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Вступ
Сьогодні приділяється значна увага посиленню ролі регіонів, органів публічної влади в
регіонах у власному стратегічному плануванні та власному розвитку. Планування регіонального
розвитку на середньострокову перспективу, яке є результатом роботи різних суб’єктів
регіонального розвитку в області: від обласної ради і обласної державної адміністрації до
представників асоціацій підприємців, громадськості та науковців, є основою для регіональних та
місцевих програм розвитку. Головним програмним документом Хмельниччини є Стратегія
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням сесії
Хмельницької обласної ради від 18 травня 2011 року №24-4/2011.
Формування комплексної системи завдань, які, базуючись на розумінні поточної ситуації та
рівня розвитку усієї області, її міст та районів, зможуть забезпечити досягнення стратегічного
бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуватимуться інноваційна
промисловість, туризм, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та
безпечне довкілля, є основою реалізації Стратегії.
Реалізацію Стратегії передбачено у три етапи: 2011-2014; 2015-2017 і 2018-2020 роки. На
кожен з цих періодів розробляється План заходів з реалізації Стратегії.
З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону діяльність органів влади,
місцевого самоврядування, місцевих громад та бізнесу приділялася увага організації виконання
Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 роки у
рамках, визначених стратегічними цілями Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області
на 2011-2014 роки.
Протягом 2011-2014 років вдалося реалізувати проекти, спрямовані на досягнення
стратегічних цілей.
Для реалізації однієї із проектних ідей Відкриття парку мініатюр “Все Поділля” розроблено
та подано на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
проект “Створення інтегрованого промоуційного комплексу “Хмельниччина туристична”.
Вживалися заходи для досягнення визначених стратегічних цілей, шляхом розробки та
подання проектів для участі у різного роду конкурсах, проектах, програмах з метою залучення
додаткового фінансового ресурсу.
Хоча проектний підхід до програмування регіонального розвитку активно стимулювався у
попередні роки, проте, починаючи з другої половини 2012 року, залишено традиційний підхід –
щорічні програми соціально-економічного розвитку області, шляхом виконання яких
реалізовувалася Стратегія.
Крім того, здійснювалися заходи, націлені на успішну реалізацію пріоритетів, визначених
Стратегією та передбачених Планом реалізації Стратегії регіонального розвитку на 20112014 роки.
Зокрема, для реалізації Програми 1: “Розвиток туризму” здійснювалася робота із розвитку
туристичної та рекреаційної галузі.
Туристичні підприємства у рамках XVIІI Міжнародного туристичного салону “УКРАЇНА2011” мали змогу укласти угоди з вітчизняними та закордонними туроператорами та
популяризували культурну спадщину, ремесла і традиції області.
Область було представлено на Міжнародній туристичній виставці у м. Берлін “ІТБ-2013”. У
рамках цієї виставки представлено м. Кам’янець-Подільський у складі Подільсько-Буковинського
туристичного кластеру “Подільсько-Буковинське намисто” (Podillya-Bukovyna Necklace), до складу
якого входять міста Кам’янець-Подільський, Хотин, Чернівці.
Під час І Міжнародної бізнес-конференції “АВС:Ukraine&Partners”, що відбулася у червні
2013 року у м. Київ, представлено туристично-рекреаційний потенціал Хмельниччини (буклети,
фільм “Хмельниччина туристична”), презентовано два інвестиційних проекти області:
“Туристично-інформаційний центр”, “Мальовниче Поділля”, м. Хмельницький.
На базі Державного історико-культурного заповіднику “Межибіж” у квітні 2014 року
відбулося офіційне відкриття обласного туристичного сезону на Хмельниччині. У рамках заходу
проведено круглий стіл “Подорожі Поділлям” за участю представників туристичної галузі та
вищих навчальних закладів області, на якому презентовано найцікавіші туристичні об’єкти
Хмельницької області.
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У першій декаді липня 2014 року проведено туристично-журналістську експедицію
“Дністер-2014” у формі екстремального восьмидобового дев’яностокілометрового водного
переходу (проти течії) річкою Дністер від с. Рудківці до с. Велика Слобідка Хмельницької області,
туристично-журналістської групи (8 осіб) на вітрильно-гребній морській шлюпці ЯЛ-6.
Напередодні Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні відбулося урочисте
зібрання у м. Кам’янець-Подільський за участю керівництва обласної державної адміністрації,
речника старости Глогівського повіту (Республіка Польща) Б. Адамчака, Кам’янець-Подільського
міського голови М. Сімашкевича та представників фестивальних рухів, готельєрів, рестораторів,
працівників музею, громадських діячів. Під час урочистостей підписано згоду бути першими
“Почесними представниками Кам’янця-Подільського” та відбулася презентація новоствореного
проекту “Таємниці мого міста” (унікального соціального продукту, що розкриває таємницю
малодосліджених сторінок м. Кам’янець-Подільський).
На базі Хмельницького інституту “Міжрегіональної Академії управління персоналом” у
рамках відзначення Всесвітнього дня туризму проведено круглий стіл “Інновації у туризмі на
Поділлі: сучасний стан та перспективи”, в якому взяли участь представники туристичних фірм,
наукові працівники, студенти. Продовження урочистостей пройшло у м. Старокостянтинів на
території замку князів Острозьких.
Проведено ХІІ науково-краєзнавчу конференцію “Стародавній Меджибіж в історикокультурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно-Східної Волині”.
Створено громадське об’єднання “Регіональний центр розвитку туризму”, яке об’єднує малі
підприємства туристично-курортної галузі з метою координації роботи і поліпшення якості
надання туристичних послуг.
Ефективно функціонують кластер сільського “зеленого” туризму “Оберіг” у селищі Гриців
Шепетівського району, туристичний кластер “Кам’янецький дивокрай” у Кам’янець-Подільському
районі, туристичний кластер “Кам’янець” у м. Кам’янець-Подільський, громадська організація
“Екокласт “Зелені Товтри” у Кам’янець-Подільському районі.
Для ефективного і раціонального використання наявних туристичних ресурсів, визначення
їх якісних показників, а також упровадження належного обліку туристичних об’єктів, завершено
паспортизацію таких об’єктів. Сформовано реєстр баз відпочинку та санаторіїв області.
У селищі Сатанів Городоцького району проводиться будівництво діагностичного
лікувально-реабілітаційного курортного комплексу на 1500 місць (ТОВ “Арден Палац”),
найсучаснішого санаторного комплексу, який сприятиме розвитку інфраструктури селища,
чималим відрахуванням до бюджетів усіх рівнів та новій якості обслуговування відпочиваючих.
Проводиться реконструкція незавершеного будівництва торгового центру з розширенням
під завод з розливу мінеральної столової води та газованих напоїв у селищі Сатанів.
Завдяки вжитим заходам, популяризації краю відбулося збільшення суб’єктів туристичної
діяльності, агроосель та, відповідно, збільшилися надходження до місцевих бюджетів.
Для досягнення цілей, визначених Програмою 2: “Диверсифікація структури економіки
області та покращення діяльності економічних суб’єктів” вживалися заходи щодо підвищення
енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики. Особлива увага приділялася
переоснащенню котелень з метою економії споживання природного газу. Значна увага приділялася
пошуку і впровадженню у життя альтернативних джерел енергопостачання.
У рамках меморандуму ТОВ “Укртепло” реалізуються інвестиційні проекти у
Старосинявському та Красилівському районах з переоснащення систем опалення об’єктів
соціальної інфраструктури з газового опалення на альтернативне опалення.
Важливою є також робота щодо встановлення когенераційних установок. Завдяки чому
підприємства комунальної сфери виробляють власну дешевшу електроенергію та покращують
якість послуг з теплопостачання.
Як альтернатива опаленню газом впроваджується електроопалення. На теплоакумуляційне
опалення переведено кожен 5 соціальний об’єкт, що здешевлює у 3 рази отримання тепла
порівняно з використанням природного газу. Впроваджуються електрокотли у населених пунктах,
що відносяться до 30-ти кілометрової зони спостереження Хмельницької АЕС, де електроенергія
надається за пільговими тарифами.

