
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2021 РІК 

Хмельницька обласна державна адміністрація 7920000 1. 

(найменування головного розпорядника коштів) (КПКВ ДБ) 

2. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. 0111 7921010 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

Мета бюджетної програми: 

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 

органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами 

Завдання бюджетної програми: 

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля 

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

Видатки / надання кредитів 5. 

(тис. грн) 

 

Напрями використання бюджетних коштів 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 
ВСЬОГО за бюджетною програмою  228 920,7  221 673,6  233 819,6  4 898,9 -12 146,0 

у т. ч.: загальний фонд   227 929,2  216 745,3  227 929,2  0,0 -11 183,9 

             спеціальний фонд  991,5  4 928,3  5 890,4  4 898,9 -962,1 

1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього  183 193,8  179 748,8  188 092,7  4 898,9 -8 343,9 

 182 202,3 у т. ч.: загальний фонд   174 820,5  182 202,3  0,0 -7 381,8 

            спеціальний фонд  991,5  4 928,3  5 890,4  4 898,9 -962,1 

2. Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників 

районних державних адміністрацій, всього 

 45 698,8  41 896,7  45 698,8  0,0 -3 802,1 

 45 698,8 у т. ч.: загальний фонд   41 896,7  45 698,8  0,0 -3 802,1 



            спеціальний фонд  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ 

станом на 01.01.2021 року, всього 

 28,1  28,1  28,1  0,0  0,0 

 28,1 у т. ч.: загальний фонд   28,1  28,1  0,0  0,0 

            спеціальний фонд  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Пояснення щодо відхилень: 

Касові видатки по загальному фонду бюджету менші від затверджених показників на 2021 рік на 7381,8 тис. гривень. Економія коштів утворилася внаслідок застосування пільгової 

ставки по нарахуванню єдиного соціального внеску на оплату праці працівників з інвалідністю (8,41%), а також по оплаті за спожиті енергоносії у зв'язку з реорганізацією районних 

державних адміністрацій Хмельницької області. 

Касові видатки показника "Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій" менші від затверджених показників на 2021 

рік на 3802,1 тис. гривень. Економія коштів утворилася у зв'язку із вжитими заходами по працевлаштуванню шляхом переводу працівників реорганізованих районних державних 

адміністрацій Хмельницької області, які підлягали вивільненню. 

(тис. грн) 

 

КЕКВ/ 

ККК Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний 

фонд 

Загальний фонд Загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-) 

 171 191,8  24,6  170 327,3  1 389,5  171 191,8  1 390,4  0,0  1 365,8 -864,5 -0,9 2111 

 36 993,6  5,4  32 116,8  63,2  36 194,8  66,4 -798,8  61,0 -4 078,0 -3,2 2120 

 822,5  205,0  1 933,9  1 158,6  1 937,5  1 209,7  1 115,0  1 004,7 -3,6 -51,1 2210 

 1 786,2  322,9  2 557,3  1 777,5  2 566,9  2 350,9  780,7  2 028,0 -9,6 -573,4 2240 

 35,0  17,9  29,8  22,3  42,8  36,3  7,8  18,4 -13,0 -14,0 2250 

 8 027,0  47,1  4 527,4  8,0  7 185,0  62,5 -842,0  15,4 -2 657,6 -54,5 2271 

 416,3  4,8  187,3  3,6  412,0  8,4 -4,3  3,6 -224,7 -4,8 2272 

 4 464,9  63,3  2 750,3  79,9  4 310,6  116,0 -154,3  52,7 -1 560,3 -36,1 2273 

 3 876,8  50,5  1 961,3  3,6  3 508,5  50,5 -368,3  0,0 -1 547,2 -46,9 2274 

 215,1  8,9  84,6  2,1  232,6  20,5  17,5  11,6 -148,0 -18,4 2275 

 0,0  0,0  0,0  16,6  0,0  16,6  0,0  16,6  0,0  0,0 2281 

 0,0  3,0  0,0  11,1  0,0  16,5  0,0  13,5  0,0 -5,4 2282 

 0,0  0,0  0,0  15,0  0,0  67,0  0,0  67,0  0,0 -52,0 2730 

 100,0  67,0  269,3  124,6  346,7  200,3  246,7  133,3 -77,4 -75,7 2800 

 0,0  171,1  0,0  252,7  0,0  278,4  0,0  107,3  0,0 -25,7 3110 

-11 183,9  4 898,9  0,0  4 928,3  216 745,3  5 890,4  227 929,2 -962,1  991,5  227 929,2 Всього 

