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Про виконання програми 

 соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2020 рік 
 

1. Диверсифікація структури економіки області та 

покращення діяльності економічних суб‘єктів 
1.1. Розвиток промислового комплексу та активізація інноваційних 

процесів 

У промисловому секторі торік працювало понад 1000 підприємств, де 

зайнято близько 49 тис. працівників.  

Значна частина підприємств під час пандемії зменшила обсяги 

виробництва або взагалі призупинила його через втрату ринків збуту, 

недостатню кількість кваліфікованих працівників внаслідок відтоку робочої 

сили за кордон тощо.  

За підсумками року індекс промислового виробництва становив 97,5% (у 

2019 році – 85,2%).  

Скоротилися обсяги виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

– на 38%, продукції машинобудування – на 15,7%, харчових продуктів, напоїв 

і тютюнових виробів – на 18,4%, 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. 

Разом з тим, збільшився обсяг виробництва: на підприємствах добувної 

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

підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 

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

кондиційованого повітря – на 16,8 відсотка.  

Торік обсяги реалізації промислової продукції збільшилися на 25% і 

становили 47,3 млрд грн, що у розрахунку на одного мешканця становить 37,5 

тис. гривень. Основну частку від обсягу реалізації становила продукція 

підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

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

виробів – 26%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – 18,2%, машинобудування – 6,2 відсотка. 

Підприємствами харчової промисловості реалізовано харчових 

продуктів та напоїв на суму 12,3 млрд грн, що відповідає рівню минулорічного 

показника і становить 26% у загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції області.  

За січень-вересень 2020 року обсяг освоєних капітальних інвестицій 

підприємствами промисловості області становив 82,8% (-0,4 млрд грн). 

Високий рівень інвестиційної активності спостерігався у підприємствах 

переробної промисловості (+19,9%) та підприємствах постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+13%). 

На підприємствах промисловості проводиться робота щодо 

упровадження ряду інвестиційних проектів, зокрема будівництво заводу ТОВ 

«Старокостянтинівський олійно-екстракційний завод», комплексу з очищення, 
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зберігання, переробки та відвантаження зерна ТОВ «Протеїн Інвест» (ІІ-га 

черга), під’їзної залізничної колії з пунктом відвантаження зерна 

ТОВ «Хмельницьк-млин». Також на ТОВ «Теофіпольська енергетична 

компанія» введено у дію ІІІ-тю чергу біогазової установки по виробництву 

електроенергії з біогазу, ТзОВ «Блу Мун Клоузінг» відкрито цех з пошиву 

верхнього одягу м. Кам'янець-Подільський.  

Промислові підприємства постійно нарощують обсяги виробництва, 

покращують технічні характеристики продукції. Зокрема, на ПАТ «Завод 

«ТЕМП» виготовлено нову гальванічну лінію для іноземного замовника. 

ДП «Новатор» створено неінвазивний апарат штучної вентиляції легень для 

використання у медичних закладах. 

Місцеві виробники успішно виходять на іноземні ринки. У січні 

2020 року компанія «Zarmilkas» взяла участь у виставці Bijorhca Paris 

(м. Париж, Франція), листопаді 2020 року АТ «Завод «ТЕМП» – у 

Міжнародному промисловому форумі-2020, м. Київ. 

Продовжується робота щодо створення індустріальних парків «Славута» 

та «Хмельницький», що сприятимуть формуванню сучасних екосистем бізнесу 

та інновацій, які, у свою чергу, стануть рушійною силою економічного 

прогресу цих міст та області.  

Проводяться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації 

на виконання робіт з будівництва інфраструктури індустріального парку 

«Хмельницький». Для виготовлення проекту будівництва зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації отримано містобудівні умови та обмеження, 

технічні умови, оголошено процедуру закупівлі робіт для виготовлення 

проекту. 

Проводиться системна робота щодо залучення потенційного інвестора 

на територію індустріального (промислового) парку «Славута». У жовтні  

2020 року на територію індустріального парку залучено двох учасників, 

(підприємства з виготовлення залізобетонних виробів).  

З метою спрощення та прискорення процедури експорту товарів 

українського походження на ринки країн Європейського Союзу митні органи 

України продовжують надавати експортерам, які здійснюють відвантаження 

продукції, статус уповноваженого (схваленого) експортера. Статус 

уповноважено експортера присвоєно 3 підприємствам міста Хмельницький, 

які експортують товари преференційного походження до країн Європейського 

Союзу, на ринки Білорусії, Північної Америки та Японії. 

1.2. Інвестиційна діяльність 

На Хмельниччині працює більше 200 підприємств з іноземним 

капіталом з 35 країн світу. Основні країни-інвестори – Кіпр, Польща, Франція, 

Німеччина, Ізраїль та Велика Британія. 

З метою нарощування економічного потенціалу Хмельницької області 

реалізовуються значні інвестиційні проєкти. 

У Городоцькому районі завершується реалізація потужного 

інвестиційного проєкту – будівництво найсучаснішого курортного комплексу 

ТОВ «Арден-Палац» на 1500 місць та будівництво гірськолижного 
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відпочинкового комплексу «Арден Скай». Планується створення до  

1000 нових робочих місць.  

Крім цього, у Городоцькому районі підприємством з польськими 

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

олії соєвої, макухи, шроту, активно нарощуються виробничі потужності та 

збільшуються обсяги зовнішньоторговельних поставок. 

Продовжується будівництво заводу з виробництва соняшникової олії на 

базі діючого елеватора у м. Старокостянтинів. Планова річна потужність 

підприємства становитиме 1 млн тонн насіння соняшника 

У с. Кременчуки Красилівського району реалізовується проект із 

створення виробничого комплексу для підготовки, зберігання, первинної та 

подальшої переробки зерна кукурудзи та побічних продуктів. 

Щорічно оновлюється інвестиційний паспорт області, у тому числі 

інформація про інвестиційні пропозиції суб’єктів господарювання, земельні 

ділянки та вільні виробничі приміщення області, які можуть бути 

запропоновані для реалізації інвестиційних проєктів. Інвестиційний паспорт, 

презентацію про Хмельницьку область та інформацію про промислові 

майданчики, інші будівлі і споруди, земельні ділянки, що можуть бути 

запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів, розміщено на 

офіційному вебсайті облдержадміністрації. 

Створено спеціалізований інформаційний веб-ресурс у соціальній 

мережі «Facebook» «Хмельниччина. Міжнародне співробітництво», на якому 

постійно розміщується актуальна інформація інвестиційного спрямування. 

У червні 2020 року направлено 38 листів-звернень до дипломатичних 

представництв України та зарубіжних країн з інформацією про інвестиційний 

та експортний потенціал області та пропозицією активізації співпраці у сфері 

інвестиційного та економічного розвитку. 

З метою налагодження співробітництва у різних сферах економічної 

діяльності, облдержадміністрацією надіслано інформацію щодо 

індустріальних парків, земельних ділянок типу Greenfield, земельних ділянок 

типу Brownfield для розміщення підприємств; про актуальні інвестиційні 

проекти; презентацію та відеоролик про Хмельницьку область у Посольство 

України в Сполучених Штатах Америки. 

У зв’язку з встановленням на території України карантину та 

запровадженням посилених протиепідемічних заходів для запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, ІV Міжнародний 

економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини» у 2020 році не 

проводився. 

На офіційному вебсайті Хмельницької облдержадміністрації у розділі 

«Новини» оприлюднювалися інформаційні матеріали щодо проведених 

онлайн та офлайн заходів міжнародного характеру, проведення ділових 

зустрічей, на яких обговорювалися важливі питання щодо інвестиційного 

потенціалу України та Хмельниччини. 

У вересні 2020 року представники облдержадміністрації у режимі 

онлайн взяли участь у Першому міжнародному інноваційному форумі 

«Інноваційна система Поділля. Перезавантаження», який проводився у 
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м. Вінниця з метою популяризації інноваційної діяльності та консолідацію 

інтелектуального потенціалу України у відповідності до європейських та 

світових стандартів. Презентовано проєкти Вінницького та Хмельницького 

регіону. 

У листопаді 2020 року проведено онлайн зустріч представників 

Хмельниччини та Республіки Хорватія (Віровітічко-Подравської жупанії), на 

якій обговорено перспективи реалізації спільних проєктів, шляхи зміцнення 

партнерських відносин та довгострокової співпраці України та Хорватії. 

З метою створення сприятливих умов для упровадження інвестиційної 

діяльності та забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку 

області облдержадміністрацією підготовлено та надіслано міським (міст 

обласного значення) радам та територіальним громадам рекомендаційну 

інформацію щодо залучення інвестиційних коштів для реконструкції, 

реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 

будівництва, що належать до комунальної власності, шляхом проведення 

інвестиційних конкурсів. 

1.3. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна 

діяльність підприємництва 

На офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Економіка та 

інвестиції» висвітлюється інформація про укладені Міжрегіональні угоди 

Хмельницької області.  

У рамках підготовки до Третього Форуму регіонів України та Білорусі 

(м. Гродно) у жовтні 2020 року Хмельницькою обласною державною 

адміністрацією планувалося підписання Угоди про торгово-економічне, 

науково-технічне та культурне співробітництво між Хмельницькою областю 

України та Могильовською областю Республіки Білорусь. Відповідно до 

постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2020 року №883-ІХ «Про 

Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь» та 

рекомендацій Міністерства закордонних справ України всі офіційні контакти з 

Республікою Білорусь призупинено, у зв’язку з чим підписання Угоди не 

відбулося. 

Облдержадміністрація сприяє створенню системи стимулів для 

експортоорієтованих підприємств запроваджувати навчальні програми для 

своїх співробітників з метою підвищення кваліфікації, управлінських навичок 

та професійного розвитку. 

На офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Новини» та 

«Анонси», а також у соціальній мережі «Facebook» «Хмельниччина. 

Міжнародне співробітництво» оприлюднювалися та поширювалися 

інформації щодо безкоштовної інноваційної освітньої програми Train the 

Trainers та інші відповідні тематичні інформаційні матеріали. 

З метою розширення ринків збуту вітчизняних підприємств постійно 

оновлюється Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, який 

розміщується у різнопланових (електронних) виданнях, довідниках, каталогах, 

мережі інтернет; розповсюджується серед торговельно-економічних місій при 

дипломатичних представництвах за кордоном та дипломатичних 
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представництвах країн, акредитованих в Україні, під час бізнес зустрічей 

тощо. 

З метою активізації підприємницької діяльності та поліпшення 

інвестиційного клімату в області вживаються заходи щодо удосконалення 

системи інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підприємництва, 

у тому числі забезпечується проведення освітніх компаній з питань успішного 

ведення бізнесу. 

У жовтні 2020 року у м. Хмельницький відбувся онлайн захід-естафета у 

форматі Zoom-конференції на тему «Рішення для бізнесу: три складові, які 

формують компанію». Захід відбувся за сприяння Хмельницької торгово-

промислової палати та ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР» у рамках 

ініціативи «Ефективні бізнес-об’єднання - спроможний бізнес - сильна 

країна», що реалізовується Клубом Ділових Людей Україна за підтримки 

Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

З метою сприяння партнерству та ідеям у сфері внутрішнього туризму, 

пропагування цінностей екотуризму і тренду збереження туристичної 

унікальності України, наближення українського екотуризму до світового рівня 

сервісу у грудні 2020 року у м. Хмельницький відбувся онлайн Форум у 

форматі Zoom-конференції на тему «Екотуризм в Україні та ЄС – тренд 

наступного десятиліття».  

У звітному періоді проведено зустрічі керівництва облдержадміністрації 

з іноземними партнерами: 

Генеральним директором компанії «Контінентал Фармерз Груп» 

Георгом фон Нолкеном – з метою обговорення проблемних питань та 

перспектив ведення сільськогосподарського бізнесу на Хмельниччині, плану 

розвитку компанії на найближчі роки, соціальних проєктів, які «Контінентал 

Фармерз Груп» реалізовує в області.  

Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні 

Русланом Болбачаном щодо налагодження нових економічних та культурних 

зв’язків.  

Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом 

Тибергом щодо підтримки Швецією України у реалізації реформ на шляху 

країни до ЄС. 

1.4. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва 

За даними Головного управління Державної податкової служби в області 

на 31 грудня 2020 року кількість діючих малих та середніх підприємств 

збільшилася до початку 2020 року на 529 одиниць та становила 14606 (у тому 

числі 390 середніх підприємства).  

Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних 

осіб збільшилася на 377 осіб та становила 54634 особи.  

Протягом 2020 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та 

середнього підприємництва надійшло 6404,3 млн грн податкових платежів, що 

на 0,2 млн грн менше ніж за 2019 рік. 

Одним із головних напрямів діяльності облдержадміністрації є розвиток 

та підтримка підприємництва в регіоні, у тому числі шляхом відкритого та 
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конструктивного опрацювання проблемних питань, визначення та 

упровадження шляхів їх розв’язання.  

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.12.20 № 984/2020-р 

утворено робочу групу для напрацювання пропозицій щодо вирішення 

проблемних питань діяльності фізичних осіб-підприємців області, до складу 

якої увійшли представники мікро- та малого бізнесу, громадських об’єднань 

підприємців регіону та облдержадміністрації. Головним завданням групи є 

напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем 

малого бізнесу. 

На засіданнях робочої групи, розглянуто актуальні питання ведення 

бізнесу. За результатами засідань підготовлено пропозиції щодо внесення змін 

до законодавчих актів, які направлено до Офісу Президента України. 