4
У рамках технічного співробітництва між Україною та Нідерландами компанією BGP
Engineers розроблено та впроваджується пілотний Проект “Реконструкція малих ГЕС”.
Група компаній “Екотехнік Чех” (Ekotechnik Praha, Чехія), яка є одним з провідних
європейських операторів сонячних електростанцій, має намір побудувати у 14 районах
Хмельницької області сонячні електростанції. Вартість проекту становить близько 400 млн. євро
іноземних інвестицій.
У жовтні 2013 року завершено роботи зі збільшення потужностей сонячної електростанції у
с. Ясенівка Ярмолинецького району до 2 мВт. Отримано дозвіл на “зелений” тариф,
електростанцію включено до складу оптових виробників електроенергії.
Планується будівництво сонячних електростанцій у Дунаєвецькому, Новоушицькому,
Віньковецькому, Хмельницькому районах. Проте, у зв’язку з нестабільною ситуацією на
валютному ринку інвестор призупинив будівництво цих об’єктів. Для реалізації проекту у
14 районах відібрано земельні ділянки, на які виготовляється проектно-кошторисна документація.
Всього виділено 21 земельну ділянку загальною площею 247 гектарів.
У м. Хмельницький встановлено 14 твердопаливних котлів та 2 геліосистеми.
У м. Кам’янець-Подільський введено в експлуатацію котельню, що працює на солом’яних
пеллетах, що дає змогу обігріти корпуси міської лікарні, міську поліклініку, водолікарню та
медичне училище.
Питання енергоефективності та виробництва альтернативної енергетики залишається одним
із найбільш пріоритетних для розвитку Хмельницької області.
Підприємствами краю впроваджувалися інвестиційні проекти, зокрема:
ВАТ “Подільський цемент” (Кам’янець-Подільський район) завершено реалізацію
інноваційного проекту по переходу з “мокрого” способу виробництва цементу на “сухий”;
ЗАТ “Славутський “Будфарфор” введено в дію новий цех №6, який спеціалізується на
виготовленні санітарно-технічної кераміки;
відкрито нову сучасну виробничу лінію з ливарного виробництва на ТОВ “Тін Імпекс”
(м. Хмельницький) – єдине спеціалізоване металургійне підприємство в області;
завершено встановлення нового обладнання та випуск нових видів продукції
ТОВ “Термопласт” (Летичівський район);
впроваджено інвестиційний проект виробництва акумулятивних водонагрівачів з системою
сонячного теплопостачання “Корді-1”, “Корді-2” державним підприємством “Красилівський
агрегатний завод” (Красилівський район);
ТОВ “Атонмаш” (Красилівський район) придбано та впроваджено в дію сучасне
обладнання, що забезпечить економію енергоресурсів;
ТОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика” (Полонський район) встановлено
гофроробну машину та три машини для виробництва ящиків із гофрокартону;
розширено виробництво газових лічильників ДП “Новатор”;
на найбільшому в Європі і світі птахівничому комплексі ПАТ агрофірма “АВІС”
(Кам’янець-Подільський район) завершується реалізація інвестиційного проекту – розширення
зони птахофабрики.
У 2014 році відновило свою діяльність після тривалого занепаду ДП “Нігинський кар’єр” та
запрацювало у дві зміни.
Особлива увага приділялася залученню інвестицій в економіку області. Обсяг унесених в
економіку області на 31 грудня 2014 року становив 189,2 млн. доларів, що на 15,7% менше обсягів
інвестицій на початок 2014 року. Зменшення капіталу за цей період становило 37,9 млн. доларів, у
тому числі за рахунок курсової різниці – 34,3 млн. доларів.
В економіку Хмельниччини інвестують представники 43 країн світу. З країн ЄС з початку
інвестування внесено 175,2 млн. доларів (92,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших
країн світу – 14,0 млн. доларів (7,4%).
У липні 2014 року проведено засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при
обласній державній адміністрації, на якому, зокрема, розглянуто такі питання: “Інвестування
ТОВ “Вікс-Фільтрон” у розвиток підприємства: досвід, проблеми, перспективи”; “Інвестиції у
розвиток птахівництва, досвід ПАТ Агрофірма “АВІС”.
З метою висвітлення нових можливостей для розвитку малого і середнього бізнесу за
допомогою залучення грантів ЄБРР, співпраці з місцевими бізнес-консультантами у жовтні
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2014 року за сприяння Хмельницької торгово-промислової палати відбулася бізнес-зустріч на тему:
“Гранти ЄБРР для малого та середнього бізнесу: як їх отримати” з представниками Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та керівниками малого та середнього бізнесу
Хмельницької області.
В області відповідно до Закону України “Про індустріальні парки” за ініціативи Славутської
міської ради створено індустріальний (промисловий) парк “Славута” площею 50 гектарів.
Створення
індустріального (промислового) парку
“Славута” включає будівництво
високотехнологічного промислового підприємства з облаштуванням сучасної інженернотранспортної інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних
приміщень, що використовуватимуться промисловим підприємством. У результаті функціонування
індустріального парку очікується створення залученими підприємствами 500 нових сучасних
робочих місць із потенціалом підвищення кваліфікації громадян міста.
Для вивчення європейського досвіду у таких сферах як розвиток демократії, підтримка
верховенства права, створення організаційної структури та ефективного управління, з питань
підвищення інвестиційної привабливості України та її регіонів, розробки проектів для отримання
допомоги від ЄС 8 представників облдержадміністрації взяли участь у циклі семінарів проекту:
“Німецько-українська академія з питань доброго урядування та підвищення компетентності в
Європі”, що проходили у м. Берлін, Німеччина.
Вживалися заходи щодо покращення ведення бізнесу, спрямовувалися зусилля на
вирішення наявних проблемних питань, ініціювалися перед центральними органами виконавчої
влади питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку
діяльність.
Основним інструментом реалізації реформ за напрямом дерегуляції бізнесу є взаємодія
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями
підприємців на умовах соціального партнерства, за результатами якого в області формується
узгоджена економічна політика, спрямована на розвиток регіону, вирішення нагальних соціальних
проблем.
Дієвим форматом ведення консультацій з бізнесом, громадськими організаціями
підприємців є робота консультативно-дорадчих органів з питань підприємництва при
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного
значення) рад.
Запроваджено практику взаємодії з народними депутатами України від Хмельницької
області щодо лобіювання в комітетах Верховної Ради України пропозицій, розроблених
представниками бізнесу області та висловлених на спільних засіданнях та зустрічах.
Проблемні питання розвитку підприємництва в регіоні обговорюються на засіданнях
координаційних рад з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації,
райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад,
регіональної ради підприємців області.
Усвідомлюючи, що створення сприятливих умов для розвитку підприємництва передбачає
здійснення заходів як організаційного, так і нормотворчого характеру, облдержадміністрацією
протягом 2013-2014 років направлено близько 200 пропозицій з питань дерегуляції бізнесу
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої
влади.
Одним із основних напрямів нової політики державного управління, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, є децентралізація, дерегуляція та відповідальність.
За результатами рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку “Doing Business-2015”
Україна піднялася на 16 позицій, посівши 96 місце зі 189 країн.
Отже, необхідними є подальше реформування у сфері дерегуляції бізнес-середовища та
мотивації підприємництва до розвитку, зокрема, шляхом спрощення надання адміністративних
послуг та умов ведення бізнесу, бюджетної децентралізації, звуження прямого адміністративного
державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, мінімізації контактів бізнесу з
чиновниками для зниження корупційних ризиків.
З адміністративно-територіальними перетвореннями, децентралізацією повноважень
владних структур невідривно пов’язано реформування системи адміністративних послуг шляхом
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утворення та вдосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг, так званих
“Прозорих офісів”.
З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності при всіх
райдержадміністраціях області та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад
працюють центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Надання адміністративних послуг суб’єктам звернення здійснюється за принципом
організаційної єдності. До переліків адміністративних послуг входять адмінпослуги
територіальних представництв центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів
місцевих органів влади.
У рамках реалізації Програми 3: “Розвиток сільських територій та територій навколо
міст регіону” введено в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема,
тваринницькі комплекси з вирощування і відгодівлі молодняку великої рогатої худоби,
приміщення для утримання свиней, птахофабрика м’ясного напряму, зернофуражні сховища та
зерносклади механізовані, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, зокрема:
молочнотоварну ферму на 200 корів у СГК “Летава”, с. Летава Чемеровецького району,
молочний комплекс на 1200 голів корів у ТОВ “Подільський господар – 2004”, с. Лотівка
Шепетівського району, свинокомплекс на 1600 свиноматок у ПП “Аграрна компанія 2004”,
с. Свіршківці Чемеровецького району, молочнотоварний комплекс з доїльним залом на 500 корів у
ФГ “Маїс” Хмельницького району, молочнотоварний комплекс ТОВ “Оболонь Агро”, с. Сокиринці
Чемеровецького району, відгодівельний комплекс ТОВ СГП “Дніпро”, с. Ганнопіль Славутського
району, чотири свинокомплекси ПП “Аграрна компанія 2004”, села Шмирки і Богданівка
Волочиського та Нафтулівка Хмельницького районів; ТОВ “Подільський бекон”, с. Воронківці
Старокостянтинівського району, ТОВ “Україна-2001”, селище Базалія Теофіпольського району;
другий модуль з двома приміщеннями свинокомплексу-репродуктора ТОВ “Камчатка”,
с. Теліжинці Ізяславського району.
Завершено будівництво та реконструкцію одного приміщення відгодівельного комплексу
для великої рогатої худоби на 180 головомісць ТОВ “Наулів”, с. Теремківці Чемеровецького
району, та чотирьох приміщень відгодівельного свинокомплексу ТОВ “Ярос-Агро”, с. Кремінна
Городоцького району.
Крім цього проводиться розширення будівництва зон з вирощування молодняку та
утримання курей-несучок птахофабрики ПАТ Агрофірма “Авіс”, с. Гуменці Кам’янецьПодільського району.
В області протягом звітного періоду працювало 20 молокопереробних підприємств та
функціонувало майже 1500 молокоприймальних пунктів, у тому числі від місцевих переробних
підприємств – більше 600, із яких майже 500 обладнанно холодильними установками, зокрема, від
місцевих переробних підприємств – близько 150 одиниць, майже 1200 молокопунктів обладнано
лабораторним обладнанням, у тому числі від місцевих переробних підприємств – близько 500.
Крім цього проводилася робота зі створення сировинних зон – утворення вертикально
інтегрованих структур “сільгоспвиробництво – переробник – торговельна мережа” через
інвестування молокопереробних підприємств з метою відновлення ферм. Наприклад господарства
ПАТ “Проскурів”, ДП “Розсошанська ферма” Хмельницького району, ПП “Деметра”,
ППФ “Деметра 2010” Кам’янець-Подільського району виробляють та переробляють молоко і через
свої магазини реалізовують готову продукцію.
На Хмельниччині почав працювати завод європейського зразку “Летичівський
комбікормовий завод” з виробництва комбікормів та білково-мінерально-вітамінних добавок.
Проект реалізовано за підтримки та фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку.
На заводі наразі створено 67 прямих робочих місць і близько 300 непрямих. Потужності
підприємства забезпечують виробництво до 180 тисяч тонн кормів на рік, що дає можливість
задовольнити потребу регіону у продукції для годівлі сільськогосподарських тварин та птиці.
У
2014
році
на
території
області
працювало
5
цукрових
заводів:
ТОВ “Старокостянтинівцукор”, ТОВ “Агропартнер-1”, АТ “Теофіпольський цукровий завод”,
ТОВ “Волочиськ-агро”, ТД “Шепетівський цукор”, у 2013 році працювало 4.
Проводилася робота з розширення та переорієнтації ринків збуту продукції, зокрема
молочну продукцію представлено на ринках більш ніж 20 країн світу.
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З метою поліпшення умов проживання на селі область долучиться до реалізації Проекту
“Рідне село”. Основним принципом даного проекту є розвиток сільськогосподарської кооперації.
Саме кооперативні формування дадуть можливість підвищити безпечність та якість
сільськогосподарської продукції. Крім цього кооперативи можуть стати ефективним механізмом
згуртування селян та дадуть їм можливість вирішити цілу низку соціально-економічних проблем.
Приділялася значна увага вирішенню нагальних проблем розвитку сільських територій
шляхом активізації територіальних громад, повернення їм віри у власні сили й можливості. З цією
метою в області успішно впроваджується спільний проект ЄС та ПРООН “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду”.
З метою реалізації Програми 4: “Забезпечення росту регіонального потенціалу
(вирішення наскрізних проблем)” приділялася увага створенню комфортних умов для
проживання, сприятливого клімату для роботи і життєдіяльності підприємств, установ та
організацій з метою динамічного зростання економіки, соціальних стандартів та належного
життєвого рівня населення.
Забезпечувався розвиток інфраструктурних секторів. Проводилися засідання обласного
конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних
перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування.
