (найбільше значення цього показника зафіксовано у 

воді р. Случ, нижче м. Старокостянтинів, становило 4,5 ГДКрг). 

За вмістом заліза загального середньорічне значення перевищувало 

гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення 

у 1,5 рази, за вмістом міді - у 8 разів, за вмістом нітритів - у 2,2 рази, за вмістом 

марганцю - у 9,8 рази, за вмістом фенолів - у 3,7 рази. 

Середнє значення хрому (VІ) перевищувало гранично допустимі 

концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,4 рази. 

Також показник БСК20 перевищував гранично допустимі концентрації 

для водойм господарсько-побутового призначення у 1,8 рази. 
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Поверхневі води басейну р. Південний Буг характеризувалися 

підвищеним вмістом розчинених органічних речовин, міді, заліза загального, 

нітритів, азоту амонійного, хрому (VІ) та фенолів. 

Показник БСК5 перевищував гранично допустимі концентрації для 

водойм рибогосподарського призначення у 2,1 рази (2018 рік - 1,95 рази), 

найвище значення показника зафіксовано на позначці 4,1 ГДКрг, 1 км нижче 

м. Хмельницький. 

Вміст азоту амонійного в р. Південний Буг перевищував допустимі рівні 

рибогосподарських нормативів у 7,3 рази (2018 рік- 9,3 рази), найвище 

значення зафіксовано на позначці 18,3 ГДКрг, 1 км нижче м. Хмельницький. 

Вміст фенолів перевищував гранично допустимі концентрації для водойм 

рибогосподарського призначення у 3,5 рази (2018 рік - 3,3 рази), заліза 

загального у 1,2 рази (2018 рік - 1,6 рази). 

Середньорічні значення концентрації нітритів у водах Південного Бугу 

перевищували гранично допустимі для водойм рибогосподарського 

призначення  у 7,2 рази (2018 рік - 4,1 рази). 

Середнє значення міді перевищувало гранично допустимі концентрації 

для водойм рибогосподарського призначення у 7,3 рази (2018 рік - 3,3 рази), 

найвище значення зафіксовано на позначці 8 ГДКрг, 0,2 км вище гирла р. 

Бужок у межах селища Меджибіж. 

Середнє значення хрому (VІ) перевищувало гранично допустимі 

концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,4 рази (2018 рік - 

4,9 рази), максимальне значення - 6,3 ГДКрг, спостерігалося у травні в воді 

р. Південний Буг, нижче м. Хмельницький. 

У поверхневих водах басейну р. Дністер протягом року спостерігався 

підвищений середній вміст розчинених органічних сполук, середнє значення 

показника БСК20 становило близько 1,3 ГДКгп. Вміст усіх показників, по яких 

проводилися спостереження, протягом 2019 року знаходилися в межах норм. 

5) Проблеми щодо поводження з відходами. 

На підприємствах області у 2019 році утворилося 0,9 млн т відходів І- ІV 

класів небезпеки. Основна частина відходів є малонебезпечними (ІV клас 

небезпеки). Серед загальних обсягів утворених відходів помірно небезпечні 

відходи (ІІІ клас небезпеки) становили 437,4 т, високонебезпечні (ІІ клас 

небезпеки) - 947,2 т та надзвичайно небезпечні відходи (І клас небезпеки) - 10,7 

тонн. 

На 01 січня 2020 року в області було накопичено 324,1 т відходів І класу 

небезпеки, з них - 253,5 т становили непридатні та заборонені до подальшого 

застосування хімічні засоби захисту рослин, 83,2 т - ІІ,  1,7 тис. т - ІІІ та 8,9 млн 

т - ІV класів небезпеки, з яких 8,7 млн т становлять тверді побутові відходи. 