В області діє Регіональний фонд підтримки підприємництва по 

Хмельницькій області, який надає фінансово-кредитну підтримку за пільговою 

відсотковою ставкою суб’єктам підприємництва, що здійснюють діяльність у 

пріоритетних галузях економіки області. 

У 2020 році Регіональним фондом для реалізації бізнес-проєктів надано 

фінансову допомогу 7 суб’єктам підприємництва на суму 2370,0 тис. гривень. 

1.5. Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання 

адміністративних послуг 

На 01 січня 2021 року в області працювало 37 ЦНАПів: 14 – при 

райдержадміністраціях; 23 – органах місцевого самоврядування. 

Організація надання адміністративних послуг в окремих ЦНАПах 

здійснювалася у форматі: віддалені робочі місця адміністраторів – 

Берездівська, Сатанівська, Славутська та Чемеровецька територіальні громади, 

«Мобільний ЦНАП» – у містах Славута та Дунаївці, а також територіальний 

підрозділ ЦНАП Нетішинської та Хмельницької міських рад.  

Протягом звітного періоду через ЦНАПи області надано 398,1 тис. 

адміністративних послуг. Середня кількість видів адміністративних послуг, 

що надаються через ЦНАПи при райдержадміністраціях, становить 

117 послуг, в органах місцевого самоврядування – 171 послуга. 

У рамках проведення реформи децентралізації в області активно 

проводилася робота зі створення ЦНАП у територіальних громадах, зокрема 

за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», покращення якості надання 

адміністративних послуг для населення. 

За результатами чотирьох раундів відбору учасників Фази 

Впровадження до участі в частині створення/модернізації ЦНАП долучилися 

17 територіальних громад. За підсумками 3-го раунду долучилось 6 громад 

(Волочиська та Нетішинська міські, Дунаєвецька, Війтовецька, Грицівська 

селищні та Колибаївська сільська ради), за підсумками 4-го раунду – 6 громад 

(Городоцька, Красилівська міські, Антонінська, Смотрицька, Староушицька 

селищні та Крупецька сільська ради). 

Відкриття новостворених або модернізованих ЦНАПів, учасників 3 та  

4 раундів Програми, яке було заплановано на ІV квартал 2020 року, 
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перенесено на І квартал 2021 року через карантинні обмеження, спричинені 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Хмельницькою міською радою проводиться реконструкція приміщення 

центрального офісу ЦНАП (вул. Кам'янецька, 38), відкриття якого дозволить 

поліпшити якість та оперативність надання адміністративних послуг.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 року  

№ 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

внесено зміни до низки рішень Уряду України, які регулюють питання 

надання окремих адміністративних послуг соціального характеру.  

На 1 січня 2021 року прийом документів для надання соціальних послуг 

забезпечували ЦНАПи Кам’янець-Подільської, Красилівської та 

Старокостянтинівської райдержадміністрацій, Волочиської, Городоцької, 

Ізяславської, Дунаєвецької, Полонської, Славутської, Старокостянтинівської 

та Нетішинської міських, Білогірської, Війтовецької, Меджибіжської, 

Новоушицької, Сатанівської, Старосинявської та Чемеровецької селищних, 

Берездівської, Ганопільської та Гуменецької сільських рад. 

Оформлення та видачу паспортних документів забезпечено ЦНАПами 

Кам’янець-Подільської, Нетішинської, Полонської, Славутської та 

Хмельницької міських рад. У зв’язку з великим попитом на зазначені послуги 

у ЦНАПах Кам’янець-Подільської та Славутської міських рад додатково 

встановлено по другій робочій станції для оформлення та видачі паспортних 

документів. Крім того, у цих ЦНАПах надається послуга ID-14  

2в1: оформлення паспорта громадянина України при досягненні особою 14-

річного віку з одночасним присвоєнням реєстраційного номера облікової 

картки платника податків. 

З метою підвищення кваліфікації працівників ЦНАП, у грудні 2020 року 

територіальним підрозділом УДМС України в області для адміністраторів 

ЦНАП проведено наради, на яких розглядалися питання організації співпраці з 

органами місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих 

повноважень, у тому числі реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування громадян, ведення реєстрів територіальних громад. 

У ІV кварталі 2020 року Центрально-Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький) проведено 8 семінарів-

тренінгів (у форматі вебінарів) для суб’єктів надання адміністративних послуг 

– державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

райдержадміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад. Відділами державної реєстрації актів цивільного стану в області було 

проведено 18 заходів, спрямованих на поглиблення знань та навичок у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану з працівниками ЦНАП області.  

Крім того, у ЦНАП Віньковецької, Волочиської, Деражнянської, 

Дунаєвецької, Кам’янець-Подільської, Красилівської, Летичівської, 

Хмельницької та Ярмолинецької райдержадміністрацій, Волочиської, 

Дунаєвецької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, Нетішинської, 

Полонської, Славутської, Старокостянтинівської, Хмельницької міських, 

Новоушицької та Старосинявської селищних рад запроваджено надання 

комплексної послуги «єМалятко», що надає можливість батькам 
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новонародженої дитини зареєструвати народження дитини та отримати до 

дев’яти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народжені 

дитини.  

1.6. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

З метою збалансування місцевих бюджетів та забезпечення виконання 

вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у частині врахування 

у місцевих бюджетах першочергово потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ, прийнято розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.02.2020 року № 187/2020-р «Про заходи щодо 

наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів у 2020 році», яким передбачено заходи щодо по 

наповнення доходної частини місцевих бюджетів, а також економному 

використанню бюджетних коштів. 

В області постійно проводяться заходи для забезпечення якісного 

виконання місцевих бюджетів та дотримання бюджетної дисципліни. 

На постійному контролі перебуває питання виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та оплати спожитих енергоносіїв та 

комунальних послуг бюджетними установами. 

Прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери відсутня. 

У 2020 році виконання доходів загального та спеціального фондів 

місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ) становило 100,0% до плану, у тому числі 

бюджетами міст обласного значення – 95,9%, бюджетами районів – 103,0%, 

бюджетами територіальних громад – 102,3 відсотка.  

Не забезпечили виконання планових призначень міста Старокостянтинів 

та Кам’янець-Подільський, Дунаєвецький, Новоушицький, Теофіпольський, 

Летичівський, Городоцький райони та 12 територіальних громад 

(Берездівська, Солобковецька, Гвардійська, Плужненська, Ганнопільська, 

Гуменецька, Маківська сільська, Наркевицька, Чемеровецька, Понінківська 

селищна, Красилівська, Славутська міська). 

Обсяг доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів у 

розрахунку на одного жителя області у порівнянні з 2019 роком зріс на 7,4% 

(+416,6 грн) і становив 6072,2 гривень.  

До обласного бюджету надійшло 1123,9 млн грн доходів, що у 

порівнянні з 2019 роком більше на 10,5% або на 107,2 млн гривень. 

На 01.01.2021 року податковий борг по області становив 675,9 млн грн, у 

тому числі до місцевих бюджетів – 379,5 млн гривень. У порівнянні з 

початком року цей показник збільшився на 205,8 млн грн (+43,8%), у тому 

числі до місцевих бюджетів – на 123,9 млн грн (+48,5%). 

Для забезпечення погашення податкового боргу, податковими 

інспекціями на місцях вживається комплекс заходів, передбачених чинним 

законодавством, зокрема, надсилаються податкові вимоги, проводиться 

стягнення коштів з рахунків боржників, вилучення готівкових коштів, опис 

активів у податкову заставу та їх реалізація, готуються позови до суду щодо 
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отримання дозволів у судовому порядку на стягнення коштів та продаж майна 

тощо. 

Торік місцевими органами влади та місцевого самоврядування 

проведено роботу по економному та раціональному використанню бюджетних 

коштів на суму 75,0 млн грн, з яких: 

удосконалено мережу бюджетних установ, відділень, ліжок, штатної 

чисельності – 12,4 млн грн (оптимізовано 28 установ; скорочено 80 ліжок, 

327,2 штатні одиниці); 

спрямовано виплат та доплат стимулюючого характеру на покриття 

дефіциту коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 

0,8 млн грн; 

здійснено перерозподіл незахищених та непершочергових і 

непріоритетних статей видатків на заробітну плату працівникам бюджетної 

сфери і оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ – 

1,5 млн грн; 

забезпечено жорсткий режим економного використання енергоносіїв (у 

тому числі за рахунок упровадження енергозберігаючих технологій) – 

34,3 млн грн; 

інші заходи (не заповнення вакантних посад, тимчасове припинення 

встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників, тощо) – 26,0 млн гривень. 

Загалом план заходів щодо економного та раціонального використання 

коштів по області виконано на 136 відсотків. 

Здійснюється постійний контроль за дотриманням законодавства про 

публічні закупівлі, з урахуванням останніх змін, які набули чинності 

19.04.2020 року.  

Надзвичайно важливу роль у розбудові інфраструктури області 

відіграють державні інвестиції. З державного бюджету на реалізацію 

інвестиційних проєктів було спрямовано 1460,8 млн грн, що на 26,2% більше 

ніж у 2019 році, у тому числі: 

державний фонд регіонального розвитку – 216,2 млн грн; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

системи охорони здоров'я в сільській місцевості – 255,6 млн грн; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проєктів з реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень 

опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах – 80,0 млн грн; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

40,7 млн грн; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження Хмельницької АЕС – 14,4 млн грн; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах – 853,9 млн гривень. 
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Здійснювалось фінансування наступних об’єктів , а саме: 

заклади освіти (школи) – 11 на суму 84,2 млн грн, у тому числі на 

реалізацію програми Президента України “Велике будівництво” – 6 проєктів 

на суму 73,6 млн грн; 

заклади освіти (дитячі садочки) – 2 проекти на суму 29,1 млн грн на 

реалізацію програми Президента України “Велике будівництво”; 

заклади охорони здоров’я – 1 на суму 26,48 млн грн; 

заклади культури – 2 на суму 4,0 млн грн; 

об’єкти спортивної інфраструктури – 5 на суму 48,8 млн грн, у тому 

числі 4 на реалізацію програми Президента України «Велике будівництво» 

37,77 млн грн; 

інші – 1 проект на суму 4,7 млн грн; 

об’єкти житлово-комунального господарства – 2 проекти на суму 

18,9 млн гривень. 

З 01.09.2020 року навчальний процес розпочато у нових школах села 

Корчик Шепетівського району, Жердя Чемеровецького району та в селищі 

Сатанів Городоцького району. Також, навчальний процес розпочато у нових 

приміщеннях 2-х садочків (с. Давидківці Хмельницького району та с. Малий 

Правутин Славутського району.) 

Завершено виконання робіт у школах с. Залужжя Білогірського району, 

смт Закупне Чемеровецького району та м. Дунаївці, а також на 

мультифункціональних майданчиках у містах Полонне, Волочиськ, Красилів 

та селищі Сатанів Городоцького району. 

2. Реалізація туристичного потенціалу регіону 
2.1. Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу 

У звітному періоді активізовано роботу щодо розвитку внутрішнього 

туризму, який визнано однією з перспективних галузей для національної 

економіки. 

Підготовлено проєкт Програми розвитку туризму Хмельницької області 

на 2021-2025 роки, сформовано перелік «туристичних магнітів» регіону, 

розроблено туристичні маршрути для проведення презентаційної кампанії за 

кордоном. 

Торік завершено реалізацію проєкту «Створення туристично-

рекреаційної зони «Сквер Потоцьких» у селищі Антоніни Красилівського 

району Хмельницької області», який фінансувався за рахунок коштів 

отриманих від Європейського Союзу (3,1 млн грн).  

В рамках реалізації проєкту вимощено алею з природнього каменю, 

прокладено доріжки з тротуарної плитки, улаштовано клумби, встановлено 

лавки та урни. Даний проєкт дав змогу створити нову місцеву туристичну 

локацію і рекреаційну зону в центральній частині селища Антоніни. Відкриття 

для туристів оновленого скверу та презентація проєкту відбудеться у квітні  

2021 року перед початком туристичного сезону в області. 

Також завершено реалізацію проєкту «Створення туристично-

інформаційного центру на території курортної зони селища Сатанів 

Городоцького району Хмельницької області». За рахунок виділених коштів 
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(1,2 млн грн) побудовано туристично-інформаційний центр та забезпечено 

його матеріально-технічне оснащення. Відкриття ТІЦ відбудеться у квітні  

2021 року. 

Разом із Державним історико-культурним заповідником «Самчики» 

розроблено та представлено його презентацію на ХХІ Міжнародній виставці 

«ТурЕКСПО» м. Львів, яка відбулася 20-22 жовтня 2020 року. Заповідник 

«Самчики» презентовано перед туристичними агенціями міст Кам'янець-

Подільський, Вінниця та Тернопіль. 

У вересні 2020 року проведено велопробіг «Чорний шлях» 

Хмельницький-Меджибіж. У рамках заходу для його учасників проведено 

екскурсію Меджибіжською фортецею. 

Організовано прес-тур за маршрутом Чорний Острів – Миколаїв – 

Антоніни, за результатами якого проведено презентаційну кампанію через ЗМІ 

та соцмережі. 

Для просування своїх туристичних продуктів область бере участь у 

проєкті «Дружні міста», який започаткувала Львівська міська рада. 

Розроблено та переведено на англійську мову 3, 5, 10-денні туристичні 

маршрути для проведення презентаційної кампанії за кордоном.  

Активне розповсюдження інформації про туристичні можливості області 

проводиться через соціальні мережі, для систематизації рекламної інформації 

створено хештег #Мандруй_Україною_Хмельниччина. 