Рішенням Хмельницької обласної ради від 16 жовтня 2014 року № 27-26/2014 затверджено
Програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у
Хмельницькій області на 2015-2018 роки.
За 2014 рік обсяги дорожніх робіт на дорогах загального користування на поточний ремонт
та утримання доріг за рахунок державного бюджету становили 76,5 млн. гривень. Крім цього,
погашено кредиторську заборгованість за виконані у 2013 році роботи на суму 4,2 млн. гривень.
На 01 січня 2015 року на будівництво, ремонт, реконструкцію та утримання доріг
комунальної власності з державного бюджету виділено 74,5 млн. грн., роботи виконано на суму
45,3 млн. грн. або 60,8% від коштів, що надійшли; з обласного бюджету виділено 17,3 млн. грн.,
роботи виконано на 13,7 млн. грн. або 79,2 відсотка.
Значна увага приділяється сфері покращення екологічної інфраструктури (водопостачання,
каналізація та переробка твердих побутових відходів).
Проводяться роботи із забезпечення еколого-безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування
хімічних засобів захисту рослин.
Паспортизовано 22 сміттєзвалища твердих побутових відходів.
Проводилися реконструкція та будівництво каналізаційних насосних станцій із заміною
обладнання, очисних споруд та напірного колектора, системи водовідведення.
Створено Національний природний парк “Мале Полісся”. За рахунок створення
Національного природного парку “Верхнє Побужжя” планується збільшити площу природнозаповідного фонду.
З метою розвитку людського та соціального капіталу приділяється значна увага доступу до
якісних освітніх послуг, проводиться оптимізація мережі навчальних закладів. Для покращення
охоплення дітей дошкільною освітою для дітей дошкільного віку створено додаткові місця.
Відкрито дошкільні навчальні заклади, відновлено роботу дитячих садків; введено в дію після
капітального ремонту дошкільні заклади, відкрито додаткові групи у функціонуючих закладах.
Продовжується робота із забезпечення комп’ютерною технікою та підключення до мережі
Інтернет дошкільних закладів.
Мережа шкіл у 2014/2015 навчальному році становить 803 заклади усіх типів та форм
власності, у тому числі – 1 дитячий будинок та 20 інтернатних закладів.
Для дітей з особливими потребами у 6 дошкільних навчальних закладах області
запроваджено інклюзивне навчання, у 21 групі навчається 125 дітей з особливими освітніми
потребами. Організовано роботу 38 загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним
навчанням, у 117 класах інклюзивною освітою охоплено 212 дітей з особливими освітніми
потребами. В усіх навчальних закладах, де навчаються діти з особливими потребами, забезпечено
архітектурну доступність приміщень, наявні пандуси, переобладнано санітарно-гігієнічні
приміщення, облаштовано пішохідні зони у приміщеннях шкіл та на прибудинкових територіях.
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Забезпечено 100% підвезення до навчальних закладів школярів, які проживають на відстані
понад 3 км від школи. За кошти обласного бюджету у рамках обласної програми розвитку освіти
Хмельницької області на 2011-2015 роки придбано шкільні автобуси. Шкільний автобусний парк
становить 368 одиниць.
Проводилася робота щодо формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу,
відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості сімей, в яких виховується двоє та
більше дітей.
Продовжувалося реформування системи охорони здоров’я області. У 2013 році створено
центри первинної медико-санітарної допомоги у 20 районах та м. Кам’янець-Подільський як
юридично самостійні заклади. Не створено такі центри у м. Хмельницький.
Пріоритетним залишається розвиток сімейної медицини.
Проводилися заходи з поліпшення лікувально-діагностичної бази медичних закладів.
Введено в експлуатацію терапевтичний корпус та інфекційне відділення Новоушицької
центральної районної лікарні, продовжувалося виконання робіт з будівництва палатного корпусу з
дитячим відділенням та дитячою консультацією у м. Дунаївці. У рамках реалізації в області
Національного проекту “Нове життя” – нова якість охорони материнства та дитинства” введено в
експлуатацію обласний перинатальний центр.
Проведено капітальний ремонт хірургічного відділення Білогірської центральної районної
лікарні, адміністративного корпусу первинної медико-санітарної допомоги, операційного блоку
Волочиської центральної районної лікарні, приміщення бувшої поліклініки, корпусів Красилівської
центральної районної лікарні. Здійснено реконструкцію нежитлової будівлі терапевтичного
відділення Деражнянської центральної районної лікарні, ремонт даху харчоблоку Віньковецької
центральної районної лікарні, системи водопостачання і водовідведення Кам’янець-Подільської
центральної районної лікарні, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та
операційного блоку Старокостянтинівської центральної районної лікарні.
Завершено реконструкцію та капітальний ремонт пологового стаціонару Деражнянської
центральної районної лікарні.
Частково проведено роботи з монтажу модульної котельні психлікарні №1 с. Скарженці
Ярмолинецького району (2023,1 тис. грн.). Проведено капітальний ремонт котельні (91,8 тис. грн.)
у дитячому пульмонологічному санаторії у с. В.Жванчик Дунаєвецького району. Завершено
реконструкцію системи опалення Базалійскої амбулаторії загальної практики/сімейної медицини
на твердопаливний (піролізний) котел марки “АОТП-50”.
Завершено капітальний ремонт приміщень обласного онкодиспансеру (177,8 тис. грн.);
покрівлі навчального корпусу Хмельницького базового медичного коледжу (476,0 тис. грн.); даху
обласної стоматологічної поліклініки (34,8 тис. грн.); обласного протитуберкульозного диспансеру
– реконструкція пральні, зовнішніх тепломереж (166,8 тис. грн.).
Продовжено будівництво палатного корпусу на 60 ліжок та дитячої консультації на
100 відвідувань у зміну Дунаєвецької центральної районної лікарні (280,5 тис. грн. – місцевий
бюджет).
Проведено реконструкцію приміщень 5 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини
(94,7 тис. грн. – місцевий бюджет), 3 фельдшерсько-акушерський пунктів (167,8 тис. грн., місцевий
бюджет). Покращено умови перебування у 54 амбулаторіях загальної практики/сімейної медицини
та 85 фельдшерсько-акушерський пунктах (404,5 тис. грн.).
Проводилися заходи щодо поліпшення лікувально-діагностичної бази медичних закладів.
У поліклінічних закладах області проведено заходи Всеукраїнського проекту “Майстерня
здоров’я” до Дня здоров’я, до Дня боротьби з гіпертонією. Організовувалися просвітницькі
кампанії до відзначення Всесвітніх днів: День боротьби проти раку, День боротьби з глаукомою,
День боротьби з туберкульозом, Всесвітній день здоров’я, День боротьби з гіпертонією, Всесвітній
день без тютюну, День боротьби з гепатитом, Всесвітній день надання першої медичної допомоги,
Всесвітній день психічного здоров’я.
Проведені в області заходи дозволили суттєво покращити якість і доступність медичної
допомоги населенню завдяки впровадженню сучасних медичних технологій.
Здійснювався постійний контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони
культурної спадщини. Затверджено Програму збереження об’єктів культурної спадщини
Хмельницької області на 2015-2020 роки.
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У ході аналітичної роботи робочої групи з розробки проекту Плану заходів з реалізації
Стратегії на 2015-2017 роки проведено аналіз реалізації Стратегії у 2011-2014 роках, наявного
соціально-економічного розвитку області, визначено сильні та слабкі сторони, можливості та
загрози, що в подальшому впливатимуть на реалізацію заходів, відібрано проектні пропозиції, що
дозволять досягти стратегічних цілей, та сформовано Каталог проектів.
Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки
Підготовка Плану заходів з реалізації (далі – План реалізації) проводилася протягом січнятравня 2015 року відповідно до цілей, визначених у Стратегії та з огляду на існуючі і
передбачувані можливості розвитку та виклики. Зацікавлені сторони регіонального розвитку було
залучено до процесу мобілізації регіональних ідей проектів. Робоча група з розробки проекту
Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку на 2015-2017 роки відібрала ідеї
проектів, що є змістовним наповненням заходів з реалізації, націлених на реалізацію стратегічних
цілей, які поєднано у 4 програми для досягнення максимального результату.
Програми, є основним інструментом для реалізації Стратегії. Вони інтегрують проекти,
пов’язані за змістом, спрямовані на розвиток виявлених переваг та мінімізацію загроз. Всі
програми є багатогалузевими і кожна з них задовольняє потреби соціально-економічного розвитку
області в цілому та її територій, зокрема, враховуючи вимоги сталого розвитку територій та змін у
адміністративно-територіальному поділі в межах області.
Особливу увагу у Плані реалізації зосереджено на сільських територіях, їх зв’язку із містами
для стимулювання економічного зростання та підвищення якості життя. Важливим є
територіальний аспект втручань, націлених на зміцнення точок зростання як рушійних сил
регіонального розвитку і найефективніших засобів для скорочення міжрегіональних дисбалансів і
покращення соціально-економічного добробуту. Програми Плану реалізації співпадають зі
стратегічними цілями Стратегії:
1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних
суб’єктів
2. Реалізація туристичного потенціалу регіону
3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)
План реалізації розроблено так, щоб забезпечити узгодження із стратегічними цілями
Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та іншими
нормативно-правовими актами, що визначають засади регіонального розвитку.
План реалазації націлено на використання основних економічних можливостей, наявних в
області, але також враховує оптимальні способи сприяння сталості – соціальну інтеграцію,
доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних та історичних
ресурсів і надбань.
Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити до
зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями
області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи
розселення на території області.
При підготовці Плану реалізації взято до уваги такі фактори:
наявність в Україні політичної волі до переведення процесів планування та реалізації
політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у
Стратегії реформ 2020;
затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України на період до 2020 року;
визначено найбільш важливі проблеми розвитку області, що можуть бути вирішені на
регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього може бути залучено;
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відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку, що пропонуються у
Плані реалізації, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії регіонального
розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки.
Часові рамки Плану реалізації – три роки. У той час як стратегічні цілі, операційні цілі і
заходи розробляються на тривалий термін (9-10 років), програми і напрями цього Плану реалізації
передбачають втручання з деталізацією середньострокової перспективи, яка реалізується
проектами розвитку.
У ході процесу підготовки Плану реалізації застосовано методологічні підходи та
інструменти для стратегічного і операційного планування, що використовуються в країнах ЄС із
врахуванням особливостей України та регіону.
Принципи та інструменти, що застосовувалися для визначення сфер втручання,
передбачали:
партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з
представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та
інших зацікавлених сторін;
участь та спільну зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої
громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри,
спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку
задовольнити лише власні інтереси;
сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів,
таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);
інтеграцію – досягнуту завдяки участі зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на
регіональному рівні через розробку спільних заходів;
інноваційність – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою
забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах
нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.
Засоби реалізації (можливі джерела фінансування).
Кожна програма стосується окремого аспекту, що має значення та впливає на розвиток
області. При цьому впровадження проектів, що входять до програм, можливе за рахунок:
коштів державного бюджету, у тому числі державного фонду регіонального розвитку;
коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних
органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах; субвенцій,
інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам тощо;
коштів місцевих бюджетів;
коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
коштів інвесторів, власних коштів підприємств, коштів з інших джерел, не заборонених
законодавством.
Співвідношення стратегічних та операційних цілей з проектами
Стратегічні цілі
Операційні цілі
Проекти
Індустріальний (промисловий) парк “Славута”
Створення цілісної системи інфраструктурного
забезпечення
інноваційної
діяльності
та
1.Диверсифікація
трансферу
технологій
структури
Створення Комунікативного центру сприяння
1.1: Розвиток
економіки
зовнішньоекономічній діяльності
інноваційного та
області та
конкурентоспроможного Розвиток IT-технологій в регіоні
покращення
промислового сектору
діяльності
Модернізація обладнання крейдяного заводу для
економічних
випуску тонко дисперсної крейди
суб’єктів
Будівництво додаткових складських ємностей
для зберігання готової продукції Хмельницької
філії ТОВ “Яблуневий дар” с. Солобківці
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2. Реалізація
туристичного
потенціалу
регіону