Частково проблема зменшення негативного впливу небезпечних відходів 

на навколишнє природне середовище вирішується шляхом їх передачі на 

переробку спеціалізованим підприємствам або повторного використання у 

виробництві. 
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На території області нараховується 727 сміттєзвалищ та полігонів твердих 

побутових відходів, у тому числі 692 сільських сміттєзвалищ (у віданні 

сільських рад), 21 полігон та 14 селищних сміттєзвалищ, які знаходяться на 

обслуговуванні комунальних підприємств. 

В області функціонують 6 перевантажених полігонів, які потребують 

розширення або закриття у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 

Нетішин, Старокостянтинів, Славута та Шепетівка. 

Всі без виключення полігони та сміттєзвалища твердих побутових 

відходів, що експлуатуються на території області не відповідають вимогам ст. 

32 Закону України «Про відходи», згідно якої заборонено з 1 січня 2018 року 

захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. 

Рекультивація полігонів, розгортання та ущільнення відходів на 

полігонах та сміттєзвалищах здійснюється щороку, по мірі необхідності та 

наявності коштів (за рахунок підприємств та місцевих бюджетів). Було 

рекультивовано 2 сміттєзвалища та ще 5 потребують рекультивації. Жодного 

сміттєзвалища не було сановано. 

Всього в області 76% населення охоплені послугою зі збирання та 

вивезення твердих побутових відходів та 7,5% населення охоплені послугою 

роздільного збору відходів. 

Роздільний збір відходів в області запроваджено у 6 містах: 

Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Славута, Старокостянтинів, Нетішин 

та Волочиськ. 

З 2018 року запроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів 

в окремих населених пунктах Городоцького, Дунаєвецького, Ізяславського, 

Новоушицького, Полонського, Старокостянтинівського, Чемеровецького, 

Ярмолинецького районів та частково у селищі Віньківці. 

На багатьох сміттєзвалищах проводиться ручне сортування сміття з 

відбиранням пластику, скла, макулатури та металу з подальшим його 

постачанням на переробні підприємства. 

Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада має 

сміттєсортувальну лінію у м. Дунаївці, проєктна потужність якої складає 100 т 

на добу, лінія сортує макулатуру та полімери. На лінію разом поступають ПЕТ-

пляшка та макулатура, далі вони сортуються, макулатура складується, а ПЕТ-

пляшка пресується в брикети. У 2019 році відсортували - 3,4 т макулатури і 10,5 

т полімерів (плівка, пакети, ПЕТ-пляшки і коробки, пластмаса тощо). 

У серпні 2018 року на полігоні твердих побутових відходів м. Кам’янець-

Подільський за кошти приватного інвестора збудовано технологічну лінію з 

дегазації полігону для вироблення електроенергії, що значно підвищило 

безпеку його експлуатації. Також рішенням Кам’янець-Подільської міської 

ради виділено земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу з 

енергетичним комплексом, що використовує альтернативні види палива з 

муніципальних твердих побутових відходів для генерації електричної та 

теплової енергії. Також розглядається можливість співпраці з ТОВ «Нове 
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будівництво та реконструкція» щодо будівництва і експлуатації 

сміттєсортувального комплексу. 

Також, однією з екологічних проблем у області є накопичені непридатні 

та заборонені до використання хімічні заходи захисту рослин, які становлять 

небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини. 

Залишкова кількість заборонених і непридатних до використання хімічних 

засобів захисту рослин на території області на 01.01.2020 року становила 253,5 

тонн. 

6) Проблеми щодо природно-заповідного фонду. 

На території Шепетівського та Полонського районів Хмельницької 

області розташований регіональний ландшафтний парк «Мальованка» площею 

16,9 тис. га, з метою збереження, відтворення та раціонального використання 

біологічного та ландшафтного біорізноманіття Малого Полісся, яке має 

важливе природоохоронне, естетичне, наукове, оздоровче, освітнє та 

рекреаційне значення. 