2.2. Збереження історико-культурної спадщини 

У 2020 році виготовлено облікову документацію пам’ятки архітектури 

національного значення – «Житловий будинок, ох. №1658» у м. Кам’янець-

Подільський. Крім того, підготовлено нові охоронні договори пам’яток 

архітектури національного значення – «Вірменський колодязь, ох. №739», 

«Житловий будинок, ох. №1662», «Кушнірська башта, ох. №727/4», «Будинок 

духовної семінарії, ох. №1650», «Будинок Польського магістрату», ох. №738», 

«Житловий будинок», ох. №1646», «Будинок школи кармелітів», ох. №1635», 

комплекс споруд «Палац», ох. №1704/1», «Китайський будинок, ох. №1704/2», 

«Брама та прибрамні будинки, ох. №1704/3» у с. Самчики 

Старокостянтинівського району, пам’ятку архітектури місцевого значення – 

«Вірменський житловий будинок, ох. №1632», «Гімназія Славутинської» у 

м. Кам’янець-Подільський та на щойно виявлений об’єкт архітектури 

«Особняк» по вул. Грушевського, 94 у м. Хмельницький. 

Виготовлено облікову документацію п’яти щойно виявлених об’єктів 

культурної спадщини у м. Хмельницькому – «Об’єднаний банк» по 

вул. Проскурівська, 47, «Реальне училище» по вул. Гагаріна, 3 та «Об’єднання 

домовласника Ніренберга» по вул. Проскурівська, 46, «Палац» у с. Жванчик 

Дунаєвецького району, «Садибний будинок Римського-Корсакова» у 

с. Голосків Кам’янець-Подільського району.  

Торік на проведення реставраційних робіт у Державному історико-

культурному заповіднику «Межибіж» з обласного бюджету було передбачено 

10,0 млн гривень. За рахунок цих коштів продовжено реставраційні роботи 

пам’ятки архітектури національного значення – Палац та продовження 
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ліквідації аварійного стану пам’ятки – Міст з брамою. Підписано додаткову 

угоду та розпочато реставраційні роботи. Роботи на пам’ятці архітектури 

національного значення – «Палац» виконано у повному обсязі відповідно до 

передбаченого фінансування. 

З метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

масові заходи проводилися в обмеженій кількості. Відповідно, не проводилися 

заходи щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з 

національними традиціями, мовою, літературою, мистецтвом, історією 

України. 

Спільно з Українським національним комітетом міжнародної ради з 

питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) у с. Жванець Кам’янець-

Подільського району визначено об’єкт, який пропонується для внесення 

археологічної культури Кукутень-Трипілля до попереднього Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та підготовки облікової документації 

(номінаційного досьє) об’єкту «Трипільське поселення (урочище Лиса Гора, 

Щовб)». У 2018 році було профінансовано проєктну документацію винесення 

меж пам’ятки археології та встановлення режимів використання зон охорони. 

Наразі готується подання для внесення транскордонного проекту до 

попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

3. Розвиток сільських територій та територій довкола міст 
3.1. Розвиток аграрного сектору 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2020 рік становив 

95,2%, у тому числі тваринництва – 97%, рослинництва – 94,8 відсотка. 

Зменшення індексу обсягу продукції рослинництва зумовило зниження 

урожайності сільськогосподарських культур через складні погодньо-

кліматичні умови, зокрема відсутність вологи та заморозки.  

Валове виробництво зерна становило 4,1 млн тонн (+8% до 2019 року) 

при середній урожайності 67 ц/га (третє місце в державі). Валовий збір 

кукурудзи на зерно становив 2,6 млн тонн при середній урожайності 95 ц з 

гектара (перше місце в державі). Валовий збір соняшника становив 562 тис 

тонн, що на 9% більше попереднього року, урожайність – 33 ц/га (перше місце 

в державі). 

Цукрових буряків зібрано 927 тис. тонн, що на третину менше 

минулорічного показника при середній урожайності 410 ц з гектара.  

З області у сезон цукроваріння 2020 року вироблено 110 тис тонн цукру, 

що майже у 2 рази менше до минулого року. Причиною цього є зменшення 

посівних площ цукрового буряка на 17% та урожайності на 20 відсотків. 

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 

несприятливі погодні умови). 

Індекс продукції тваринництва становив 97 відсотків. Зниження індексу 

продукції тваринництва зумовлено зменшенням обсягу виробництва м’яса – 

на 9,2% та яєць – на 2,5 відсотка. Разом з цим, виробництво молока 

збільшилося на 2,5 відсотка. 
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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). Поголів’я свиней збільшилося на 4,1% (324,5 тис. голів), 

овець і кіз – на 25,3% (33,2 тис голів). 

Незважаючи на негативні тенденції у розвитку тваринництва, область 

також є лідером по поголів’ю ВРХ, корів, виробництву яєць та другою в 

державі по виробництву молока. 

Активно розвивається галузь вівчарства. На Хмельниччині реалізується 

інвестиційний проект з розведення овець Романівської породи, розрахований 

на утримання 50 тис. голів овець. У вересні 2020 року введено в дію перші 

черги вівцеферм у Шепетівському районі, де закуплено та поставлено на 

вирощування біля 15 тис. голів овець. 

У 2020 році було реалізовано такі інвестиційні проєкти: реконструкція 

молочно-товарних ферм в ТОВ НВА «Перлина Поділля» Шепетівського 

району та ТОВ «Агроекомілк», с. Іршики Хмельницького району; приміщень 

для утримання овець в ТОВ «Шепарт Поділля» (1 черга) Михайлючка та ТОВ 

«Агро-модуль груп» с. Коськів Шепетівського району, пташників для 

вирощування курчат-бройлерів ТОВ «Ситний двір», с.Воробіївка Кам׳янець-

Подільського району та ПФГ «Колос», м. Полонне Шепетівського району, 

будівництво елеваторів у ПП «Аграрна компанія 2004» Хмельницького району 

та агрохолдингу «Епіцентр Агро» Кам׳янець-Подільського району, сервісного 

центру обслуговування сільськогосподарської техніки ТОВ «Компанія «ЛАН» 

Хмельницького району. 

3.2. Розвиток сільських територій 

На початок 2021 року в області зареєстровано 1891 фермерське 

господарство, 53 з них створено у 2020 році. Крім цього, торік розпочали 

діяльність 20 сімейних фермерських господарств, 13 з яких займаються 

розведенням ВРХ молочних порід, 4 – здійснюють діяльність з вирощування 

зернових культур, розведення свиней, овець та інших тварин (бджіл),  

2 - вирощування ягід, горіхів та інших плодових дерев та 1 - виробництва 

виноградних вин.  

Для надання послуг особистим селянським господарствам в області 

створено та функціонує 15 сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, з них: молочарського напряму – 5, з надання послуг – 5, із 

заготівлі та переробки продукції бджільництва – 2, ягідного – 1 та два інших 

напрями. 

У межах районів Хмельницької області діють: 

агропромисловий кластер – Епіцентр-агро «Антонінський»; 

агротуристичні кластери: «Кам’янецький Дивокрай», м. Кам’янець-

Подільський (об’єднує понад 25 агросадиб); кластер «Кам’янець», 

м. Кам’янець-Подільський; кластерне утворення «Подільська гільдія 

ремісників»; кластер «ЕКОТУР» (екоферма «Коновалово», екоферма «Мія», 

екокафе, екоготель), Летичівський (агросадиби «Перлина Романін», 
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«Меджибіж»), Новоушицький, Старокостянтинівський (три агрооселі 

«Самчики»), Славутський (агрооселя «Любава»); 

енергетичний кластер – Хмельницький енергетичний кластер. 

Торік на підтримку розвитку підприємництва на сільських територіях з 

обласного бюджету виділено та використано 855,0 тис. грн для відшкодування 

вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання. Фінансовою 

підтримкою скористались 162 фізичні особи та 2 сільських фермерських 

господарства. 

З державного бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх 

форм власності області для розвитку виробничо-господарської діяльності 

залучено 207,0 млн гривень. 

У 2020 році між власниками земельних часток (паїв) та 

агропідприємствами області укладено близько 370 тис. договорів оренди 

земельних ділянок. Відповідно до укладених договорів розмір орендної плати 

складає 2792 млн грн, що на 264 млн грн більше ніж у 2019 році. 

Середній показник нарахування орендної плати за землю в області 

складає 10,5% від нормативної грошової оцінки, що на 0,6 відсоткові пункти 

більше ніж у 2019 році (9,9%). 

На один пай у 2020 році нараховано в середньому 7650 гривень. 

3.3. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних 

територіальних громад та їх об’єднань 

Зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України розширили 

права місцевих органів влади, надали їм бюджетну самостійність, збільшили 

перелік доходів, які зараховуються до місцевих бюджетів, забезпечили 

реальний ріст ресурсної бази бюджетів усіх рівнів, що є основою для розвитку 

інфраструктури та розв’язання гострих соціальних проблем громад регіону 

Так, до бюджетів територіальних громад за 2020 рік надійшло податку 

на доходи фізичних осіб на суму 1565,1 млн грн, що на 38,3 млн грн більше 

планових призначень.  

У розрахунку на одного жителя територіальної громади обсяг податку 

на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2019 роком зріс на 9,7% або на 251,4 

грн і становив 2848,7 гривень.  

Найбільші надходження податку на доходи фізичних осіб на одного 

жителя отримано у Нетішинській, Красилівській, Волочиській, Розсошанській, 

Крупецькій, Новоставецькій, Гуменецькій, Меджибізькій територіальних 

громадах. 

Акцизного податку до місцевих бюджетів територіальних громад 

надійшло на суму 129,9 млн грн, що становить 107,0% до планових 

призначень на 2020 рік, у тому числі акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 29,3 

млн гривень. 

Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними 

відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів місцевого 

самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів 

відповідно до законодавства України. 
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За 2020 рік до загального та спеціального фондів бюджетів  

територіальних громад надійшло 2511,2 млн грн податків, зборів та 

обов’язкових платежів (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ), що становить 102,3% (+55,6 млн грн) до 

плану на рік. Питома вага зазначених доходів у зведеному бюджеті області 

становить 33,0 відсотка.  

Забезпечили виконання планових призначень 35 територіальних громад, 

проте, 12 територіальних громад не досягли плану виконання, зокрема: 

Берездівська, Солобковецька, Гвардійська, Плужненська, Ганнопільська, 

Гуменецька, Маківська сільські, Наркевицька, Чемеровецька, Понінківська 

селищні, Красилівська, Славутська міські територіальні громади. 

Зниження дотаційності місцевих бюджетів – один з головних 

показників, який свідчить про підвищення фінансової незалежності органів 

місцевого самоврядування. 

У 2020 році в області чотири сільських та дві міських громади мають 

місцеві бюджети з реверсною дотацією, 39 територіальних громад отримують 

базову дотацію з державного бюджету, рівень дотаційності ОТГ становить 

9,54 відсотка. 

Значно вищий рівень дотаційності у Китайгородській (82,6%), 

Маківській (46,2%), Плужненській (46,2%), Ганнопільській (45,0%), 

Колибаївській (38,4%), Берездівській (34,4%), Судилківській (31,3%) сільських 

та Староушицькій (68,1%), Вовковинецькій (40,8%) селищних територіальних 

громадах. 

По бюджетах територіальних громадах доходи загального та 

спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ) до минулого року зросли на 168,4 млн грн 

або на 7,2 відсотка.  

Найбільший ріст спостерігається у Нетішинській (+49,5 млн грн), 

Дунаєвецькій (+13,9 млн грн), Меджибізькій (+11,3 млн грн), Городоцькій 

(+10,5 млн грн), Летичівській (+8,7 млн грн), Розсошанській (+7,1 млн грн), 

Старосинявській (+6,8 млн грн), Новоушицькій (+6,5 млн грн), Білогірській 

(+4,0 млн грн), Смотрицькій (+3,9 млн грн), Антонінській (+3,0 млн грн) 

територіальних громадах. 

Проте, допущено зменшення обсягів надходжень до бюджету у 

порівнянні з минулим роком у Солобковецькій (-8,1%), Жванецькій (-4,7%), 

Волочиській (-3,8%), Вовковинецькій (-2,9%), Плужненській (-2,7%), 

Грицівській (-2,6%), Наркевицькій (-2,1%), Ленковецькій (-1,4%), 

Красилівській (-1,0%) територіальних громадах. 

З травня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад» (далі - Закон), відповідно до якого, 

визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження 

територій територіальних громад здійснюються на основі затверджених 

Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування територій. 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року  

№ 727 визначено адміністративні центри та затверджено території 

територіальних громад Хмельницької області. 

25 жовтня 2020 року відповідно до постанови Центральної виборчої 

комісії від 08.08.2020 №160 відбулись перші місцеві вибори місцевих рад та 

голів територіальних громад області. 

Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів» в області утворено Кам’янець-Подільський, 

Хмельницький та Шепетівський райони. 

3.4. Комплексний розвиток територій об’єднаних громад 

У 2020 році реалізація інфраструктурних проєктів здійснювалась за 

кошти ДФРР, субвенції на розвиток окремих територій та сільської медицини, 

місцевих бюджетів.  

Побудовано, проведено реконструкцію та капітальний ремонт  

16 закладів освіти, 4 закладів культури, 8 об’єктів ЖКГ та інших об’єктів у 

сільській місцевості. Завершено будівництво 30 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини. 