Ярмолинецького району
Будівництво
сонячної
(фотовольтаїчної)
електростанції
(об’єкту
альтернативної
енергетики з використанням енергії сонця) за
межами населених пунктів Демянковецької
сільської ради Дунаєвецького району
Будівництво об’єкту гідроенергетики – малої
ГЕС (ІІ черга), м. Ізяслав
Виготовлення цегли з відходів щебеневої
продукції
Виробництво паливних пеллетів з біомаси
рослинного походження
Будівництво цеху розливу мінеральної води в
с. Варварівка Славутського району
Розробка Тростянецького родовища гранітів
Розробка Ташківського та Варварівського
родовища сапонітів
Розробка Романінського родовища глини
Виробництво глауконіткварцових концентратів
ТОВ “Екоресурс”, с. Баранівка Ярмолинецького
району
Відкриття
філії
Центру
надання
адміністративних послуг у місті Хмельницький
1.2 Зміцнення МСП та
Створення
та
розбудова
інституційної
підприємництва
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад
Створення
Центру
підтримки
експорту
Хмельницької області
Будівництво заводу з виробництва гальванічних
1.3 Стимулювання
елементів
(електричних
акумуляторів
та
економіки регіону,
первинних елементів)
виробництва продукції Виробництво акумулятивних водонагрівачів з
та інвестиційного
системою сонячного теплопостачання “Корді потенціалу
1”, “Корді - 2”, ДП “Красилівський агрегатний
завод”
Створення Агенції регіонального розвитку
Створення історико-культурного заповідника
“Старий Костянтинів”
Створення
туристичного
Інтернет-порталу
Хмельницької області
Реконструкція торгового центру з розширенням
під завод з розливу мінеральної, столової води та
2.1: Розвиток та
відновлення туристично- газованих напоїв, селище Сатанів Городоцького
району (ТОВ “Арден Палац”)
відпочинкового
потенціалу
Будівництво ПЛ 110/35/10 кВ по вул. Курортна,
15, селище Сатанів Городоцького району
(ПАТ “Хмельницькобленерго”)
Розробка
історичних,
культурних
та
рекреаційних маршрутів
Полонська світлиця
Створення
інтегрованого
промоуційного
2.2 Розширення
комплексу “Мальовниче Поділля”
можливостей та
реклама туристичних
Реконструкція палацу Пшездецьких селище
продуктів
Чорний Острів Хмельницького району
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3.1. Підвищення
продуктивності
сільськогосподарського
сектору
3. Розвиток
сільських
територій та
територій
навколо міст
регіону