У 2019 році затверджено нове положення про парк. У 2020 році 

планується проведення тендерних процедур щодо «Розроблення проєкту 

організаці території регіонального ландшафтного парку «Мальованка» 

охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 

комплексів та об’єктів» та «Розроблення землевпорядної документації (проєктів 

землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного 

фонду) із встановленням меж в натурі (на місцевість) територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (РЛП «Мальованка»)». 

Проблемними питаннями в розвитку природно-заповідного фонду області 

залишаються відсутність проєктів організації територій та об’єктів природно- 

заповідного фонду, проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток 

садово- паркового мистецтва, а також відсутність закріплених на місцевості 

меж заповідних об’єктів, інформаційних та охоронних знаків, що прозводить до 

порушення заповідного режиму територій, зміни площі та конфігурації меж, 

самозахоплення земель природно-заповідного фонду та загрози їх втрати. 

Більшість територій та об’єктів природно-заповідного фонду перебувають 

у незадовільному стані, відсутня інформація щодо сучасного стану 

біорізноманіття на території заповідних об’єктів, Положення про території та 

об’єкти природно- заповідного фонду не приведені у відповідності до чинного 

законодавства; не здійснюється забезпечення первинного обліку кадастрових 

відомостей щодо підвідомчих територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, не дотримується режим територій, не здійснюється їх охорона та 

збереження, що призводить до втрати природної цінності заповідних об’єктів, в 

результаті кліматичних змін, а саме аномально високих температур 

вегетаційного періоду та значного зниження рівня ґрунтових вод, відбувається 

всихання насадження (сосна, ясен, тощо), що створює небезпеку для 

відвідувачів, суттєвого ослаблення та деградації значних площ лісових 

насаджень. Гостро постає проблема державного контролю за виконанням 

природоохоронного законодавства України. 
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4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. 

 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(№ 1264-XII від 26 червня 1991 року) визначено (ст. 204), що до компетенції 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 

сфері охорони навколишнього природного середовища належить: 

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, 

формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення 

управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території; 

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного 

середовища; 

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання 

природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від 

забруднення та інших шкідливих впливів; 

г) реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до 

законодавства про оцінку впливу на довкілля; 

ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання 

природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення), 

скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім 

скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного 

значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної 

території); 

д) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, 

спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства; 

д-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки 

відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку; 

е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до закону. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року» (№ 2697-VIII від 28.02.2019). Закон передбачає інтегрування 

екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів державного 

планування, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року» (№ 722/2019) має бути забезпечено 

дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол 

про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 
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01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і 

програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламентується 

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від 

20.03.2018). 

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним 

кодексом України (№ 214/95-ВР від 06.06.1995) та іншими законодавчими 

актами, що були розроблені для забезпечення збереження, збалансованого й 

науково обґрунтованого використання та відновлення водних ресурсів, захисту 

водних ресурсів від забруднення, зараження й виснаження, запобігання та 

пом’якшення негативного впливу, покращення екологічного стану водних 

об’єктів і захисту прав водокористувачів. 

Законом України від 07.02.2017 № 1830-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням 

документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» 

внесено зміни до Водного кодексу України, згідно з якими дозволи на 

спеціальне водокористування видаються територіальними органами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

розвитку водного господарства. 

Оформлення та затвердження дозволів на спеціальне водокористування 

має здійснюватися у відповідності до вимог чинного законодавства України та 

затверджених нормативно-правових актів. 

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері користування 

водними ресурсами: 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі 

дозволів на спеціальне водокористування»; 

постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і 

затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»; 

Державні санітарні норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною»; 

наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами»; 

постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об'єктів». 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги у сфері 

охорони атмосферного повітря визначаються в Законі України «Про охорону 

атмосферного повітря» (2707-XII від 16.10.1992). Основне чинне законодавство 

та норми у сфері захисту атмосферного повітря: 

постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і 

затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та 

біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного 

повітря»; 
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постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами»; 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного 

повітря»; 

посібник з інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря; 

максимальні допустимі концентрації та «можливі рівні безпечного 

ефекту» для забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для заселених 

територій. 