Проєкти територіальних громад взяли участь у конкурсі проектів, які 

можуть реалізовуватись за рахунок коштів, отриманих від Європейського 

Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки 

секторальної політики. Три проєкти (1 - Городоцької міської ради та 2 – 

Шепетівської міської ради) стали переможцями конкурсу та отримають кошти 

на їх реалізацію. 

Хмельницький регіональний офіс Програми U-LEAD продовжує роботу 

із громадами дистанційно, надає консультації, організаційну та методологічну 

підтримку процесів децентралізації.  

29 грудня оголошено набір учасників онлайн-навчання «Кроки для 

керівників-2021», яке триватиме у рамках Програми «U-LEAD з Європою» в 

березні-квітні 2021 року. 

Активно працювала Агенція регіонального розвитку Хмельницької 

області щодо надання всебічної допомоги територіальним громадам області, 

обласним комунальним закладам з питань залучення фінансових ресурсів для 

реалізації інвестиційних проєктів. 

У 2020 році Агенцією підготовлено та подано на грантові конкурси  

25 проєктів регіонального та місцевого розвитку різної тематики та різного 

масштабу, з них: 

3 проєкти стосуються розвитку стратегічно важливого для регіону 

об’єкта – Хмельницького аеропорту (розробка концепції розвитку аеропорту, 

реконструкція огорожі аеропорту для забезпечення умов, необхідних для 

сертифікації; відкриття на території аеропорту стоянки для вантажних 

автомобілей); 

7 проєктів, спрямованих на розвиток культурних та освітніх інституцій, 

створення нових культурних та освітніх продуктів;  

1 проєкт щодо впровадження сталої системи поводження з відходами у 

малих містах Хмельницької області; 
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14 проєктів економічного спрямування (вирощування енергетичних 

культур для виробництва електроенергії з біомаси; створення тепличних 

господарств у трьох територіальних громадах області; розвиток тепличного 

господарства; розвиток молочних сімейних ферм; розвиток швейної галузі 

області в контексті пандемії COVID-19 через онлайн-навчання, 

консультативну підтримку, придбання машин та створення онлайн-платформи 

тощо). 

На 29 січня 2021 року підтримано чотири проєкти:  

1. Проєкт «Мобільний музей-лабораторія для школярів: доступ до 

якісної освіти в умовах пандемії COVID-19», який передбачає створення 

пересувного музею-лабораторії з інтерактивними експонатами природничо-

математичного спрямування для дітей різного віку. Музей-лабораторія 

мандруватиме містами та селами спочатку Дунаєвецької міської громади, а 

згодом і територією усієї Хмельницької області.  

У Музеї-лабораторії будуть інтерактивні експонати, до прикладу, 

мобільна біолабораторія; експонат для вивчення внутрішньої будови тіла 

людини; аеростіл, який пояснює молекулярну фізику; безструнна арфа на 

лазерних датчиках; інтерактивна пісочниця тощо. 

2. Підвищення рентабельності господарювання та виробництва нових 

видів рослинницької продукції через створення мережі агрогосподарств на 

сільських територіях Хмельницької області. У рамках проєкту на території 

Городоцької та Сатанівської територіальних громад планується побудувати 

тепличні комплекси з автоматизованими системами регулювання живлення та 

мікроклімату, системи іригації, системами асиміляційного освітлення та 

іншими сучасними тепличними системами та технологіями. Призначення цих 

комплексів – вирощування розсади (огірки, помідори, перець, капуста та інші) 

на спеціально обладнаних столах з використанням ламп досвічування, а також 

вирощування повного спектру зелені та трав, різних видів квітів. 

 За рахунок залучення місцевого населення до дорощування тепличної 

розсади на відкритих ґрунтах буде досягнуто збільшення рівня доходів 

населення регіону. 

3. Підвищення виробництва та нарощування обсягів рослинницької 

продукції через створення мережі агрогосподарств на територіях 

Чемеровецької громади. На території Чемеровецької громади планується 

побудувати тепличні комплекси з автоматизованими системами регулювання 

живлення та мікроклімату, системи іригації, системами асиміляційного 

освітлення та іншими сучасними тепличними системами та технологіями.  

4. Формування регіонального ринку сільськогосподарських 

енергетичних культур. На території Ленковецької громади планується 

вирощувати енергетичні дерева.  

Найбільш активну співпрацю щодо розробки проєктів та участі у 

грантових конкурсах налагоджено між Агенцією та Волочиською, 

Городоцькою, Дунаєвецькою, Красилівською, Полонською, Славутською 

міськими, Сатанівською та Чемеровецькою селищними громадами. 

Протягом року організовано та проведено у співпраці з партнерами  

12 навчальних заходів щодо управління відходами, створення молочних 
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сімейних ферм, упровадження геоінформаційних систем та просторового 

планування; продовжено роботу клубу ресурсоефективного виробництва.  

Методичну базу та нормативно-правові акти з питання співробітництва 

громад розміщені на офіційному сайті облдержадміністрації.  

3.5. Екологічна безпека та збереження довкілля 

Торік на виконання заходів Програми охорони навколишнього 

природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки, яка 

затверджена рішенням обласної ради від 21.04.2016 № 19-5/2016, з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 11677,6 

тис. грн на здійснення природоохоронних заходів, у тому числі на: 

реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод 

Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (коригування) – 

3223,8 тис. грн; 

реконструкцію каналізаційної мережі від мікрорайону 

«Сільгосптехніка» по вул. Промислова до мікрорайону «Цукровиків» та КНС 

№ 6 у м. Деражня – 732,2 тис. грн; 

розроблення землевпорядної документації (проєктів землеустрою з 

організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із 

встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-

заповідного фонду (регіональний ландшафтний парк «Мальованка») – 

3535,3 тис. грн; 

розроблення проєкту організації території регіонального ландшафтного 

парку «Мальованка» – 677,1 тис. грн; 

проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів 

захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення 

їх з місць централізованого зберігання – 3122,3 тис. грн тощо. 

З метою формування екологічної культури, розвитку естетичних 

здібностей засобами художньої творчості, а також популяризації 

природоохоронної роботи, сприяння розвитку екологічної освіти та 

поширення екологічних знань організовано та проведено щорічний обласний 

заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини», який 

пройшов під гаслом: «Сміття зберемо – природу збережемо!». 

Учні загальноосвітніх, навчально-виховних, професійно-технічних, 

студенти коледжів і вихованці позашкільних навчальних закладів області 

подали на конкурс 285 робіт. За результатами конкурсу 54 переможців 

нагороджено цінними подарунками та грамотами облдержадміністрації, 

200 учасників конкурсу – грамотами ХОЕНЦУМ за активну участь. 

Направлено листи подяки вчителям, керівникам гуртків, викладачам і 

вихователям 35 навчальних закладів області. 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища та коштів цільового фонду збереження зеленого господарства 

Нетішинської міської ОТГ на заходи з озеленення витрачено 297,4 тис. 

гривень. 
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На виконання заходів Програми охорони довкілля міста Хмельницького 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Хмельницької міської ради від 

16.03.2016 № 31 (зі змінами), профінансовано: 

капітальний ремонт первинних та вторинних відстійників 

каналізаційних очисних споруд, очистка мулових майданчиків (КОС 2) у 

м. Хмельницький – 247,7 тис. грн;  

заміна зношених трубопроводів на КОС (200 п.м) – 45,3 тис. грн; 

будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних 

колекторів, каналізаційно-насосної станції у мікрорайоні Дубово з 

виготовленням проєктно-кошторисної документації – 183,1 тис. гривень. 

Відповідно до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Красилівської міської ради на 2018-2022 роки, на реконструкцію 

очисних споруд Красилівського ПВКГ у с. Заставки Красилівського району 

виділено 1210,4 тис. грн (фактично профінансовано – 1163,9 тис. грн).  

З метою покращення існуючого санітарно-епідеміологічного стану та 

запобігання виникненню надзвичайної екологічної ситуації Хмельницьким 

комунальним підприємством «Спецкомунтранс» заплановано заходи щодо 

реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів (далі – ТПВ). 

Для отримання дозвільних документів з провадження даної планованої 

діяльності підприємством розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля 

щодо зміни цільового призначення земельних ділянок під розширення 

існуючого полігону твердих побутових відходів. 

Окрім того, Хмельницькою міською радою здійснюється пошук 

земельної ділянки під новий полігон. 

У сфері раціонального використання та зберігання відходів виробництва 

і побутових відходів на території м. Хмельницький здійснено такі заходи: 

придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 

відходів (у тому числі контейнери для роздільного збирання побутових 

відходів) – 146,6 тис. грн; 

роботи, пов’язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для 

подальшої утилізації небезпечних відходів, які утворюються у побуті 

(енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки) – 578,8 тис. грн; 

пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на полігоні ТПВ –

220,3 тис. грн; 

оцінка впливу на довкілля щодо будівництва Комплексу з переробки 

ТПВ «Будівництво Комплексу з переробки твердих побутових відходів на 

території Олешинської ОТГ (за межами населених пунктів) у Хмельницькому 

районі Хмельницької обл.»; 

проведення робіт з дегазації полігону шляхом залучення інвестицій 

сприяння для будівництва смітєпереробного комплексу – 333,7 тис. гривень. 

У м. Кам’янець-Подільський розглядається можливість здійснення ТОВ 

«Нове будівництво та реконструкція» проєктування, будівництва та 

експлуатації сміттєсортувального комплексу потужністю 50 тис. тонн/рік на 

основі договору про державне партнерство. Розроблено дорожню карту з 

реалізації даного проекту. 
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У м. Славута розробляється проєктна документація на реконструкцію 

міського полігону ТПВ (перша черга – будівництво сміттєсортувального 

комплексу). 

У м. Старокостянтинів завершується розробка проєктної документації на 

будівництво комплексу з переробки ТПВ з елементами дегазації та 

рекультивації існуючого полігону міста, який буде реалізовано у декілька 

етапів. На цей час встановлено 760 п.м. периметрової огорожі із 

залізобетонних плит та сітки висотою 5 м, на решті периметру виконуються 

роботи по обвалуванню та встановленню огорожі та земляні роботи по 

улаштуванню 2-х технологічних карт для забезпечення прийому відходів. 

Також облаштовано пожежну водойму з південно-західної сторони полігону 

об’ємом 5000 м³, встановлено модульний металевий гараж для зберігання 

техніки (бульдозера). 

За рахунок місцевих бюджетів придбано контейнери для збору ТПВ, у 

тому числі: Красилівською міською радою (98,6 тис. грн), Кам’янець-

Подільською міською радою (89,7 тис. грн), Ізяславською міською радою (35,0 

тис. грн), Наркевицькою селищною ОТГ Волочиського району – (29,6 тис. 

грн). 

На території області продовжується робота з паспортизації місць 

видалення відходів. Загалом в області нараховується 727 сміттєзвалищ ТПВ, з 

них паспортизовано 455 сміттєзвалищ, або 62,6 відсотків. 

Протягом 2020 року розглянуто 10 та відправлено на доопрацювання 

10 матеріалів щодо паспортів місць видалення відходів. 

Розроблено та затверджено проєкт землеустрою щодо організації і 

встановлення меж території регіонального ландшафтного парку «Мальованка» 

для збереження та використання регіональних ландшафтних парків на 

території Шепетівського та Полонського районів Хмельницької області, 

використано бюджетних коштів на суму 3507,6 тис. гривень. Відповідно до 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель від 20.10.2020 року № НВ-6812584602020 загальні обмеження у 

використанні земель внесено до Публічної кадастрової карти України. 

Розроблено проєкт організації території регіонального ландшафтного 

парку «Мальованка», охорони, відтворення та рекреаційного використання 

його природних комплексів та об'єктів на суму 459,0 тис. гривень. 

Хмельницькою міською радою за рахунок міського бюджету 

забезпечено утримання та оновлення об’єктів природно-заповідного фонду 

(дендропарк «Поділля», парк ім. М. Чекмана, парк «Заріччя», сквер 

ім. Шевченка) на загальну суму 5694,4 тис. гривень. 

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення 

наскрізних проблем) 
4.1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

Продовжувалася реалізація важливого регіонального проєкту з 

відновлення роботи Хмельницького аеропорту. Відновлено водо- та 

електропостачання підприємства, яке було відсутнє з 2008 року; завершено 

капітальний ремонт контрольно-пропускного пункту, повернено майно ДП 
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«Украерорух» на баланс облдержадміністрації, забезпечено освітленням 

територію аеропорту та встановлено камери відеоспостереження. 

У 2020 році отримано посвідчення про допуск до експлуатації злітно-

посадкового майданчика для малих повітряних суден. Для розробки проєктно-

кошторисної документації на реконструкцію аеродромного комплексу КП 

«Аеропорт Хмельницький» із продовженням злітно-посадкової смуги на 500 

метрів виділено 5,0 млн грн з обласного бюджету та 0,5 млн грн з міського 

бюджету. 

У 2020 році на будівництво та ремонт автомобільних доріг з державного 

бюджету було спрямовано 6,5 млрд грн (у 4,6 рази більше ніж у 2019 році), у 

тому числі 5,7 млрд грн – на дороги державного значення та 853,9 млн грн у 

вигляді відповідної субвенції – на дороги місцевого значення.  

За результатами відремонтовано та введено в експлуатацію 47 об’єктів 

доріг державного значення, 54 об’єкти місцевого значення та 41 об’єкт на 

вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах. 

4.2. Енергозбереження та енергоефективність 

На Хмельниччині продовжується розвиток альтернативних джерел 

енергії, серед яких найбільш динамічним сектором є сонячна енергетика. 