4. Забезпечення
росту
регіонального
потенціалу
(вирішення
наскрізних
проблем)

Створення історико-туристичного заповідника
сакрально-фортифікаційного будівництва та
багатонаціональної етнографічної спадщини
Поділля, с. Сутківці Ярмолинецького району
Будівництво кемпінгу на 30 місць та автостоянки
Будівництво третього модуля свинокомплексуматочника
на
600
голів,
с. Теліжинці
Ізяславського району
Реконструкція товарно-молочного комплексу на
600
голів
дійного
стада,
с. Адампіль,
Старосинявського району (АП НВП “Візит”)
Реконструкція тваринницького приміщення СГК
“Летава”, с. Летава Чемеровецького району
Будівництво молочно-товарного комплексу на
2400
голів
дійного
стада,
с. Вишневе
Шепетівського району (Корпорація “Сварог”)
Будівництво молочно-товарного комплексу на
2400
голів
дійного
стада,
с. Коськів
Шепетівського району (Корпорація “Сварог”)
Розвиток тваринництва на базі СТОВ “Хорост
Плюс”, СТОВ “Берегиня”, ТОВ “Грінлайн агро
груп”, ДПДГ “Проскурівка”
Розвиток
птахівничої,
тваринницької
і
рослинницької галузей, с.Вачів Славутського
району
Будівництво м’ясо-молочного павільйону з
відкритими рядами та торговими павільйонам
Створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів

3.2. Розвиток
Створення інформаційного інтернет-проекту
можливостей для
диверсифікації економіки “Розвиток дрібних фермерських господарств
регіону в умовах вступу до ЄС”
(доходів) сільського
населення
Придбання шкільних автобусів для підвезення
учнів, які проживають в сільській місцевості,
3.3. Підвищення
поза межами пішохідної доступності до
життєздатності сіл і
навчальних закладів
малих міст
Створення місцевих пожежних команд у
сільській місцевості
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
дорожньої інфраструктури у населених пунктах
та за їх межами
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
4.1. Розвиток та єдність інженерної інфраструктури, водопостачання,
водовідведення та каналізації
територіального
Забезпечення збору та переробки твердих
простору
побутових відходів
Впровадження енергозберігаючих заходів у
житлово-комунальному господарстві та в
закладах соціального призначення
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Впровадження альтернативних джерел енергії,
енергоефективних теплогенеруючих технологій,
будівництво інженерної інфраструктури для їх
використання
Будівництво обходу м. Дунаївці
Будівництво
автодорожнього
тунелю під
залізничними
коліями
на
перегоні
Хмельницький-Гречани ПК-12255+78 м
Розмінування території урочища “Евеліна”
Ярмолинецького району Хмельницької області
Розмінування територій колишніх полігонів
“Хмельницький” (с. Григорівка
Старокостянтинівського району), “Славутський”
(м. Славута та Славутський район) та
“Ізяславський” (Ізяславського району)
Берегоукріплення берегів водосховища на річках
Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в
межах м. Старокостянтинів
Формування оптимальної мережі професійнотехнічних навчальних закладів, орієнтованих на
підготовку
робітників
високого
рівня
кваліфікації
4.2.Підвищення
Оптимізація, будівництво та реконструкція шкіл,
здатності людського
садочків, спортивних закладів, інших освітніх
потенціалу
центрів
адаптуватися до потреб
Соціальний
захист
незахищених
верств
економіки та
населення
невиробничого сектору
Розбудова інфраструктури, у тому числі
будівництво
закладів
галузі
культури,
реконструкція, відновлення та капітальний
ремонт об’єктів культурної спадщини
Здійснення комплексу заходів щодо створення та
функціонування водолазних відділень в селах
Устя та Брага Кам'янець-Подільського району
Популяризація сімейних форм виховання дітейсиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
4.3.Продовження
тривалості активного піклування
Будівництво та реконструкція закладів охорони
життя людини
здоров’я
Ваше здоров’я – наше майбутнє
Відновлення
лікування
радоновими
мінеральними водами
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Програма 1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів.
Реалізація Програми 1 дозволить закласти платформу для розвитку секторів економіки, у
першу чергу, інноваційних промислових підприємств у малих містах та селах, що сприятиме
зайнятості населення без зміни місця проживання. Це дозволить поліпшити якість життя на селі та
у малих містах і зменшити внутрішньо-регіональні дисбаланси розвитку. У великих містах –
сприятиме технологічному вдосконаленню існуючих підприємств, розвитку нових видів продукції
та покращенню професійно-технічної освіти, що дозволить підвищити виробничу спроможність
регіону.
Для забезпечення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності регіону
необхідно забезпечити зміцнення інноваційного потенціалу, поширювати інновації та
спрямовувати інформацію, технології та інші інноваційні знання безпосередньо суб’єктам
господарювання.
Очікувані результати
Успішна реалізація заходів щодо диверсифікації структури економіки області та
покращення діяльності економічних суб’єктів сприятиме досягненню таких результатів:
застосовано інновації та нові технології на підприємствах;
забезпечено доступність та якість послуг з підтримки бізнесу;
розроблено регіональні бренди і промоцію регіональної економіки;
покращено конкурентоспроможність регіональної економіки;
створено Агенцію регіонального розвитку;
покращено підтримку для бізнесменів-початківців і новостворених підприємств;
поліпшено доступ підприємницьких структур до фінансових ресурсів;
зміцнено кооперацію між господарюючими суб’єктами області.
Досягнення вищенаведених результатів можна прослідкувати через такі показники:
кількість суб’єктів, що беруть участь в інноваційній мережі, кількість підприємств, які
застосовують інновації та технічні удосконалення;
збільшення кількості нових вітчизняних та зарубіжних споживачів товарів, продуктів та
послуг, виготовлених (наданих) у межах області;
кількість регіональних брендових (популяризованих) продуктів;
збільшення обсягів реалізації промислової продукції регіональними підприємствами;
кількість нових інвестиційних проектів та зацікавлених іноземних інвесторів;
обсяг залучених інвестицій.
Орієнтовний фінансовий план
№
п/п
1.