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом 

України «Про відходи» (№ 187/98-ВР від 05.08.1998) та іншими законодавчими 

актами, що були розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи 

мінімізації утворення відходів, зберігання й поводження з ними, запобігання та 

зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я людини від утворення, 

зберігання та поводження з відходами. Повноваження місцевих державних 

адміністрацій у сфері поводження з відходами визначаються статтею 20 закону 

«Про відходи». 

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема, 

значна увага приділяється необхідності дотримання екологічних норм в процесі 

інвестиційної діяльності. Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність» 

(№ 1560-XII від 18.09.1991) встановлюється заборона інвестування в об'єкти, 

створення і використання яких не відповідає вимогам санітарногігієнічних, 

радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених 

законодавством України (ст. 4). У разі порушення екологічних, санітарно-

гігієнічних та архітектурних норм державний орган може прийняти рішення 

про зупинення або припинення інвестиційної діяльності (ст. 21). Крім цього, в 

ст. 8 зазначається, що інвестор зобов'язаний одержати висновок з оцінки впливу 

на довкілля у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля» (№ 2059-VIII від 23.05.2017). 
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5. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ. 

 

Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми економічного та 

соціального розвитку Хмельницької області на 2021 рік визначалися відповідно 

до контрольного переліку, наведеного в таблиці. 

 

Таблиця 5. Ймовірні наслідки для довкілля 

Чи може реалізація Програми 

причинити: 

Негативний вплив Пом’якшенн

я існуючої  

ситуації 
Так Ймовірно Ні 

Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел? 
 ●  + 

2. Збільшення викидів забруднюючих 

речовин від пересувних джерел? 
 ●  + 

3. Погіршення якості атмосферного повітря?  ●  + 

4. Появу джерел неприємних запахів?    ●  

5. Зміни повітряних потоків, вологості, 

температури або ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату? 

  ●  

Водні ресурси 

6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі 

води? 
 ●  + 

7. Будь-які зміни якості поверхневих вод 

(зокрема таких показників, як температура, 

розчинений кисень, прозорість, але не 

обмежуючись ними)? 

  ● + 

8. Збільшення скидання шахтних і кар’єрних 

вод у водні об’єкти? 
  ●  

9. Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання 

населенню? 

  ●  

10. Збільшення навантаження на 

каналізаційні системи та погіршення якості 

очистки стічних вод? 
  ● + 

11. Появу загроз для людей і матеріальних 

об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, 

як паводки або підтоплення)? 

  ●  

12. Зміни напрямів і швидкості течії 

поверхневих вод або зміни обсягів води 

будь-якого поверхневого водного об’єкту? 
  ●  

13. Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок регіону? 
  ●  

14.Зміни напряму або швидкості потоків 

підземних вод? 
  ●  

15. Зміни обсягів підземних вод (шляхом 

відбору чи скидів або ж шляхом порушення 

водоносних горизонтів)? 
  ●  
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16. Забруднення підземних водоносних 

горизонтів? 
  ●  

Відходи 

17. Збільшення кількості утворюваних 

твердих побутових відходів? 
  ● + 

18. Збільшення кількості утворюваних чи 

накопичених промислових відходів ІV класу 

небезпеки? 
  ●  

19. Збільшення кількості відходів І-ІІІ класу 

небезпеки? 
  ●  

20. Спорудження еколого-небезпечних 

об’єктів поводження з відходами? 
  ● + 

21. Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів? 
  ●  

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, ущільнення 

грунтового шару? 
  ●  

23. Будь-яке посилення вітрової або водної 

ерозії грунтів? 
  ●  

24. Зміни в топографії або в характеристиках 

рельєфу? 
  ●  

25. Появу таких загроз , як землетруси, зсуви, 

селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози через нестабільність літо генної 

основи або зміни геологічної структури? 