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету 

Кількість змін до плану 53 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4 

Пояснення щодо відхилень: 



   - плану зі змінами від плану  

Причиною відхилення показників загального фонду є здійснення перерозподілу бюджетних призначень між кодами економічної класифікації видатків. Такі зміни дали можливість 

не допустити утворення кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду та ефективно використати кошти, передбачені на утримання місцевих державних адміністрацій 

області. 

Основною причиною збільшення планових показників спеціального фонду є залучення коштів місцевих бюджетів для виконання делегованих відповідними радами повноважень.  

 

 - факту від плану зі змінами  

Причинами зменшення цих показників по загальному і спеціальному фондах є утворення економії коштів завдяки: 

 1) вжитим заходам по працевлаштуванню працівників реорганізованих районних державних адміністрацій області, які підлягали вивільненню. Як наслідок, зменшилась потреба в 

коштах на виплату вихідної допомоги при звільнені та в її оподаткуванні ЄСВ; 

 2) застосуванню пільгового оподаткування при сплаті єдиного соціального внеску на оплату праці працівників з інвалідністю; 

 3)  проведенню реорганізації райдержадміністрацій області, яка призвела до зменшення кількості власних/орендованих адмінприміщень (відповідно зменшення витрат на оплату 

енерногосіїв та експлуатаційних послуг по утриманню будівель); 

 4) проведенню закупівель через електрону систему публічних закупівель ProZorro, що дало можливість здійснити їх по нижчим цінам; 

 5) відшкодуванню витрат орендарями за комунальні послуги та за оцінку орендованого майна в кінці року; 

 6) скороченню витрат на відрядження через карантинні обмеження; 

 7) наданню окремим бюджетним установам пільги по сплаті земельного податку тощо. 

Стан фінансової дисципліни 

КЕКВ / ККК 

(тис. грн) 

на початок звітного 

року 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

всього з неї прострочена 

на кінець звітного року 

2 3 4 1 

на початок звітного 

року 

5 

всього 

6 

на кінець звітного року 

з неї прострочена 

7 

ВСЬОГО за 

бюджетною 

програмою 

 32,6  67,1  24,8  35,5  7,4  7,4 

Загальний 

фонд, всього 

 24,9  52,6  24,8  28,1  0,0  0,0 

 9,3  9,3  9,3  0,0  0,0  0,0 2111 

 1,8  17,8  15,5  23,3  0,0  0,0 2120 

 7,1  7,2  0,0  4,8  0,0  0,0 2210 

 6,7  12,3  0,0  0,0  0,0  0,0 2270 

 0,0  6,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2800 

Спеціальний 

фонд, всього 

 7,7  14,5  0,0  7,4  7,4  7,4 

 0,0  4,7  0,0  0,0  0,0  0,0 2210 

 0,6  0,4  0,0  7,4  7,4  7,4 2240 

 1,7  9,4  0,0  0,0  0,0  0,0 2270 

6. 



 5,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2800 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Дебіторська заборгованість загального фонду на кінець звітного періоду збільшилась на 27,7 тис. грн і складає 52,6 тис. гривень.  