2.

3.

Назва проекту
Індустріальний (промисловий) парк
“Славута”
Створення цілісної системи
інфраструктурного забезпечення
інноваційної діяльності та трансферу
технологій
Створення Комунікативного центру
сприяння зовнішньоекономічній
діяльності

4.

Розвиток IT-технологій в регіоні

5.

Модернізація обладнання крейдяного
заводу для випуску тонкодисперсної
крейди

Орієнтовна вартість проектів, тис. грн.
2015
2016
2017
Всього
Буде
Буде
Буде
Буде
визначено визначено визначено визначено
61,0

61,0

6,0

128,0

60,0

70,0

70,0

200,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

20000,0

0,0

0,0

20000,0
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Будівництво додаткових складських
ємностей для зберігання готової
продукції Хмельницької філії
товариства з обмеженою
відповідальністю “Яблуневий дар”
с. Солобківці Ярмолинецького району
Будівництво сонячної (фотовольтаїчної)
електростанції (об’єкту альтернативної
енергетики з використанням енергії
сонця) за межами населених пунктів
Демянковецької сільської ради
Дунаєвецького району
Будівництво об’єкту гідроенергетики –
малої ГЕС (ІІ черга), м. Ізяслав
Виготовлення цегли з відходів
щебеневої продукції
Виробництво паливних пеллет з біомаси
рослинного походження
Будівництво цеху з розливу мінеральної
води в с. Варварівка Славутського
району
Розробка Тростянецького родовища
гранітів
Розробка Ташківського та
Варваріського родовища сапонітів
Розробка Романінського родовища
глини
Виробництво глауконіткварцових
концентратів ТОВ “Екоресурс”,
с. Баранівка Ярмолинецького району
Відкриття філії Центру надання
адміністративних послуг у місті
Хмельницький
Створення та розбудова інституційної
інфраструктури об’єднаних
територіальних громад
Створення Центру підтримки експорту
Хмельницької області
Будівництво заводу з виробництва
гальванічних елементів (електричних
акумуляторів та первинних елементів)
Виробництво акумулятивних
водонагрівачів з системою сонячного
теплопостачання “Корді - 1”, “Корді 2”, ДП “Красилівський агрегатний
завод”
Створення Агенції регіонального
розвитку

10000,0

10000,0

0,0

20000,0

15000,0

0,0

0,0

15000,0

3000,0

0,0

0,0

3000,0

977,4

3128,4

555,9

4661,7

0,0

300,0

100,0

400,0

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

0,0

700,0

700,0

2300,0

2300,0

2400,0

7000,0

2000,0

2000,0

0,0

4000,0

20000,0

20000,0

25600,0

65600,0

1500,0

0,0

0,0

1500,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

200,0

100,0

100,0

400,0

10000,0

10000,0

0,0

20000,0

84720,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено
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Програма 2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Підвищення якості життя жителів Хмельниччини – комплексна мета розвитку області,
досягнення якої забезпечується в результаті реалізації Програми 2.
Якість життя, як базис для розвитку людського капіталу, впливає на залучення інвестицій,
міграційні процеси, ефективність праці і є одним з визначальних чинників
конкурентоспроможності Хмельниччини.
Враховуються не лише можливості зайнятості та кар’єрного росту, а й фактори, що спільно
формують добробут усіх жителів, включають інфраструктуру та житло, якість навколишнього
середовища, можливість отримання освіти (школи, дитячі садки), медичні послуги (поліклініки,
лікарні), соціальну інфраструктуру (для дітей, молоді, осіб з особливими потребами), дозвілля,
відпочинок, спорт і заклади культури (курорти, спортивні споруди, театри, бібліотеки) тощо. Ці
фактори впливають на бажання людей жити і працювати в певній місцевості. Оскільки якість
життя, як правило, вважається кращою у великих містах, освічені і кваліфіковані люди вирішують
жити і працювати там, а не у сільській місцевості. Ось чому створення сприятливих умов життя є
ключовим завданням для розблокування регіонального розвитку.
Надзвичайно важливим, враховуючи вимоги сьогодення, є формування спроможних громад,
забезпечення їх повноцінного функціонування.
Для цього необхідно сприяти розвитку їх інфраструктури, щоб кожен житель громади міг
отримати якісні послуги, незалежно від місця проживання. З цією метою в об’єднаних
територіальних громад буде:
створено та розбудовано інституційну інфраструктуру;
оптимізовано, проведено будівництво та реконструкцію шкіл, садочків, спортивних
закладів, інших освітніх центрів, а також закладів охорони здоров’я;
забезпечено соціальний захист незахищених верств населення;
розбудовано інфраструктуру, включаючи будівництво закладів галузі культури,
реконструкцію, відновлення та капітальний ремонт об’єктів культурної спадщини;
проведено будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури в
населених пунктах та за їх межами; інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення
та каналізацій;
забезпечено збір та переробку твердих побутових відходів;
вжито системних заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та в
закладах соціального призначення;
впроваджено альтернативні джерела енергії, високотехнологічні енергоефективні (кращі
вітчизняні та зарубіжні) теплогенеруючі установки, побудовано інженерну інфраструктуру для їх
використання.
Для забезпечення спроможності територіальних громад також відібрано інфраструктурні
проекти, що відповідають стратегічним цілям розвитку області та умовам фінансування за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Очікувані результати
Успішна реалізація заходів щодо забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення
наскрізних проблем) сприятиме досягненню таких результатів:
покращено транспортну інфраструктуру;
покращено очищення стічних вод;
забезпечено збір та переробку твердих побутових відходів;
забезпечено розвиток інфраструктури, у тому числі інженерної;
покращено умови виховання дітей;
вдосконалено навчальний процес;
покращено медичні послуги у сільській місцевості.
Досягнення зазначених вище результатів необхідно вимірювати за допомогою наведених
нижче показників:
протяжність побудованих/відремонтованих доріг;
зменшення обсягів скидів забруднених вод;
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кількість нових проектів, спрямованих на збір та переробку твердих побутових відходів;
протяжність побудованих/відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення;
якість питної води;
кількість проектів з впровадження альтернативних видів опалення;
збільшення рівня народжуваності;
підвищення якості послуг у школах для дітей з особливими потребами;
зростання числа медичних послуг, що надаються у сільській місцевості;
Орієнтовний фінансовий план
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Назва проекту
Будівництво,
реконструкція,
капітальний
ремонт
дорожньої
інфраструктури у населених пунктах та
за їх межами
Будівництво,
реконструкція,
капітальний
ремонт
інженерної
інфраструктури,
водопостачання,
водовідведення та каналізації
Забезпечення збору та переробки
твердих побутових відходів
Впровадження
енергозберігаючих
заходів
у
житлово-комунальному
господарстві та в закладах соціального
призначення
Впровадження альтернативних джерел
енергії,
енергоефективних
теплогенеруючих технологій з високим
коефіцієнтом корисної дії, будівництво
інженерної інфраструктури для їх
використання
Будівництво обходу м. Дунаївці
Будівництво автодорожнього тунелю
під залізничними коліями на перегоні
Хмельницький-Гречани ПК-12255+78м
Розмінування
території
урочища
“Евеліна” Ярмолинецького району
Хмельницької області
Розмінування територій колишніх
полігонів “Хмельницький”
(с. Григорівка Старокостянтинівського
району), “Славутський” (м. Славута та
Славутський район) та “Ізяславський”
(Ізяславського району)
Берегоукріплення берегів водосховища
на річках Случ та Ікопоть з розчисткою
та
поглибленням
в
межах
м. Старокостянтинів
Формування
оптимальної
мережі
професійно-технічних
навчальних
закладів, орієнтованих на підготовку
робітників високого рівня кваліфікації
Оптимізація,
будівництво
та
реконструкція
шкіл,
садочків,