  ●  

26. Суттєві зміни в структурі земельного 

фонду, чинній або планованій практиці 

використання земель? 
  ●  

27. Виникнення конфліктів між ухваленими 

цілями стратегії та цілями місцевих громад? 
  ●  

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

28. Негативний вплив на об’єкти природно-

заповідного фонду (зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у безпосередній 

близькості або на їх території тощо)? 

  ● + 

29. Зміни у кількості видів рослин або 

тварин, чисельності або територіальному 

представництві? 

  ●  

30. Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому? 
  ●  

31. Порушення або деградацію середовищ 

існування диких видів тварин? 
  ●  

32. Будь-який вплив на кількість і якість 

наявних рекреаційних можливостей? 
  ● + 

33. Будь-який вплив на наявні об’єкти 

історико-культурної спадщини? 
  ● + 

34. Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля (перепони для 

публічного огляду мальовничих краєвидів, 

появі естетично неприйнятних місць, 

  ●  
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руйнування пам’ятників природи тощо)? 

Населення та інфраструктура 

35. Зміни в локалізації, розміщенні, 

щільності та зростанні кількості населення 

будь-якої території? 

  ●  

36. Вплив на нинішній стан забезпечення 

житлом або виникнення нових потреб у житлі? 
  ●  

37. Суттєвий вплив на нинішню транспортну 

систему? Зміни в структурі транспортних 

потоків? 
  ● + 

38. Необхідність будівництва нових об’єктів 

для забезпечення транспортних сполучень? 
  ●  

39. Потреби в нових або суттєвий вплив на 

наявні комунальні послуги? 
  ●  

40. Появу будь-яких реальних або 

потенційних загроз для здоров’я людей? 
  ●  

Екологічне управління та моніторинг 

41. Послаблення правових і економічних 

механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки? 

  ●  

42. Погіршення екологічного моніторингу?   ● + 

43. Усунення наявних механізмів впливу 

органів місцевого самоврядування на 

процеси техногенного навантаження? 
  ●  

44. Стимулювання розвитку екологічно 

небезпечних галузей виробництва? 
  ● + 

Інше 

45. Підвищення рівня використання будь-

якого виду природних ресурсів? 
  ●  

46. Суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу? 
  ●  

47.Збільшення споживання значних обсягів 

палива або енергії? 
  ● + 

48. Суттєве порушення якості природного 

середовища? 
  ● + 

49. Появу можливостей досягнення 

короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому? 

  ●  

50. Такі впливи на довкілля або здоровя 

людей, які самі по собі будуть незначними, 

але у сукупності викличуть значний 

негативний екологічний ефект, що матиме 

значний негативний прямий або 

опосередкований вплив на добробут людей? 

  ●  

 

На основі оцінок, представлених у таблиці, можна зробити такі висновки 

щодо ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Програми економічного 

та соціального розвитку Хмельницької області на 2021 рік. 
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Атмосферне повітря. Однією з основних екологічних проблем області є 

забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від 

промислових підприємств і автотранспорту. Загалом Програма орієнтована на 

розв’язання цієї проблеми. Програма не передбачає створення нових 

підприємств із значними обсягами викидів у атмосферне повітря. Програма 

передбачає реалізацію основних завдань, спрямованих на зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних 

джерел, поліпшення якості атмосферного повітря. 

Водні ресурси. Програма не передбачає створення підприємств, діяльність 

яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. 

Водночас, за умови відновлення промислового виробництва регіону з їх 

подальшим стабільним розвитком ймовірно може призвести до збільшення 

обсягів скидів у поверхневі води та до збільшення навантаження на 

каналізаційні системи і погіршення якості очисних споруд. Програмою 

передбачається реалізація заходів з будівництва та реконструкції очисних 

споруд, мереж каналізації та споруд для збирання вод поверхневого стоку. 