Протягом звітного періоду введено в експлуатацію 30 СЕС та 1 мікро 

ГЕС загальною потужністю близько 120 МВт. На кінець 2020 року в області 

діяло 33 малих ГЕС та 66 СЕС загальною потужністю близько 334 мегават.  

Загалом в області з відновлювальних джерел енергії за 2020 рік 

вироблено 502,2 млн кВт/год електроенергії, з яких 15,1 млн кВт/год 

вироблено малими гідроелектростанціями області, 357,1 млн кВт/год – 

сонячними електростанціями (враховуючи СЕС «Кам’янець-Подільська»), 

130,0 млн кВт/год – біогазовими установками. 

У рамках реалізації Програми підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2017–2021 роки, розроблено механізм стимулювання 

власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, фізичних осіб – 

власників приватних будинків та ОСББ/ЖБК як юридичних осіб (далі – 

Позичальники) на території Хмельницької області, крім міст обласного 

значення, до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування 

з обласного бюджету частини тіла кредитів. 

На зазначені цілі у 2020 році з обласного бюджету було виділено 200,0 

тис. гривень.  

Загалом з обласного та місцевих бюджетів на заходи з енергозбереження 

виділено 102,8 млн грн (профінансовано 55,3 млн грн). 

З метою залучення більшої кількості споживачів до впровадження 

енергоефективних заходів здійснювалась активна роз’яснювальна робота 

щодо місцевих програм енергозбереження та умов їх використання. 

Відповідну інформацію оприлюднено  у місцевих засобах масової інформації, 

на сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

4.3. Будівництво та житлова політика 

З метою забезпечення постійного моніторингу і контролю виконання 

робіт на об’єктах, які фінансуються відповідно до Програми Президента 
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«Велике будівництво» сформовано відповідну мобільну групу. Членами 

обласної робочої групи спільно з представниками органів місцевого 

самоврядування, головами райдержадміністрацій, замовниками будівництва та 

керівниками підрядних організацій двічі на тиждень здійснювалися виїзди на 

об’єкти, перевірявся стан та якість виконання будівельно-монтажних робіт, 

вирішувались наявні проблемні питання. 

Відповідно до обласної програми «Власний дім» ДП Хмельницький 

обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у 

2020 році сільським забудовникам надано кредитів на 2925,0 тис. грн, у тому 

числі: з державного бюджету – 1800 тис. грн, обласного – 800 тис. грн, 

районних бюджетів та бюджетів ОТГ – 325,0 тис. гривень. 

Кредити спрямовано на будівництво житла 9 сім’ям на суму 697,6 тис. 

грн (з обласного бюджету – 4 сім’ям на 160 тис. грн) та на придбання житла 

15 сім’ям на суму 2227,4 тис. грн (з обласного бюджету – 5 сім’ям на 

640,0 тис. грн). 

За рахунок цих коштів покращили свої житлові умови 24 сім’ї, 

безвідсоткові кредити отримали 2 багатодітні сім’ї на суму 425,5 тис. грн (з 

обласного бюджету – 2 багатодітні сім’ї на суму 206,0 тис. грн). 

У рамках реалізації регіональної програми забезпечення молоді житлом 

на 2013-2020 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2012, 

№ 18-14/2012, за 2020 рік спрямовано кошти на суму 1109,8 тис. грн, у тому 

числі з державного бюджету (статутний капітал) – 665,7 тис. грн, обласного 

бюджету – 293,5 тис. грн, бюджету м. Хмельницький – 150,6 тис. гривень. 

Кредит отримали 3 особи. 

Для участі у Державній соціальній програмі «Доступне житло» у 

Хмельницькому регіональному управлінні ДСФУ «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» на 01.01.2021 року зареєстровано 

444 особи, проте у 2020 році з державного бюджету на реалізацію кошти не 

надходили. 

До Плану добудови проблемних об'єктів житлового будівництва на 

2020 рік було внесено 5 об'єктів багатоповерхових житлових будинків, з них 

2 – державної форми власності та 3 – приватної, у яких порушено термін 

введення в експлуатацію більше ніж на 9 місяців, та інвесторами будівництва 

яких є громадяни. У червні 2020 року введено в експлуатацію житловий 

будинок по вул. Красовського, 6А, у вересні – житловий будинок по 

вул. Тернопільська, 12А у м. Хмельницький. Питання добудови проблемних 

об’єктів та введення їх в експлуатацію знаходяться на контролі обласної 

робочої групи до остаточного вирішення.  

Здійснюється інформування суб'єктів господарювання будівельної галузі 

(будівельних підприємств, проектних організацій, підприємств з виробництва 

будівельних конструкцій та матеріалів) щодо можливості підвищення 

кваліфікації працівників на різних семінарах із спеціалізованих питань, 

розцінок на виконання проектних та будівельних робіт, прийняття чи внесення 

змін у законодавчі акти у сфері будівництва. Направлялась інформація про 

проведення спеціалізованих виставок на теми обладнання, нові технології та 

матеріали для будівництва. 
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4.4. Реформування житлово-комунального господарства 

На 1 cічня 2021 року багатоквартирний житловий фонд області 

становить 5114 житлових будинків, з яких 83,8% управляється об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управителем, 

безпосередньо співвласниками та житлово-будівельними кооперативами 

(ЖБК). 917 ОСББ управляють 967 житловими будинками. Загальна кількість 

ОСББ, у яких для управління та обслуговування будинком співвласниками 

обрано управителя, становить 1166, у 1280 будинків управителя призначено 

органами місцевого самоврядування за результатами конкурсів. Управління 

567 будинками здійснюється співвласниками самостійно та 308 житлових 

будинків обслуговують 124 ЖБК. Мешканці 826 багатоквартирних житлових 

будинків або 16,1% житлового фонду досі не обрали сучасну форму 

управління власним будинком. 

У 2020 році на будівництво та реконструкцію мереж централізованого 

водопостачання у сільських населених пунктах спрямовано 43,3 млн грн 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, на капітальний 

ремонт та реконструкцію мереж централізованого водопостачання 8,7 млн грн, 

нове будівництво мереж – 30,8 млн грн, на будівництво артезіанських 

свердловин – 3,3 млн гривень.  

Розроблено проєктну документацію на проведення робіт з реконструкції 

каналізаційних очисних споруд потужністю 200 куб. м/добу у селищі Стара 

Ушиця Кам’янець-Подільського району.  

Загалом в області 2090 житлових та 1190 нежитлових будинків 

приєднані до зовнішніх інженерних мереж централізованого теплопостачання. 

Лічильниками обліку теплової енергії оснащено 1967 (94,1%) 

багатоквартирних житлових та 1006 (84,5%) нежитлових будинків. У містах 

Хмельницький, Нетішин та Волочиськ засобами обліку теплової енергії 

оснащено усі житлові будинки, які мають технічну можливість та доцільність 

такого оснащення. 

До інженерних мереж централізованого водопостачання області 

приєднано 4896 житлових та 5598 нежитлових будинків. Засобами обліку води 

оснащено 1049 (21,4%) житлових та 5464 (97,6%) нежитлових будинків.  

4.5. Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг 

У 2020 році в області запровадженню надання комплексної послуги 

“єМалятко”, у рамках загальнодержавного курсу щодо доступності та 

зручності електронних послуг, завдяки якій батькам новонароджених стало 

простіше оформити усі необхідні документи, пов’язані з реєстрацією 

народження та оформленням виплат. 

Зазначену послугу надають також через ЦНАП Кам’янець-Подільської, 

Хмельницької та Шепетівської райдержадміністрацій, а також Волочиської, 

Деражнянської, Дунаєвецької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, 

Красилівської, Нетішинської, Полонської, Славутської, 

Старокостянтинівської, Хмельницької міських, Білогірської, Віньковецької, 

Летичівської, Новоушицької, Старосинявської, Чемеровецької та 

Ярмолинецької селищних рад. 
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5. Підвищення стандартів життя населення 
5.1. Рівний доступ до якісної освіти 

В області функціонує 739 закладів дошкільної освіти, в яких перебуває 

42,2 тисячі дітей. Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними 

формами дошкільної освіти становить 95 відсотків. 

У 2020 році створено 296 додаткових місць для дітей дошкільного віку. 

Завершено будівництво дошкільних закладів у мікрорайоні Лезневе 

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

80 місць. Відкрито два дитячих садки у селах Кузьмин і Корчик 

Шепетівського району та одну додаткову групу у закладі дошкільної освіти 

Славутської міської територіальної громади.  

Зменшено завантаженість закладів дошкільної освіти. На 100 місцях у 

середньому виховується 103 дитини (у 2019 році – 110). Разом з тим, 

залишаються перевантаженими заклади дошкільної освіти у м. Хмельницький 

на 100 місцях виховується 161 дитина, м. Дунаївці – 150, у селищах Гриців – 

156, Нова Ушиця – 146, Ярмолинці – 144 дитини. 

На сьогодні в області функціонує 621 заклад загальної середньої освіти, 

29 є опорними закладами. 

Для забезпечення реалізації концепції «Нова українська школа» у 

2020 році було використано 56,3 млн грн на придбання мультимедійних 

комплексів, комп’ютерів, ноутбуків, меблів, дидактичних матеріалів та іншого 

обладнання. 

У 2020 році покращено матеріально-технічну базу закладів освіти. 

Відремонтовано і придбано обладнання для їдалень (харчоблоків) (11,6 млн 

грн), проведено капітальні ремонти внутрішніх туалетів (1,1 млн грн), 

закуплено дезінфікуючі засоби захисту у заклади загальної середньої освіти 

(18 млн грн). 

Завершено будівництво Залузької ЗОШ Білогірського району на 

200 учнівських місць та Корчицької ЗОШ Шепетівського району на 

196 учнівських місць, добудову спортивної зали Малоправутинського 

НВК «Дошкільний навчальний заклад - школа I-III ступенів» Шепетівського 

району. Продовжується будівництво Новолабунської ЗОШ на 274 учнівських 

місця Полонського району.  

У рамках реалізації державної програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» області виділено 19,5 млн грн, з яких освоєно 15,7 млн грн 

(80,3%). За рахунок цих коштів проведено капітальний ремонт та 

енергомодернізацію стін і перекриття, на що спрямовано 12,1 млн грн, 

створення мотивуючого освітнього простору – 3,6 млн гривень. 

Функціонує 26 державних закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти та 32 вищих навчальних заклади усіх рівнів акредитації та форм 

власності.  

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється 

первинна професійна підготовка та професійно-технічне навчання робітників 

по 17 напрямах і видах господарської діяльності для галузей сільського 

господарства, промисловості, будівництва, транспорту, зв`язку, торгівлі і 
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громадського харчування, сфери обслуговування, в тому числі і для 

комунальної сфери (всього 102 професії). 

Розширено мережу закладів освіти з інклюзивним навчанням, зокрема 

додатково створено умови для інклюзивного навчання у 81 закладі загальної 

середньої та 6 – дошкільної освіти. На 01 січня 2021 року функціонувало 

282 заклади з інклюзивним навчанням та вихованням, якими охоплено 

977 дітей з особливими освітніми потребами. 

У 2020 році для області було передбачено 22134,7 тис. грн на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, розподіл 

яких здійснено між місцевими бюджетами області виходячи із кількості осіб з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та 

спеціальних класах (групах) закладів освіти у 2019/2020 навчальному році. З 

них освоєно: на дошкільну освіту – 3827,8 тис. грн (73,6%), загальну середню 

освіту – 12083,9 тис. грн (75,9%). 

Крім цього, профінансовано 1022,5 тис. грн на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету. 

В області утворено та функціонує 28 інклюзивно-ресурсних центрів, які 

здійснюють психолого-педагогічний супровід дітей до18 років.  

У 2020 році п’ять закладів професійно-технічної освіти продовжили 

реалізацію проєктів регіонального розвитку за рахунок коштів отриманих від 

Європейського Союзу, на загальну суму близько 30 млн гривень. Торік 

завершено реалізацію двох проектів «Реконструкція навчально-виробничих 

майстерень та кабінету професійної підготовки електрогазозварників в 

Хмельницькому професійному ліцеї» та «Стимулювання розвитку 

новаторської і раціоналізаторської роботи у навчальному закладі як один з 

факторів підвищення якості підготовки робітничих кадрів для потреб 

регіону». 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 за такими напрямками, як 

робототехніка, 3D моделювання, основи програмування та основи 

інформаційної безпеки. 

Іншим трьом проеєктам продовжено термін реалізації та рекомендовано 

до фінансування у 2021 році. 

5.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг 

Галузь охорони здоров’я працювала у складних умовах, спричинених 

епідемією COVID-19. З метою безпосередньої організації і координації робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, 

створено обласний Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Продовжувалася реформа державної системи охорони здоров’я. Заходи 

проводилися поетапно у чіткій відповідності з державною політикою та 

діючими вимогами законодавства.  

Торік у рамках реалізації державної програми «Доступна медицина» 

завершено будівництво приміщень 30 амбулаторій загальної 
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практики/сімейної медицини. У 2020 році збудовано 18 нових амбулаторій, 

придбано 29 автомобілів для лікарів діючих амбулаторій у сільській 

місцевості. 

Функціонує 32 центри первинної медико-санітарної допомоги. У складі 

районних та селищних центрів – 212 лікарських амбулаторій, з них  

158 функціонує безпосередньо у сільській місцевості. Протягом звітного 

періоду відкрито 5 нових лікарських амбулаторій, з них дві міські 

(м. Старокостянтинів, селище Ярмолинці), три амбулаторії реформовано з 

ФАПів (Красилівський, Новоушицький, Ярмолинецький райони), одну 

амбулаторію у с. Мазники Деражнянського району – у ФАП.  