2015

Вартість, тис. грн.
2016
2017

Всього

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

16200,0

44300,0

0,0

60500,0

298,2

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

200,0

200,0

200,0

600,0

383,0

0,0

406,0

789,0

13150,0

12500,0

10002,0

35652,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено
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13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

спортивних закладів, інших освітніх
центрів
Соціальний захист незахищених верств
населення
Розбудова інфраструктури, у тому
числі будівництво закладів галузі
культури, реконструкція, відновлення
та
капітальний
ремонт
об’єктів
культурної спадщини
Здійснення комплексу заходів щодо
створення
та
функціонування
водолазних відділень в селах Устя та
Брага Кам'янець-Подільського району
Популяризація
сімейних
форм
виховання
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування
Будівництво та реконструкція закладів
охорони здоров’я
Ваше здоров’я – наше майбутнє
Відновлення лікування радоновими
мінеральними водами

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2400,0

0,0

0,0

2400,0

4,0

4,5

5,0

13,5

Буде
визначено
10000,0

Буде
визначено
2500,0

Буде
визначено
1000,0

Буде
визначено
13500,0

350,0

350,0

250,0

950,0

Програма 3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Для розвитку області важливим є щоб сільські та міські території доповнювали одна одну,
місто і село зберігали свою самобутність, а населення отримало рівний доступ до якісних послуг.
Усі громади, міські чи сільські, повинні мати можливість повною мірою долучитися до
економічного розвитку своєї місцевості, а також області у цілому.
Для налагодження міцних економічних і суспільних зв’язків між містом і селом
передбачено комплексний підхід до сільського господарства, що ґрунтується на тісній
взаємозалежності міста та села.
Нарощування диверсифікації сільського господарства, зокрема розвиток тваринництва,
суттєво впливає на зменшення міграції населення до великих міст, забезпечує альтернативні
можливості працевлаштування на місцевому рівні.
Очікувані результати
Успішна реалізація заходів з розвитку сільських територій та територій навколо міст
регіону сприятиме досягненню таких результатів:
забезпечено зайнятість і доходи сільських домогосподарств;
поліпшено споруди для зберігання і розміщення сільськогосподарської продукції;
поліпшено співпрацю та підвищено продуктивність сільського господарства;
поліпшено доступу до фінансових ресурсів у сільському господарстві;
поліпшено розвиток села і якості життя в сільській місцевості;
створено нові підприємства та нові види економічної діяльності в сільській місцевості;
поліпшено можливості для зайнятості та самозайнятості сільської молоді;
збережено традиційні регіональні продукти і заходи;
підвищення енергоефективності закладів соціальної сфери, що фінансуються з державного
та місцевих бюджетів;
поліпшено самоорганізацію сільських громад.
Досягнення зазначених вище результатів необхідно вимірювати за допомогою наведених
нижче показників:
збільшення обсягу валової продукції сільськогосподарського виробництва на один гектар
сільгоспугідь та на душу населення;
збільшення обсягів виробництва якісної та конкурентноздатної продукції тваринного
походження;
збільшення обсягів виробництва органічної рослинної продукції;
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створення робочих місць у сільській місцевості;
створення сільськогосподарських кооперативів.
Орієнтовний фінансовий план
№
Назва проекту
п/п
1.
Будівництво
третього
модуля
свинокомплексу-маточника на 600
голів, с. Теліжинці Ізяславського
району
2.
Реконструкція товарно-молочного
комплексу на 600 голів дійного
стада, с. Адампіль,
Старосинявського району (АП НВП
“Візит”)
3.
Реконструкція
тваринницького
приміщення
СГК
“Летава”,
с. Летава Чемеровецького району
4.
Будівництво
молочно-товарного
комплексу на 2400 голів дійного
стада, с. Вишневе Шепетівського
району (Корпорація “Сварог”)
5.
Будівництво
молочно-товарного
комплексу на 2400 голів дійного
стада, с. Коськів Шепетівського
району (Корпорація “Сварог”)
6.
Розвиток тваринництва на базі
СТОВ “Хорост Плюс”, СТОВ
“Берегиня”, ТОВ “Грінлайн агро
груп”, ДПДГ “Проскурівка”
7.
Розвиток
птахівничої,
тваринницької і рослинницької,
с.Вачів Славутського району
8.
Будівництво
м’ясо-молочного
павільйону з відкритими рядами та
торговими павільйонам
9.
Створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
10. Створення
інформаційного
інтернет-проекту “Розвиток дрібних
фермерських господарств регіону в
умовах вступу до ЄС”
11. Придбання шкільних автобусів для
підвезення учнів, які проживають в
сільській місцевості, поза межами
пішохідної
доступності
до
навчальних закладів
Створення місцевих пожежних
команд у сільській місцевості
12.

Вартість, тис. грн.
2016
2017

Всього

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

2000,0

6500,0

6500,0

15000,0

550,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

54200,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

62000,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

530,0

3000,0

3000,0

6530,0

1300,0

1300,0

1400,0

4000,0

9000,0

0,0

0,0

9000,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

220,0

220,0

220,0

660,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

200 тис.
грн. на
одну
пожежну
команду

200 тис.
грн. на
одну
пожежну
команду

200 тис.
грн. на
одну
пожежну
команду

600 тис.
грн. на
одну
пожежну
команду

2015
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Програма 4. Реалізація туристичного потенціалу регіону
Реалізація Програми 4 створює базу для розвитку туризму завдяки поєднанню пам’яток
історії та культури з відпочинковим та спортивним потенціалом на основі наявних та нових
можливостей сільського й зеленого туризму, природно-рекреаційних ресурсів.
Для ефективного розвитку туризму потрібно не лише надавати базові та додаткові послуги,
а й просувати та розвивати комплексні туристичні продукти, котрі, в більшості випадків, мають
регіональний або тематичний характер.
Ключовим фактором успіху є співпраця між постачальниками послуг, виробниками
сувенірів, перевізниками, місцевими громадами та закладами, які відповідають за рекламну й
інформаційну підтримку.
Розроблення туристичного продукту передбачає координацію зусиль у рамках
життєздатних та стійких проектів, котрі дозволяють не лише зберегти наявний туристичний
потенціал, а й розвивати Хмельниччину як привабливий об’єкт для туризму.
Очікувані результати
Успішна реалізація заходів з реалізації туристичного потенціалу регіону сприятиме
досягненню таких результатів:
створено регіональні установи для підтримки туризму;
збільшено кількість нових і вдосконалених туристичних продуктів, у тому числі етнічних і
культурних виставок і заходів;
покращено можливості туроператорів, місцевих громад і населення;
покращено взаємодію регіональних туроператорів;
створено мережі сільського туризму;
проінвентаризовано та розроблено історичні, культурні та рекреаційні туристичні
маршрути;
покращено оглядовість та доступність інформації про регіональні туристичні місця;
забезпечено брендинг і маркування регіональних туристичних об’єктів.
Досягнення зазначених вище результатів вимірюватиметься за допомогою таких
показників:
кількість вперше розроблених/удосконалених туристичних продуктів, у тому числі етно- і
культурних виставок і заходів;
кількість туристичних операторів, місцевих громад та громадян, що пройшли тренінги у
сфері туризму;
кількість нових зацікавлених сторін, що беруть участь у мережі сільського туризму;
збільшення кількості історичних, культурних та рекреаційних туристичних маршрутів;
кількість туристичних місць, помічених/освітлених/обладнаних інформаційними стендами.
Орієнтовний фінансовий план
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Назва проекту
Створення
історико-культурного
заповідника “Старий Костянтинів”
Створення туристичного Інтернетпорталу Хмельницької області
Реконструкція торгового центру з
розширенням під завод з розливу
мінеральної,
столової
води
та
газованих напоїв, селище Сатанів
Городоцького району (ТОВ “Арден
Палац”)
Будівництво ПЛ 110/35/10 кВ по вул.
Курортна,
15,
селище
Сатанів
Городоцького
району
(ПАТ
“Хмельницькобленерго”)