Заборгованість виникла через:  

- технічну помилку, що допущена при нарахуванні розрахункових виплат звільненому працівнику у 2018 році в сумі 9,3 тис. грн (судом видано виконавчий лист щодо повернення 

працівником коштів, відкрито виконавче провадження);  

- зайвонарахований єдиний соціальний внесок на суму вихідної допомоги при звільнені працівників в сумі 15,5 тис. грн. (буде повернуто до державного бюджету після проведення 

перевірки ДФС у Хмельницькій області);  

- проведення попередньої оплати за періодичні видання на суму 7,2 тис. грн (погашення здійснюватиметься протягом поточного року по мірі отримання розпорядниками коштів 

періодичних видань);  

- невчасне відшкодування орендарями видатків за спожиті енергоносії на суму 12,3 тис. грн. (погашено у січні-лютому 2022 року); 

- сплату забезпечувального депозиту за умовами договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, в сумі 6,0 тис. гривень. 

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного періоду збільшилась на 6,8 тис. грн через проведення попередньої оплати за періодичні видання та 

невчасне/неповне відшкодування орендарями видатків за спожиті енергоносії. 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 

Результативні показники 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

Відхилення 

плану зі 

змінами від 

плану (+/-) 

 

Факт 

 

План зі 

змінами 

 

План  

1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 

Кількість штатних одиниць (осіб)  1 080,0  1 063,0  887,0 -17,0 -176,0 

Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області 

(шт.) 

 272,0  272,0  272,0  0,0  0,0 

Кількість прийнятих управлінських рішень (шт.)  34 097,0  34 097,0  10 678,0  0,0 -23 419,0 

Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)  13,0  13,0  44,0  0,0  31,0 

Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки (тис.грн.)  12,4  12,4  10,2  0,0 -2,2 

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)  0,7  0,7  1,0  0,0  0,3 

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим 

роком (відс.) 

 3,2  3,2  9,9  0,0  6,7 

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної  

організації праці) (відс.) 

 6,0  6,0  8,8  0,0  2,8 

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної  

організації праці) (відс.) 

 9,5  9,5  11,3  0,0  1,8 

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної  

організації праці) (відс.) 

 52,1  52,1  50,3  0,0 -1,8 

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією   62,0  62,0  59,8  0,0 -2,2 



Міжнародної організації праці) (відс.) 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Фактичний показник "Кількість штатних одиниць" менший від затвердженого на рік на 193 одиниці, в т.ч.: 

 - 80 одиниць за рахунок скорочення чисельності працівників відповідно до пункту 9 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України від 

28.12.2014 року № 76-VII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"I; 

- 17 одиниць за рахунок скорочення чисельності працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року №1345 "Про 

внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91"; 

 - 96 одиниць - за рахунок наявних тимчасово вакантних посад. 

 Відхилення фактичного показника "Кількість прийнятих управлінських рішень" від запланованого обумовлене проведенням реорганізації 

районних державних адміністрацій Хмельницької області, яка призвела до зменшення їх кількості на 17 одиниць та відповідного зменшення 

кількості прийнятих ними управлінських рішень на 23 419 шт. Зменшення фактичного показника "Середні витрати на придбання одиниці 

комп'ютерної техніки" по спеціальному фонду від запланованого відбулось завдяки проведенню закупівель через систему ProZorro, що дало 

можливість придбати комп'ютерну техніку меншої вартості за одиницю, при цьому збільшити її кількість на 7 одиниць. 

 

 У колонці 4 показники рівня зайнятості та рівня безробіття населення за статтю є прогнозними.  

Звітні (фактичні) показники за 2021 рік будуть сформовані та оприлюднені Головним управлінням статистики у Хмельницькій області в липні 2022 

року. 

2. Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій 

Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено (од.)  1 088,0  1 088,0  1 088,0  0,0  0,0 

Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації 

районних державних адміністрацій (од.) 

 1 085,0  1 085,0  584,0  0,0 -501,0 

Кількість днів невикористанних відпусток, за які виплачена компенсація 

працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються (од.) 

 35 345,0  35 345,0  35 636,0  0,0  291,0 

Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено 

компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників 

райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією 

(відс.) 