Реформовано 72 фельдшерських пункти у медичні пункти тимчасового 

базування. Усього в області на кінець року функціонує 738 фельдшерських 

пунктів та 175 медичних пунктів тимчасового базування у складі центрів 

первинної медико-санітарної допомоги.  

Торік ліквідовано наркологічний диспансер, функції стаціонарної 

допомоги якого передано КНП «Хмельницький обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги», 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». 

Продовжувалася реконструкція приміщення обласного 

кардіодиспансеру, на що у 2020 році витрачено 36,5 млн грн, у тому числі з 

державного бюджету – 26,5 млн грн, обласного – 10,0 млн гривень. За ці 

кошти проведено утеплення фасадів, монтаж пристроїв та підключення 

кабелів (проводів) зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-

розпродільчого пристрою, вставлено вікна та двері з металопластику, підвісні 

стелі «Армстронг», облаштовано системи опалення, вентиляції, гарячого та 

холодного водопостачання та водовідведення. Придбано та змонтовано 

комплектну трансформаторну підстанцію та дизель-генератор.  

На будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної 

дитячої лікарні з обласного бюджету витрачено 10,0 млн гривень. На цей час 

збудовано корпус на 10 поверхів, проведено силові електричні мережі, 

водопровід, водовідведення, теплопостачання, утеплення підлоги технічного 

поверху, монтаж придбаних ліфтів. Придбано кисневу станцію та її 

обладнання, трансформаторну підстанцію 2х360кВА. 

Ще у 2018 році в області створено комунальне некомерційне 

підприємство «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я», на яке 

покладено виконання функцій із забезпечення громадського здоров’я у 

питаннях епідеміологічної стабільності.  

У січні 2020 року підприємство перемогло у конкурсі проєктів на 

отримання субґранту «Розвиток регіональних центрів громадського здоров’я». 
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КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» активно 

долучився до профілактичних заходів з протидії поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. Заклад постійно розробляє та 

розповсюджує санітарно-освітню літературу відповідного змісту у лікувально-

профілактичних закладах, закладах освіти, культури, державних установах, у 

громадському транспорті, магазинах, інших місцях масового перебування 

людей. 

Працівники центру забезпечують щоденний збір, обробку та надання 

інформації щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 у закладах охорони 

здоров’я, а також щодо кількості осіб, які перебувають на самоізоляції у 

розрізі закладів охорони здоров’я. 

Проводилась підготовча робота щодо впровадження телемедичних 

консультацій у комунальних некомерційних підприємствах «Ярмолинецький 

ЦПМСД», «Меджибізький ЦПМСД», «Ізяславський ЦПМСД», «Волочиський 

міський ЦПМСД», «Старокостянтинівський ЦПМСД», «Білогірська 

центральна районна лікарня», «Хмельницька обласна дитяча лікарня», 

«Хмельницька міська дитяча лікарня», «Хмельницький міський 

протипухлинний центр». 

Протягом 2020 року у закладах охорони здоров’я, що надають 

спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, впроваджено нові 

технології та покращено матеріально-технічну базу. 

5.3. Підвищення рівня зайнятості населення та доходів населення 

В обласному центрі зайнятості проводилися різноманітні інформаційні 

та профорієнтаційні заходи: групові профконсультації, тренінги, майстер-

класи з техніки пошуку роботи, семінари із загальних питань зайнятості 

населення, з орієнтації на професійне навчання, підприємницьку діяльність, 

громадські та інші роботи тимчасового характеру, щодо ризиків нелегальної 

трудової міграції, вебінари різноманітної тематики тощо. Загалом було надано 

111,2 тис. профорієнтаційних послуг, якими охоплено 52,4 тис. осіб. В онлайн 

режимі надано понад 29,3 тис. індивідуальних та групових послуг, які 

покликані допомогти у професійному самовизначенні, виборі сфери діяльності 

або професії, мотивації до швидшого працевлаштування.  

Фахівці служби зайнятості популяризують та використовують у роботі, 

Платформу державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри 

та інші електронні сервіси, які сприяють отриманню дистанційно 

профорієнтаційних послуг з вибору (зміни) професії, майбутнього напряму 

професійного навчання; допомагають у визначенні схильності до 

підприємницької діяльності; оцінці власних здібностей та навичок, 

саморозвитку. 

На онлайн-платформі «Моя професія: консультаційна мережа» 

пропонується дистанційне профорієнтаційне тестування, яке дозволяє 

визначитись з вибором професії чи сфери діяльності. Цією послугою у 

2020 році скористалися 1878 осіб. 

http://profi.dcz.gov.ua/#soft_skills
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Також існують сервіси, які допомагають розвинути та удосконалити 

особисті м’які навички («softskills»), підготуватися до зустрічі з роботодавцем, 

пройти співбесіду, побудувати успішну кар’єру або розпочати власну справу. 

Постійно проводиться робота щодо вивчення потреб роботодавців та 

надання допомоги у підборі кадрів. 

За ініціативи обласної служби зайнятості спільно з місцевими органами 

влади, роботодавцями, іншими соціальними партнерами в області проведено 

24 засідання круглого столу, дні відкритих дверей та дні центру зайнятості.  

Для роботодавців проведено 207 семінарів, у тому числі з питань 

розвитку громади та сприяння зайнятості мешканців села, 26 ярмарків 

вакансій, 79 міні-ярмарків вакансій, дні роботодавця, а також інших заходів, 

на яких розглядалися питання сприяння зайнятості населення. 

Для оперативної та взаємовигідної співпраці роботодавців зі службою 

зайнятості створено «Електронний кабінет роботодавця», який надає 

можливість роботодавцям подати звітність до центру зайнятості у режимі 

онлайн, переглянути резюме претендентів, стан укомплектування заявлених 

вакансій та кількість направлень центром зайнятості на заявлену вакансію 

тощо. 

Протягом звітного періоду 5,5 тис. роботодавців області поінформували 

обласну службу зайнятості про потребу у кваліфікованих працівниках.  

У базі даних обласної служби зайнятості налічувалось 28,2 тис. вакансій. 

Забезпечено можливість подання вакансій в електронному вигляді, подано 

2104 вакансії, що у 2 рази більше ніж у 2019 році. Рівень укомплектування 

вакансій становив 60 відсотків. 

Забезпечено підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  

3238 безробітних (7,4% загальної кількості безробітних, що перебували на 

обліку протягом року). Навчання проводилося за 202 професіями та 

напрямами, які були актуальними на ринку праці області. 

Пріоритетним напрямом в організації професійного навчання 

безробітних визначено підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів під замовлення роботодавців. Так, 3212 безробітних (99% від загальної 

кількості безробітних, які проходили навчання) навчалися на замовлення  

1143 підприємств, організацій, установ. Рівень працевлаштування після 

закінчення навчання становив 99,1 відсотка.  

Протягом 2020 року проведено 374 засідання, наради, робочі групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на які було 

запрошено 2691 роботодавець та заслухано 1668 суб’єктів господарювання. 

Проведено 6906 заходів з питань легалізації заробітної плати. Здійснено 

інспекційні відвідування та заходи інформаційно-роз'яснювального характеру 

у 10625 суб'єктів господарювання, (з них 2233 юридичні особи, 8392 фізичні 

особи-підприємці, за такими видами економічної діяльності: промисловість – 

232, будівництво – 88, транспорт – 255, сільське господарство – 544, оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –  

5767, тимчасове розміщування й організація харчування – 503, діяльність у 

сфері творчості, мистецтва та розваг – 58, діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування – 55, охорона здоров'я та 
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надання соціальної допомоги – 97, інші – 3026 суб’єктів господарювання (у 

тому числі надання послуг перукарнями та салонами краси – 461). 

Виявлено 916 суб'єктів господарювання без державної реєстрації та  

1604 роботодавці, які використовували найману працю без укладення 

(оформлення) трудового договору. Кількість виявлених ймовірно 

неоформлених громадян під час інформаційно-роз'яснювальної роботи 

становить 2172 особи. 

За результатами вжитих заходів інформаційно-роз'яснювального 

характеру та інспекційних відвідувань зареєстровано 9213 осіб, у тому числі 

1968 суб'єктів господарювання, що зареєструвалися за результатами 

інформаційно-роз'яснювальної роботи, та 7245 працівників, з якими укладено 

трудові договори. 

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у 

Хмельницькій області протягом звітного періоду проведено 33 фактичні 

перевірки з питань дотримання роботодавцями законодавства щодо укладення 

трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками 

(найманими особами) та виявлено 59 неоформлених найманих працівників. 

Виявлено 716 громадян, яких не було оформлено працедавцями 

відповідно до вимог законодавства. Додатково мобілізовано до бюджету 

6,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 0,5 млн грн військового збору та 

7,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

За результатами вжитих заходів залучено 671 фізичну особу до 

державної реєстрації, у результаті до бюджету додатково сплачено 5,3 млн грн 

податків та зборів. 

Проведено 1273 перевірки з питань дотримання суб’єктами 

господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства. За 

результатами перевірок донараховано 47 млн грн податків і зборів та єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

На контролі облдержадміністрації знаходиться проведення засідань 

районних і міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, виконання рішень обласної тимчасової комісії. У 2020 році 

відбулося 120 засідань районних та міських тимчасових комісій, заслухано 

звіти 141 керівника. Проведено 3 засідання обласної тимчасової комісії, на 

яких заслухано звіти 10 керівників підприємств-боржників. 

Заборгованість із заробітної плати на 01 січня 2021 року становила  

12,0 млн гривень. У структурі боргу заборгованість на економічно активних 

підприємствах становила 6,2 млн грн (51,7% від загального боргу підприємств 

області), що на 6,0 млн грн більше ніж на початок 2020 року, підприємствах-

банкрутах – 5,2 млн грн (43,3%), що на 0,6 млн грн більше та економічно 

неактивних підприємствах – 0,6 млн грн (5,0%). 

Протягом 2020 року органами Головного управління Державної 

податкової служби у Хмельницькій області проводилася систематична 

інформаційно-роз’яснювальна робота щодо висвітлення у засобах масової 

інформації переваг легальної трудової зайнятості, виявлення неоформлених 
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найманих працівників, підвищення рівня заробітної плати та своєчасності її 

виплати. 

Так, на субсайті Головного управління Державної податкової служби у 

Хмельницькій області розміщено 195 інформаційних матеріалів з вказаної 

тематики. У медіа-полі регіону вийшло 370 відповідних інформаційних 

повідомлень, зокрема на телебаченні – 17; радіо – 128; у друкованих засобах 

масової інформації – 2; у мережі Інтернет – 223. 

Крім того, на плазмових моніторах у центрах обслуговування платників 

податків при податкових інспекціях області постійно транслюються 

відеоролики щодо небезпеки отримання «сірих» зарплат та комфортної 

діяльності бізнесу у легальному правовому полі. 

Також за ініціативи обласної служби зайнятості питання легалізації 

зайнятості громадян висвітлювалося у 44 публікаціях у друкованих засобах 

масової інформації, 104 – радіо та телепередачах, 512 – Інтернет-виданнях та 

державних сайтах, а також у 436 інформаціях на вебпорталі, Facebook та 

YouTube Хмельницького обласного центру зайнятості. 

5.4. Соціальні стандарти для населення та пенсійне забезпечення 

На реконструкцію (ремонт) інтернатних установ сфери соціального 

захисту населення області, покращення їх матеріально-технічної бази з 

обласного бюджету у 2020 році передбачено 14,5 млн грн, з яких освоєно 

14,2 млн гривень. 

У 2020 році забезпечено своєчасне та у повному обсязі фінансування 

пенсійних виплат для 397,9 тис. пенсіонерів, на виплату яких спрямовано 

14136,4 млн грн, що на 1748,2 млн грн (14,1%) більше ніж за 2019 рік. 

Статусу пенсіонера набули 14,6 тис. жителів області. Проведено 

3 масових перерахунки у зв’язку із зміною державних соціальних стандартів, 

індексація пенсій та виплата одноразової допомоги різним категоріям 

пенсіонерів області. Середній розмір пенсії протягом року збільшився на 

365,2 грн (14,0%) і на 01 січня 2021 року становив 2968,5 грн, що на  

67,8% перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (1769 грн). 

Для оперативного вирішення питань пенсійного забезпечення та 

поліпшення якості надання послуг громадянам в області функціонує 23 місця 

обслуговування громадян, якими протягом 2020 року надано 382,7 тис. послуг 

для 279,5 тис. осіб. 

Позовною роботою з відшкодування витрат на виплату і доставку 

пільгових пенсій, призначених за Списками №1 та №2 охоплено 34,5 млн грн 

заборгованості (100,0% від суми, яка підлягає відшкодуванню у судовому 

порядку). Надходження коштів від позовної роботи становили 20,4 млн 

гривень. 

Від органів Державної виконавчої служби надійшло 2,2 млн грн за всіма 

видами виконавчих документів (-2,1 млн грн), що становить 4,9% (-3,9%) від 

суми, що підлягала примусовому стягненню. 
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З початку року завершено ліквідаційні процедури щодо 3 банкрутів із 

загальною сумою боргу 106,8 тис. гривень. Надходження коштів від 

підприємств-банкрутів становили 128,1 тис. гривень. 