Відходи. Область характеризується високим рівнем утворення і 

накопичення значних обсягів промислових і побутових відходів. Програма 

передбачає реалізацію основних завдань, спрямованих на зменшення кількості 

утворюваних твердих побутових відходів, впровадження сучасних методів 

переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на 

полігонах. 

Земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не передбачається 

будьякого посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів, змін у топографії або в 

характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні загрози. 

Біорізноманіття. У Програмі не передбачається реалізація завдань, які 

можуть призвести до негативного впливу на існуючі об’єкти 

природнозаповідного фонду (ПЗФ). 

Рекреаційні зони та культурна спадщина. Упровадження Програми може 

мати як позитивний, так і негативний вплив на рекреаційні зони залежно від 

того, наскільки будуть дотримані природоохоронні вимоги. Разом з тим, 

реалізація цього завдання має сприяти покращенню здоров’я населення. 

Впровадження Програми не має призводити до негативного впливу на наявні 

об’єкти історико-культурної спадщини. 

Населення та інфраструктура. Програма не передбачає появу нових 

ризиків для здоров’я населення області. 

Екологічне управління, моніторинг та інше. Програма спрямована на 

збереження природних ресурсів і не передбачає послаблення правових і 

економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки. Реалізація має 

сприяти створенню системи екологічного контролю та моніторингу 

ефективності досягнення екологічних цілей.  

Таким чином, реалізація Програми не має супроводжуватися появою 

нових негативних наслідків для довкілля. Водночас реалізація багатьох завдань 
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Програми може сприяти покращенню екологічної ситуації в області.  

Однією з визначальних умов сталого економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області в цілому є охорона навколишнього природного 

середовища, раціональне використання природних ресурсів та збереження 

екологічної безпеки життєдіяльності населення. 
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6. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних 

наслідків виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Хмельницької області на 2021 рік передбачається реалізація таких заходів. 

Водночас, це загальні рекомендації щодо усунення негативних наслідків, 

детальні заходи повинні розглядатися в кожному конкретному випадку під час 

реалізації конкретних заходів і проєктів, а також в процесі надання екологічних 

дозволів. 

Одним із пріоритетів Програвми є 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. 

Завданнями для реалізації цілей Програми є: 

будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних 

станцій і колекторів; 

передача 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 

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

реконструкція та будівництво полігонів твердих побутових відходів у 

населених пунктах; 

впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів та 

будівництво нових сучасних сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних 

ліній; 

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

області з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом; 

забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму 

невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його 

виникнення, зменшення негативних наслідків з подальшим оприлюдненням 

результатів у засобах масової інформації; 

здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо впровадження 

свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового 

способу життя. 

Аналізуючи види і рівні впливів на навколишнє середовище об’єкту 

планової діяльності, можна зробити висновок, що комплекс заходів, 

спрямованих на запобігання, уникнення, зменшення, усунення визначеного 
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негативного впливу, забезпечить дотримання чинних екологічних і санітарно-

гігієнічних умов провадження планової діяльності. 
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7. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ. 

 

Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 

2021 рік розроблена з урахуванням довгострокових пріоритетів Стратегії 

розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішення 

обласної ради 20.12.2019 №49-29/2019 та визначає пріоритетні цілі соціально-

економічного розвитку області:  

1. Підвищення конукурентоспроможності регіональної економіки. 

2. Зростання інноваційного потенціалу та смарт-спеціалізація.  

3. Розвиток людського потенціалу. 

4. Підвищення чкості життя та збереження довкілля. 

Заходи Програми, спрямовані на досягнення цих пріоритетів, пов’язані 

між собою балансом економічної, соціальної та екологічної складових. Оцінка 

ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Програми вказує на те, що 

реалізація Програми позитивно вплине на стан атмосферного повітря, водних 

об’єктів, ситуацію з відходами, земельні ресурси, біорізноманіття, рекреаційні 

зони та культурну спадщину.  