 100,0  100,0  100,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Відхилення фактичного показника "Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій" 

від запланованого на 501 одиницю пояснюється тим, що такі працівники були звільнені по переводу на роботу до новоутворених 

райдержадміністрацій та інших установ без виплати вихідної допомоги. Всі розрахункові виплати з працівниками були проведені за рахунок коштів 

загального фонду. 

3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 року 

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах 

ДКСУ станом на 1 січня 2021 року (відс.) 

 100,0  100,0  100,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 



 

Напрями використання бюджетних 

коштів / результативні показники 

2020 рік  

(факт за рік,  що  передує звітному) 
2021 рік  

(факт за звітний рік) Відхилення (+/-) 

Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 

Середні витрати на придбання одиниці 

комп'ютерної техніки (тис.грн.) 

 5,2  9,4  9,0  11,4  7,3  10,2  3,8  2,0  2,9 

Кількість штатних одиниць (осіб)  1 687,0  886,8  0,3  1 687,0  887,0 -800,3 -800,0 

Кількість придбаної комп'ютерної техніки 

(шт.) 

 3,0  12,0  24,0  20,0  15,0  44,0  21,0  8,0  29,0 

Кількість державних та місцевих програм, 

що реалізуються на території області (шт.) 

 272,0  272,0  272,0  272,0  0,0  0,0 

Кількість прийнятих управлінських рішень 

(шт.) 

 34 205,0  10 678,0  34 205,0  10 678,0 -23 527,0 -23 527,0 

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років 

(за методологією Міжнародної  

організації праці) (відс.) 

 50,3  0,0  50,3  50,3 

Ріст валового регіонального продукту 

області (у фактичних цінах) (відс.) 

 1,0  0,0  1,0  1,0 

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 

років (за методологією Міжнародної 

організації праці) (відс.) 

 59,8  0,0  59,8  59,8 

Темп зростання обсягу прямих іноземних 

інвестицій у порівнянні з минулим роком 

(відс.) 

-31,1  9,9 -31,1  9,9  41,0 

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років 

(за методологією Міжнародної  

організації праці) (відс.) 

 8,8  0,0  8,8  8,8 

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 

років (за методологією Міжнародної  

організації праці) (відс.) 

 11,3  0,0  11,3  11,3 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій 



Частка працівників районних державних 

адміністрацій, яким здійснено 

компенсаційні виплати, у загальній 

кількості працівників 

райдержадміністрацій, що підлягають 

вивільненню у зв'язку з реорганізацією 

(відс.) 

 100,0  0,0  100,0  100,0 

Кількість працівників районних державних 

адміністрацій, що вивільнено (од.) 

 1 088,0  0,0  1 088,0  1 088,0 

Кількість працівників, яким виплачена 

вихідна допомога при реорганізації 

районних державних адміністрацій (од.) 

 584,0  0,0  584,0  584,0 

Кількість днів невикористанних відпусток, 

за які виплачена компенсація працівникам 

районних державних адміністрацій, що 

реорганізуються (од.) 

 35 636,0  0,0  35 636,0  35 636,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 року 

Рівень погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої в органах 

ДКСУ станом на 1 січня 2021 року (відс.) 

 100,0  0,0  100,0  100,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 

Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

направлено орендодавцю лист від 26.01.2022 року 

№67/09-37-504/2022 щодо відшкодування 

Хмельницькій ОДА зайво оплачених видатків за 

спожиті енергоносії 

 1 Державною аудиторською службою України проведено 

ревізію фінансово-господарської діяльності 

Хмельницької обласної державної адміністрації за 

період з 01.01.2019 по 30.09.2021 року 

забезпечення відшкодування на користь Хмельницької 

ОДА зайво оплачених видатків на електроенергію та за 

спожитий природний газ на загальну суму 79,859 тис. 