З питань пенсійного забезпечення організовано та проведено 

87 тематичних зустрічей, з яких 65 – на підприємствах, організаціях, 

установах та з жителями населених пунктів області за місцем проживання, 

22 зустрічі з питань захисту застрахованих осіб – з роботодавцями та 

підприємцями. 

У засобах масової інформації висвітлено 347 інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо змін у пенсійному законодавстві та з питань діяльності 

Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. На 

вебсайтах Головного управління Пенсійного фонду України в області, 

державних органів влади, місцевого самоврядування розміщено 

102 інформаційно-роз’яснювальних матеріали, розповсюджено близько 

4,3 тис. буклетів та інформаційних листівок, організовано та проведено один 

флешмоб для пересічних громадян. 

5.5. Соціальний захист окремих категорій громадян 
Обласною програмою соціального захисту населення на 2016-2020 роки, 

яка затверджена рішенням обласної ради від 17.02.2016 № 14-4/2016, на 

2020 рік передбачено 4,0 млн грн для виплати грошової допомоги громадянам, 

які потребують дороговартісного лікування та 4,0 млн грн для виплати 

одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам. 

У 2020 році разову грошову допомогу, передбачену Законами України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 

нацистських переслідувань», виплачено 41512 особам на загальну суму 

54,3 млн гривень. 

В області функціонує 26 територіальних центрів соціального 

обслуговування та 4 Центри надання соціальних послуг. На обслуговуванні 

цих установ перебуває понад 50 тис. громадян, у тому числі особи з 

інвалідністю внаслідок війни, ветерани та члени сімей загиблих воїнів, які 

обслуговуються відділеннями соціальної допомоги вдома та особливо 

потребують допомоги соціальних працівників. 

Послугами обласної служби зайнятості скористалися 4,5 тис. осіб з 

інвалідністю, з них мали статус безробітного – 4,4 тис. осіб.  

Роботою забезпечено 1061 особу з інвалідністю (у тому числі 1032 – 

мали статус безробітного). Рівень працевлаштування становив 24 відсотка.  

1 особа з інвалідністю започаткувала власну справу, скориставшись 

одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності (роздрібна торгівля).  

На нові робочі місця з наданням компенсації роботодавцям частини 

фактичних витрат, працевлаштовано 24 особи з інвалідністю. 

Залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 

272 особи з інвалідністю. Безробітні брали участь у благоустрої та озелененні 

населених пунктів, працювали на підсобних роботах з ремонту приміщень 

соціального призначення, працювали з технічною документацією тощо. 
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Навчання на здобуття професії проходило 250 безробітних з 

інвалідністю. Рівень працевлаштування після завершення навчання становив 

98 відсотка. Профорієнтаційними послугами охоплено 93% загальної 

чисельності безробітних осіб з інвалідністю. 

Протягом звітного періоду нараховано субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг для 117,6 тис. домогосподарств на суму 

870,8 млн гривень.  

Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу нараховано 

14,2 тис. домогосподарствам на суму 42,1 млн гривень. Пільги на придбання 

твердого палива та скрапленого газу призначено 6,2 тис. домогосподарствам 

на суму 12,6 млн гривень. 

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям нараховано на 

суму 354,1 млн гривень. У грудні 2020 року ций вид допомоги одержало 

8695 сімей, у тому числі 2754 багатодітних сім’ї. Середній розмір допомоги у 

малозабезпечених багатодітних сім’ях – 5392,05 гривень.  

Державну допомогу сім’ям з дітьми одержали 34389 сімей на загальну 

суму 695,4 млн гривень. 

Допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, отримала 

6841 сім’я на загальну суму 172,0 млн гривень.  

Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме, у грудні 2020 року одержали 330 осіб. За 2020 рік 

нараховано допомоги на суму 4,7 млн гривень. 

У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа придбано 28 квартир для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на суму 11,2 млн 

гривень. 

На забезпечення житлом членів сімей загиблих учасників АТО та 

інвалідів I-II груп з числа учасників АТО для області виділено 18,6 млн грн та 

придбано 18 квартир. На 05 січня 2021 року закуплено 14 квартир на суму 

 15,0 млн гривень. 

Для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 

бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей виділено 

3,9 млн грн та придбано 4 квартири.  

Для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України виділено 

1917,5 тис. грн та придбано одну квартиру.  

Для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в 

Революції Гідності, а також членів їх сімей для області виділено 

1344,6 тис. грн та придбано одну квартиру. 

Для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю виділено кошти на суму 

6044,7 тис. гривень. Укладено 300 договорів для проходження реабілітації. 
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Реабілітаційні послуги отримали 268 дітей з інвалідністю на суму 5240,5 тис. 

гривень. 

В області впроваджуються гендерні підходи у сфери життєдіяльності 

суспільства. Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи у сфері 

гендерної рівності, миру та безпеки. Зокрема, реалізується проєкт «Сприяння 

ефективній імплементації Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325».  

Продовжується впровадження пілотного проєкту «Жінки просувають 

зміни, відновлення миру і запобігання конфліктам на регіональному рівні в 

Україні», який має за мету сприяти збільшенню кількості жінок у процесах 

відновлення миру та запобігання конфліктів шляхом надання підтримки 

місцевим органам влади та громадським організаціям. 

На 01 січня 2021 року в області на обліку перебувало 6459 внутрішньо 

переміщених осіб, з них 3656 сімей, 1609 дітей, 371 інвалід. Щомісячну 

адресну допомогу на покриття витрат на проживання отримали 2927 осіб, у 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на суму 29,7 млн гривень.  

За інформацією обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді протягом звітного періоду 159 внутрішньо переміщених осіб отримали 

психологічну підтримку, 10 осіб – працевлаштовано, 90 особам – надано 

допомогу у оформленні/відновленні документів, 143 особи – отримали 

гуманітарну допомогу. Налагоджено співпрацю з благодійними фондами 

«Ксена», «Карітас», «Сіон», «Сонячний світ» та громадськими організаціями 

«Есперо», «Простір», «Крок назустріч». 

Протягом 2020 року для 230 учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності надано послуги із психологічної 

реабілітації на суму 2558,5 тис. грн та забезпечено санаторно-курортним 

лікуванням на суму 3679,9 тис. гривень. 

На базі обласного центру соціальних служб організовано навчання 

«Школи волонтерів», до якої залучено студентів Хмельницького 

національного університету гуманітарно-педагогічного факультету за 

спеціальністю «Соціальна робота», «Психологія» та Хмельницької 

педагогічної академії за спеціальністю «Психологія», «Хореографія» з метою 

здійснення професійної та волонтерської діяльності. Заняття проводяться за 

принципом «рівний – рівному», це дає можливість у невимушеній атмосфері 

засвоювати інформацію та набувати професійний досвід. До волонтерської 

діяльності долучилося 180 осіб. 

Відповідна робота проводиться на базі Кам’янець-Подільського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для студентів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 

Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зі 

студентами ВНЗ міста Хмельницький, для яких проводяться тренінгові 

заняття, індивідуальні бесіди, інформаційно-просвітницька, діагностична 

робота та консультативна робота. 

З метою реалізації в області проєкту «Поширення національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми в Україні», який впроваджується спільно з благодійним фондом 



 36 

«Ксена» із залученням суб’єктів Національного механізму взаємодії проведено 

49 заходів. 

Створено та діють понад 400 інформаційних куточків (у сільських радах, 

клубах, бібліотеках, школах), які містять матеріали з питань протидії торгівлі 

людьми. Розповсюджено 6953 екземпляри інформаційно-просвітницьких 

матеріалів щодо запобігання торгівлі людьми. Центрами соціальних служб, 

об’єднаними територіальними громадами області розроблено та виготовлено 

17 видів буклетів, 18 видів листівок, 7 статей/репортажів у друкованих ЗМІ. 

Торік проведено 304 групових інформаційно-просвітницьких заходи щодо 

надання соціальних послуг центрами соціальних служб, фахівцями, які 

здійснюють соціальну роботу із сім’ями, дітьми, та молоддю в ОТГ з протидії 

торгівлі людьми, якими охоплено 3402 особи. Проведено роз’яснювальну 

роботу з 2325 сім’ями (здебільшого дистанційно), які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

5.6. Забезпечення підтримки дітей, сім'ї та молоді 

З метою пропаганди інституту повноцінної та здорової сім’ї фахівцями 

центрів соціальних служб проводиться інформаційно-консультативна робота з 

питань зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя. За рік надано консультації 17962 сім’ям, юридичну допомогу – 

3903 сім’ям, психологічну – 10504 сім’ям, 7372 сім’ї – отримали гуманітарну 

допомогу. 

В області створено умови для реалізації права кожної дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання та проживання в 

сім’ї: усиновлення, передача дітей під опіку, піклування громадян, 

влаштування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

На обліку служб у справах дітей області перебуває 1802 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання 

охоплено 1578 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

становить 87,5% від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей. 

Протягом року до сімейних форм влаштовано 253 дитини-сироти та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Під опікою (піклуванням) виховується 1288 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що становить 71,3% від загальної 

кількості вищезазначеної категорії дітей. Протягом року влаштовано під опіку 

(піклування) 192 статусні дитини. Усиновлено 30 дітей: 21 – громадянами 

України, 9 – іноземними громадянами.  

У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 

286 дітей, які перебувають на обліку. 

У провадженні суду перебуває 3 справи щодо усиновлення 3 дітей.  

Протягом 2020 року створено 5 прийомних сімей, до яких влаштовано 

11 дітей. 16 дітей влаштовано до раніше створених прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу.  

В області функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких 

виховуються 148 дітей-вихованців та осіб з числа статусних та 106 прийомних 

сімей, у них 193 прийомних дітей та осіб з числа статусних. Всього проживає 
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у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу області 341 дитина-

сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа. 

З метою виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за принципом родинності, сформовано банк 

потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та 

батьків-вихователів, у якому станом кінець 2020 року перебуває 16 сімей. 

Забезпечено виконання вимог законодавства щодо своєчасного 

виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

надання їм статусу. З початку 2020 року надано статус 240 дітям, з яких 4 – 

усиновлено, 152 влаштовано під опіку (піклування), 18 – у прийомні сім’ї, 

дитячі будинки сімейного типу, 4 – тимчасово влаштовано у сім’ї родичів, 7 – 

у ПТУ, ВНЗ, 12 – ЦСПРД, 43 – у державні інтернатні заклади.  

В області забезпечено реалізацію державної політики з питань 

соціального захисту дітей в області, здійснюються заходи щодо запобігання 

дитячій бездоглядності і безпритульності. 

З цією метою службами у справах дітей райдержадміністрацій, 

виконкомів міських (міст обласного значення) рад спільно з підрозділами 

ювенальної превенції забезпечено систематичне проведення цільових 

профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток». 

З початку року проведено 1042 рейди, у ході яких виявлено 816 дітей, з 

них 46 вилучено з місць, де їм загрожувала небезпека. 16 дітей, вилучених під 

час рейдів, повернено у сім’ї, 5 влаштовано в центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Щасливе дитинство» та «Подолянчик», 25 дітей – до 

закладів охорони здоров’я.  

Проведено 2595 обстежень умов проживання дітей у сім’ях, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. За порушення прав дітей 

ініційовано притягнення до відповідальності 240 батьків. 

З метою зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей 

забезпечено повноцінне функціонування центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Подолянчик» та «Щасливе дитинство». З початку року тут 

перебувало 96 дітей, яким надавалася різного роду допомога – соціальна, 

психологічна, педагогічна, правова. Із 56 дітей, які вибули, 24 – повернено у 

сім’ї, 3 – до загальноосвітніх навчальних закладів, 6 – влаштовано до 

загальноосвітніх навчальних закладів, 5 – влаштовано під опіку (піклування), 

14 – влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, 1 – 

усиновлено, 3 – переведено до іншого центру. 

З метою проведення інформаційно-профілактичної роботи в дитячому 

середовищі працівниками служби у справах дітей райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад здійснено 

366 виступів у засобах масової інформації.  

Соціальними послугами охоплено 5667 сімей (з них 9762 дитини), що 

перебували у складних життєвих обставинах. У 529 сім’ях складні життєві 

обставини подолано, у 961 сім’ї – мінімізовано, у 128 сім’ях після проведеної 

роботи не досягнуто позитивного результату.  
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Комплексною послугою соціального супроводу охоплено 1645 сімей. 

Послугою супроводження охоплено 91 прийомну сім’ю та 19 дитячих 

будинків сімейного типу. 

Торік кількість охоплених сімей, які потрапили у складні життєві 

обставини порівняно до 2019 року зменшилась на 6% ( із 6017 до 5667). 

Частка охоплення соціальним супроводом цих сімей становить 29% від 

загальної кількості сімей у банку даних складних життєвих обставин. 

З обласного бюджету у 2020 році на проведення навчання кандидатів у 

прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, патронатні 

вихователі, усиновителі виділено 12,9 тис. гривень. Приміщення для 

проведення та підготовлені тренери для навчання є в наявності. 

Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведено 4 цикли навчань для кандидатів у прийомні батьки, батьки-

вихователі, опікуни, потенційні усиновителі, якими охоплено 66 осіб, з яких 

6 сімей-кандидатів у прийомні батьки, 9 потенційних опікунів, 21 сім’я та 

3 особи потенційних усиновителів.  

Тренінги для прийомних сімей, сім’ї яких функціонують більше двох 

років пройшли 17 прийомних батьків та 4 батьків-вихователів. 