Це означає, що Програма спрямована на екологічно збалансований та 

інноваційний сценарій розвитку і не потребує розгляду альтернатив. Виконання 

запланованих заходів з охорони довкілля та здоров’я населення має спиратися 

на використання сильних сторін регіону, максимальне використання зовнішніх 

можливостей, врахування слабких сторін та мінімізації зовнішніх загроз. 

Враховуючи вище наведене, варто зазначити, що неприйняття даного ДДП 

носитиме негативний характер для довкілля загалом. 
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8. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ДЛЯ ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ. 

 

СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Програми 

економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2021 рік. 

Значущі наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, повинні 

відслідковуватися під час реалізації Програми, зокрема, з метою виявлення 

непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює 

необхідність здійснення моніторингу наслідків виконання документу 

державного планування для довкілля.  

Моніторинг може бути використаний для порівняння очікуваних і 

фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію 

Програми; отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); перевірки 

дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади; 

перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи 

моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально 

удосконалені для цілей СЕО. 

Моніторинг базуватиметься на розгляді обмеженого числа відібраних 

показників (індикаторів), які демонструють наслідки для довкілля, в тому числі 

для здоров'я населення: 

обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т; 

вміст забруднюючих речовин у водних об'єктах, млн. м3; 

загальний обсяг водовідведення, в тому числі нормативно очищених 

стічних вод та забруднених зворотних вод, млн. м3; 

кількість стихійних сміттєзвалищ, одиниць;  

питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від 

загального обсягу утворених, %; 

кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території 

області, одиниць; 

площа земель природно-заповідного фонду, %; 

кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань за класами хвороб 

(новоутворення; хвороби органів дихання), на 100 тис. населення, одиниць; 

показник малюкової смертності, ‰; 

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. 

наявного населення), лікарів; 

укомплектованість закладів охорони здоров'я у сільській місцевості 

лікарями, які надають первинну медичну допомогу, %. 
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РЕЗЮМЕ  

 

Основним об’єктом дослідження, що проходить процедуру СЕО є 

документ державного планування: Програма економічного та соціального 

розвитку Хмельницької області на 2021 рік. 

Головною метою Програми є підвищення якості життя та добробуту 

населення, за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

Основними екологічними проблемами області є забруднення 

атмосферного повітря, водних об’єктів, порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок регіону, підтоплення земель і населених 

пунктів регіону, проблема поводження з промисловими та побутовими 

відходами, проблеми природнозаповідного фонду й охорони, використання та 

відтворення дикої фауни і флори.  

Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля області визначаються 

законами України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 66 

стратегічну екологічну оцінку», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про 

відходи», «Про інвестиційну діяльність», Водним кодексом України, Указом 

Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 

року».  

Реалізація Програми не повинна призвести до появи нових негативних 

наслідків для довкілля, якщо під час її реалізації будуть належним чином 

враховані природоохоронні вимоги. 

Ймовірно можуть відбутися: 

збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

внаслідок індустріально-технологічного розвитку економіки та від пересувних 

джерел внаслідок модернізації транспортно-логістичної інфраструктури; 

збільшення скидів забруднених вод у поверхневі водні об’єкти внаслідок 

індустріально-технологічного розвитку економіки; 

продовження тенденції зростання забору води на потреби зрошення; 

зростання кількості накопичених відходів; 

вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей внаслідок 

розвитку внутрішнього туризму; 

зміни у структурі транспортних потоків; 

будівництво нових об’єктів для забезпечення транспортних сполучень. 

Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких можливих 

впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, 

але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на 

довкілля, є незначною. 

Реалізація багатьох завдань та заходів Програми має призвести до 

покращення екологічної ситуації та стану здоров'я населення. 
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Моніторинг відібраних показників (індикаторів) впровадження Програми є 

важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля та 

здоров'я населення матиме Програма. Кількість показників (індикаторів) можна 

розширити шляхом використання таких індикаторів, для яких є моніторингові 

дані. 
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