гривень 



вжиті заходи по недопущенню включення у 

розрахунки до кошторису в частині фонду оплати 

праці додаткових стимулюючих виплат державним 

службовцям (надбавки за інтенсивність праці та 

надбавки за виконання особливо важливої роботи) та 

видатків за напрямом "Економія фонду оплати праці" 

 1 Державною аудиторською службою України проведено 

ревізію фінансово-господарської діяльності 

Хмельницької обласної державної адміністрації за 

період з 01.01.2019 по 30.09.2021 року 

при складанні бюджетних пропозицій, розгляді та 

затвердженні проектів кошторисів розпорядників 

бюджетних коштів щодо розрахунків фонду оплати праці 

не допускати включення додаткових стимулюючих 

виплат державним службовцям (надбавки за 

інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо 

важливої роботи) та видатків за напрямом "Економія 

фонду оплати праці" 

при здійсненні розрахунків ЄСВ на фонд оплати праці 

враховується пільгове оподаткування осіб з 

інвалідністю 

при розгляді та затвердженні проектів кошторисів 

апарату облдержадміністрації щодо розрахунків ЄСВ на 

фонд оплати праці дотримуватись вимог Інструкції з 

підготовки бюджетних запитів та враховувати пільгове 

оподаткування осіб з інвалідністю 

норми Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ дотримуються на кожному етапі бюджетного 

процесу 

не допускати порушення норм Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ (постанова КМУ від 

28.02.2002 №228) 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

В 2021 році місцевими державними адміністраціями забезпечено сталий соціально-економічний розвиток області. Їх діяльність здійснювалась в межах повноважень, визначених 

Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. 

Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області здійснювалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених Законом України "Про Державний 

бюджет України на 2021 рік", власних надходжень бюджетних установ, а також субвенцій з місцевих бюджетів. За рахунок зазначених джерел фінансування, а також вжитих заходів 

по економному та раціональному використанню бюджетних коштів забезпечено ефективне виконання бюджетної програми. 

Завдяки спільним діям Хмельницької обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування проведено плідну роботу з вирішення низки економічних і соціальних 

питань, у тому числі спричинених пандемією коронавірусу. 

Особлива увага приділялася виконанню завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2021 рік, Стратегії розвитку Хмельницької області на 

2021-2027 роки, плану заходів з її реалізації та забезпеченню розвитку економічного потенціалу області. 

За підсумками року індекс промислового виробництва становив 106,1% (у 2020 році - 97,5%).  

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2021 рік становив 112,0%, у тому числі тваринництва - 101,9%, рослинництва - 114,28 відсотка. 

За підсумками року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 9167,2 млн гривень. Індекс будівельної продукції становив 115,1% (4 місце в державі).  

У 2021 році з Державного бюджету України на проведення будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення області було 

передбачено 5 634,7 млн грн автомобільних доріг. Проводилися роботи з будівництва, капітального та поточного середнього ремонту на запланованих 23 ділянках доріг. 

Обсяг субвенції 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 для області становив 991,7 млн грн, за рахунок яких проведено капітальний та поточний 

середній ремонт 58 об'єктів, з них 40 об'єктів загального користування місцевого значення та 18 об'єктів на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах. 

За даними Національного банку України обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 30.09.2021 становив 

968,4 млн дол. США (на 31.12.2020 - 881,3 млн дол. США).  

Інвестиції надійшли з 34 країн світу. Основними країнами-інвесторами є: Кіпр, Франція, Польща, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччина, Ізраїль, 

Британські Віргінські острови.  

У березні 2021 року утворено Офіс супроводу інвесторів при обласній державній адміністрації, який сприятиме вирішенню проблемних питань у сфері інвестиційної діяльності. 



 

У звітному періоді Регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області для реалізації бізнес-проєктів у пріоритетних напрямах діяльності надано пільгові 

кредити 4 суб'єктам підприємництва на суму 3 077,5 тис. гривень.  

В області функціонувало 36 ЦНАП при органах місцевого самоврядування, якими протягом 2021 року надано 556,9 тис. адміністративних послуг, що на 28,5% більше, ніж у 2021 

році. 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 

N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 

програми Захід 

1 2 3 