5.7. Розвиток фізичної культури і спорту 

В області функціонує 3331 спортивний об’єкт, зокрема: 42 стадіони з 

трибунами на 1500 місць та більше, 7 легкоатлетичних ядер, 308 залів площею 

не менше 162 кв. м, 9 плавальних басейнів, 1716 площинних споруд, 

507 майданчиків з тренажерним обладнанням, 221 футбольне поле та більше 

500 інших спортивних споруд. 

В області культивується 32 олімпійських та 49 неолімпійських видів 

спорту. 

У 2020 році збережено кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

області. Всього функціонує 42 школи, з них 28 шкіл системи освіти області, 

2 ДЮСШ обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» агропромислового комплексу України, 4 ДЮСШ обласної 

організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», 7 ДЮСШ органів 

державного управління та 1 ОДЮСШ осіб з інвалідністю.  

Здійснюється виплата персональних стипендій спортсменам за вагомий 

внесок у розвиток спорту вищих досягнень. У 2020 році щомісячно 

персональну стипендію отримувало 72 спортсмена на загальну суму 

1848,9 тис. гривень. Загалом, розмір грошових виплат збільшено у порівнянні 

з 2019 роком на 5,4%. 

Відповідно до календарних планів всеукраїнських та обласних 

спортивних змагань на розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту 

в області на 2020 рік передбачено 12529,4 тис. грн, що на 15% більше ніж у 

2019 році. Відкрито два нових олімпійських (греко-римська боротьба, 

триатлон) та один неолімпійський (регбіліг) види спорту. 

Торік проведено 586 обласних заходів, якими охоплено 13961 особу. 
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Члени збірних команд області (2015 осіб) взяли участь у 222 змаганнях 

всеукраїнського рівня, де здобули 451 медаль з олімпійських та 454 медалі 

неолімпійських видів спорту в особистому та командному заліках. 

В області здійснюється робота, спрямована на підготовку спортивного 

резерву з видів спорту для збірних команд Хмельницької області та України. 

Підготовлено 178 кандидатів у майстри спорту України та 192 спортсмена 

I розряду.  

Представниками Хмельниччини здобуто дві ліцензії на участь у XXXII 

Олімпійських іграх, які відбудуться у м. Токіо (Японія). Заслужені майстри 

спорту України з важкої атлетики Дмитро Чумак та з легкої атлетики Марина 

Бех-Романчук матимуть змогу позмагатись за нагороди на Олімпійських іграх. 

У 2020 році на закупівлю спортивного обладнання та інвентарю 

виділено 1,6 млн гривень. 

Завершено будівництво мультифункціональних майданчиків. 

Проводилося будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 16 площинних 

спортивних споруд. Завершено будівництво стадіонів у селищах Чемерівці та 

Наркевичі. 

5.8. Підвищення рівня безпеки та захисту громадян.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», з метою попередження випадків захворювання та території 

області діють карантинні обмеження, а територіальна підсистема цивільного 

захисту переведена та функціонує у режимі надзвичайної ситуації. 

Для безпосередньої організації та координації робіт в області створено 

обласний Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня, 

який працює в цілодобовому режимі. 

З метою оперативного реагування та організації робіт з ліквідації 

наслідків в режимі відеозв’язку проведено 49 засідань комісії з питань ТЕБ і 

НС облдержадміністрації. 

У 2020 році проведено командно-штабні навчання з Віньковецькою 

районною ланкою цивільного захисту та штабні тренування з органами 

управління Волочиської, Новоушицької, Полонської, Ізяславської, Кам’янець-

Подільської районних та Хмельницької, Кам’янець-Подільської, Волочиської, 

Полонської, Ізяславської міських ланок цивільного захисту.  

Виконано низку заходів з удосконалення системи централізованого 

оповіщення. На удосконалення місцевих систем оповіщення з бюджетів усіх 

рівнів використано 362,6 тис. грн, утримання та технічне обслуговування 

регіональної системи оповіщення – 202,0 тис. гривень. У цілому регіональна 

система централізованого оповіщення та зв’язку справна та готова до 

використання за призначенням. 

На заходи з приведення захисних споруд цивільного захисту в 

готовність до використання за призначенням торік використано 2173 тис. грн 

Покращено стан готовності трьох споруд.  
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Протягом року проводилася робота щодо зняття з обліку захисних 

споруд, інвентаризацію яких провести неможливо (повністю зруйновані, 

аварійні та затоплені ґрунтовими водами). Всього у 2020 році знято з обліку 

13 захисних споруд цивільного захисту, з них 7 зруйнованих, 3 аварійні та 

3 безпідставно поставлені на облік.  

Для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків в області створено 

регіональний, місцеві, відомчі та об’єктові матеріальні резерви на загальну 

суму понад 29 млн гривень.  

У зв’язку із закінченням терміну зберігання у 2020 році проведено 

заміну респіраторів для непрацюючого населення, яке проживає у 30-ти км 

зоні ХАЕС. Всього за рахунок субвенції закуплено 19165 респіраторів для 

населення Білогірського, Славутського, Шепетівського районів та с. Кривин 

Нетішинської громади.  

Здійснюється систематичне інформування населення через засоби 

масової інформації про порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з терористичними актами. 

На офіційному сайті облдержадміністрації забезпечено постійне 

інформування населення про основні події на території області, сезонні 

небезпеки та заходи щодо їх попередження та порядок дій у разі виникнення. 

Через мережу консультаційних пунктів проведено 25000 консультацій, до 

яких залучено понад 47 тис. осіб.  

Відповідно до затверджених планів проводяться перевірки стану 

дотримання вимог техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту 

установ та організацій, що належать до сфери управління місцевих державних 

адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Протягом 2020 року змонтовано системи протипожежного захисту на 

164 об’єктах області. 

На території області підлягало обладнанню системами раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій 218 об'єктах підвищеної небезпеки. 

Розроблено робочі проєкти та технічні завдання на 92 об’єктах. Змонтовано 

системи на 48 об’єктах підвищеної небезпеки, з яких 35 об’єктів здано в 

експлуатацію. 

Не допущено виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 

підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах. В області створено 

4 комунальних аварійно-рятувальних служби на водних об’єктах, зокрема, у 

містах Хмельницький, Полонне, Славута та Старокостянтинів. Комунальними 

аварійно-рятувальними службами протягом 2020 року врятовано 85 людей. 

Визначено 15 місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, у 

містах Славута, Полонне, Нетішин, Хмельницький, Старокостянтинів, Ізяслав, 

Красилів, Городок, Волочиськ, селах Головчинці, Летичівського району, 

Пашківці, Хмельницького, Гораївка (табір відпочинку «Бакота»), Велика 

Слобода (база відпочинку «Вілла Дві Ріки»), Колодіївка (база відпочинку 

«Теремки»), Кам’янець-Подільського району, Рудківці (база відпочинку 

«Корді»), Новоушицького районів. 
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5.9. Розбудова інформаційного простору та громадянського 

суспільства 

З метою роз'яснення особливостей діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування в період, коли відбувається їх реорганізація, пов'язана з новим 

адміністративно-територіальним устроєм, переваг, які отримає населення в 

результаті впровадження таких реформ, на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації забезпечено розміщення матеріалів відповідної 

тематики. Здійснюється наповнення та оновлення розділу «Децентралізація 

влади», а також публікуються інформаційно-роз'яснювальні матеріали 

відповідної тематики.  

Також забезпечується висвітлення на офіційному веб-сайті та офіційній 

сторінці облдержадміністрації у Facebook відповідних заходів, що проводяться 

за участю керівників області та представників місцевих територіальних 

громад. Регулярно публікуються інформаційні матеріали щодо роботи, що 

проводиться структурними підрозділами облдержадміністрації у цій сфері, а 

також позитивні приклади успішного функціонування територіальних громад. 

З метою інформування громадськості щодо співпраці органів влади та 

громадських організацій на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, 

сторінках у соціальних мережах забезпечено розміщення матеріалів 

відповідної тематики. Забезпечено висвітлення заходів, що проводяться за 

участю керівників області та представників громадських організацій. 

Регулярно публікуються інформаційні матеріали щодо налагодження 

співпраці структурних підрозділів облдержадміністрації з громадськими 

організаціями задля реалізації державної політики у різних сферах суспільного 

життя, а також позитивні приклади такої роботи. 

Забезпечується вільний доступ представників ЗМІ до інформації про її 

діяльність облдержадміністрації шляхом розміщення актуальної інформації на 

офіційному вебсайті та у соціальних мережах.  

Офіційним джерелом інформації про діяльність органів влади 

залишається офіційний вебсайт обласної державної адміністрації, де 

журналісти та громадськість мають можливість отримати оперативну й 

достовірну інформацію. Протягом року було розміщено 2449 інформаційних 

повідомлень, 46 анонсів та 192 оголошення. Чималу популярність 

функціонування сайту облдержадміністрації визначає кількість переглядів. 

Так, за звітний період кількість зросла до 401614 осіб, з них 196164 – нові 

користувачі.  

Завдяки системному розміщенню актуальних матеріалів щодо 

життєдіяльності області, роботи керівництва облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, висвітлення заходів, що відбувалися в області, 

збільшено кількість підписників та читачів сторінки облдержадміністрації у 

Facebook до 11552. Забезпечено ведення та наповнення сторінки обласної 

державної адміністрації у соціальній мережі «Інстаграм». Наразі кількість 

читачів складає 535 осіб. 

Важливою у формуванні громадської думки залишається діяльність 

громадсько-політичних ЗМІ. Загалом, на території області зареєстровано 

497 друкованих видань, з них 5 – зареєстровано у 2020 році. 
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Вагомий вплив на сучасне суспільство мають інтернет-видання, яких в 

області функціонує 20. Телевізійне мовлення здійснюють 13 телевізійних 

каналів, з них 5 – обласного значення та 9 радіостанцій (1 – обласного 

значення). 

Забезпечено ефективну комунікацію представників органів влади та мас-

медіа. Протягом року забезпечено проведення 28 пресконференцій, 

154 брифінгів, переважна частина яких транслювалася у прямому ефірі на 

сторінці облдержадміністрації у Facebook. Також керівництво та представники 

структурних підрозділів облдержадміністрації систематично беруть участь в 

ефірах на телеканалах місцевих засобів масової інформації щодо актуальних 

питань сьогодення. 

При обласній, райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст 

обласного значення) рад діють громадські ради, які утворено для 

налагодження ефективної взаємодії органів влади із громадськістю та 

здійснення моніторингу діяльності таких органів. 

У 2020 році відбулося 8 засідань громадської ради при 

облдержадміністрації, у ході яких розглянуто низку важливих питань. 

Крім того, громадською радою розглянуто, надано пропозиції та 

схвалено проекти 24 розпоряджень голови облдержадміністрації. 

Для забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства 

при облдержадміністрації діє координаційна рада з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства. Зазначений дорадчий орган координує 

організацію та виконання в області заходів щодо реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки. У 

зв’язку з карантинними обмеженнями та відсутністю ініціатив від 

громадськості у 2020 році засідання не проводилися. 

Приділяється значна увага реалізації діяльності та захисту прав 

журналістів, шляхом надання всебічного сприяння у роботі та оперативності 

надання запитуваної інформації у повному обсязі. 

Особлива увага приділяється питанням забезпечення інформування 

представників засобів масової інформації, у тому числі центральних ЗМІ, 

щодо дотримання професійних журналістських стандартів, захисту моральних 

та етичних норм у процесі інформаційної діяльності. 

Протягом 2020 року в області відбулося 52 консультації з 

громадськістю, зокрема електронних консультацій – 32, засідань «за круглим 

столом» – 7, онлайн заходів – 6, зустрічей – 3, інших заходів – 4. 

З метою інформування громадськості з питань розвитку громадянського 

суспільства на офіційному вебсайті облдержадміністрації функціонує рубрика 

«Громадянське суспільство і влада». Такі ж рубрики створено на веб-сайтах 

райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад.  
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Додаток 1  

 

Основні показники економічного і соціального розвитку  

Хмельницької області  
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Показники 
Одиниця 

 виміру 

2019 рік 

прогноз 

2020 рік 

прогноз  

2020 рік 

факт 

Стан 

результа-

тивності 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

діючих цінах, усього: 

млн грн  42746,9 45548,0 47285,1 103,8% 

Індекс промислового 

виробництва 
% 95,2 102,0 97,5 – 4,5 в.п. 

Індекс обсягу 

сільськогосподарської 

продукції у % до 

попереднього року 

% 104,5 104,0 95,2 – 8,8 в.п. 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій наростаючим 

підсумком з початку 

інвестування 

млн  

дол. США 
199,5 207,5 223,3 107,6% 

у % до попереднього року % 116,8 103,0 104,6 + 1,6 в.п. 

Обсяг експорту товарів, 

усього: 

млн  

дол. США 
638,2 693,6 663,5 95,7% 

Обсяг експорту у % до 

попереднього року 
% 136,5 107,6 103,3 – 4,3 в.п. 

Обсяг імпорту товарів, 

усього: 

млн 

 дол. США 
446,6 579,3 508,8 87,8% 

Обсяг імпорту у % до 

попереднього року 
% 107,8 108,1 90,2 – 17,9 в.п. 

Індекс споживчих цін % 109,2 105,6 104,9 – 0,7 в.п. 

Середньомісячна 

заробітна плата одного 

штатного працівника 

грн. 7345,6 9090,0 9872 108,6% 

Індекс реальної заробітної 

плати 
% 111,8 110,0 110,1 + 0,1 в.п. 

Заборгованість з виплати 

заробітної плати, усього 

(на кінець року) 

млн грн 13290,9 5032,0 11984,7 238,2% 