2015

Вартість, тис. грн.
2016
2017

Всього

530,0

0,0

0,0

530,0

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

8300,0

12300,0

12300,0

32900,0

3500,0

10750,0

10750,0

25000,0
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

Розробка історичних, культурних та
рекреаційних маршрутів
Полонська світлиця
Створення
інтегрованого
промоуційного
комплексу
“Мальовниче Поділля”
Реконструкція палацу Пшездецьких
селище
Чорний
Острів
Хмельницького району
Створення
історико-туристичного
заповідника
сакральнофортифікаційного будівництва та
багатонаціональної
етнографічної
спадщини
Поділля,
с. Сутківці
Ярмолинецького району
Будівництво кемпінгу на 30 місць та
автостоянки

Буде
визначено
0,0

Буде
визначено
312,3

Буде
визначено
0,0

Буде
визначено
312,3

0,0

2000,0

0,0

2000,0

842,5

0,0

0,0

842,5

4000,0

8000,0

8000,0

20000,0

400,0

600,0

600,0

1600,0
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Каталог проектів (технічних завдань)
Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати

Ключові заходи
проекту

Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Індустріальний (промисловий) парк “Славута”
Залучення інвестицій, забезпечення сприятливих умов для функціонування та
розвитку промислових підприємств, підвищення інвестиційного іміджу
регіону,
забезпечення
економічного
розвитку
та
підвищення
конкурентоспроможності території, розвитку сучасної виробничої та
ринкової інфраструктури
Міста Славута, Шепетівка, Нетішин, Ізяслав та Шепетівський, Славутський,
Ізяславський райони
Рішенням Славутської міської ради від 31.05.2013 року №18-30/2013 створено
індустріальний (промисловий) парк “Славута” на відведеній земельній
ділянці, кадастровий номер 6810600000:01:007:0088, площею 50 га по вулиці
Військовій на строк 50 років
Забезпечено розвиток галузі середнього та точного машинобудування,
деревообробки та галузі фармацевтики;
збільшено обсяги залучених інвестицій;
створено нові робочі місця
Підготовка договору з керуючою компанією індустріального парку;
розробка проектно-кошторисної документації на створення інфраструктури
для забезпечення енергоносіями та транспортом індустріального парку;
виконання робіт зі створення інфраструктури для забезпечення
енергоносіями;
передача в суборенду земельних ділянок учасникам індустріального парку;
розробка плану забудови території індустріального парку
До 2022 року
2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів та донорських
організацій
Славутська міська рада, інвестори
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Програма

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Назва проекту
Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної
діяльності та трансферу технологій
Цілі проекту
Вдосконалення співробітництва вищих навчальних закладів з підприємствами,
аграрним сектором та іншими суб’єктами у галузі технологій та новаторства;
надання допомоги підприємствам при розробці та впровадженні у виробництво
інноваційних проектів, технічної допомоги при створенні кластерів, відповідно
до потреб підприємств області;
залучення молодих науковців до виконання науково-дослідних робіт для
потреб регіональної економіки
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Створення ефективної системи взаємодії установ, підприємств та організацій у
проекту
галузі науки і освіти, виробництві, сфері підприємництва, фінансово-кредитній
сфері з питань активізації розвитку інноваційної діяльності
Очікуванні
Створено базу даних наукового, промислового та інноваційного потенціалу
результати
області;
визначено інноваційні продукти, що можуть бути реалізовані з використанням
ресурсного потенціалу області;
проведено конкурс на кращий інноваційний проект серед студентської молоді
та молодих науковців;
створено на базі Хмельницького державного центру науки, інновацій та
інформатизації демонстраційного центру з пріоритетних напрямків науковотехнічної та інноваційної діяльності;
видано “Каталог інноваційних проектів Хмельницької області”
збільшено кількість інноваційно активних підприємств
Ключові заходи Посилення взаємодії та співробітництва вищих навчальних закладів і науковопроекту
дослідних установ із суб’єктами підприємництва, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
проведення аналізу наукових розробок академічних та наукових закладів
області;
визначення потреби регіону у кваліфікованих кадрах у сфері управління
інноваційною діяльністю;
використання потенціалу вищих навчальних закладів та науково-дослідних
установ для розв’язання проблем соціально-економічного розвитку області
Період
2015-2017 роки
впровадження
Вартість,
тис.
2015
2016
2017
Разом
грн.
61,0
61,0
6,0
128,0
Джерела
Місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Департаменти економічного розвитку та торгівлі, освіти і науки
проекту
облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, Хмельницький державний
центр науки, інновацій та інформатизації, наукові установи області
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Програма
Назва проекту

Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив

Стислий опис
проекту

Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Створення Комунікативного центру сприяння зовнішньоекономічній
діяльності
Збільшення інвестиційної привабливості регіону за рахунок консалтингової
підтримки та розробки методичних рекомендацій суб’єктам господарювання,
митним органам щодо сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків,
експорту українських товарів і послуг
Хмельницька область
Основне завдання проекту – сприяння розвитку зовнішньоекономічної
діяльності
регіону.
Реалізація
проекту
передбачає
проведення
комунікативних заходів, формування інформаційних матеріалів з метою
здійснення
консультаційної
та
інформаційної
підтримки
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, а також
вироблення пропозицій щодо вдосконалення організаційного та правового
забезпечення здійснення державної митної справи на основі співпраці у
триаді “митниця-громадськість-наука”
Впроваджені на практиці результати комунікативних заходів сприятимуть
розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання
Хмельницької області в умовах бюджетної децентралізації та євроінтеграції
України
Підготовка та проведення комунікативних заходів виконавцями проекту із
залученням суб’єктів господарювання щодо порядку організації, сприяння та
розвитку зовнішньоекономічної діяльності
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

60,0

70,0

70,0

200,0

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством
Державний науково-дослідний інститут митної справи, Хмельницька митниця
ДФС України, Хмельницька торгово-промислова палата
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Програма
Назва проекту

Цілі проекту

Територія, на яку
проект матиме
вплив

Стислий опис
проекту

Очікувані
результати

Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Розвиток ІТ-технологій в регіоні
Розбудова в області системи підготовки фахівців з ІТ-напрямів, що включає
співпрацю “школа-університет-бізнес-влада”;
популяризація Хмельницького національного університету, як сучасного
центру підготовки ІТ-фахівців в Україні та за її межами;
залучення ресурсів ІТ-бізнесу для розвитку освіти та сприяння розвитку ITгалузі в регіоні
Хмельницька область, країна
Критична нехватка фахівців з ІТ-сфери для активного розвитку бізнесу.
Недостатня інтеграція (ІТ-школа–ІТ-університет–ІТ-бізнес–ІТ-влада), значні
розриви на усіх етапах.
Потребує модернізації система підготовки фахівців у регіоні, що включає:
систему шкільної підготовки (базові освітні програми);
систему позашкільної підготовки (поглиблені освітні програми для
обдарованих дітей);
забезпечення притоку кращих абітурієнтів у місцеві вузи, для формування з
них працездатних ІТ-команд, стимулювання повернення в регіон фахівців, які
закінчили профільні вузи;
створення системи мотивації та умов для підвищення кваліфікації викладачів
та вчителів з ІТ-дисциплін;
забезпечення підвищення якості освіти з ІТ-напрямів (школа та університет);
формування матеріальної бази шкіл та забезпечення кафедр.
Розроблено комплексну програму розвитку ІТ-сфери в регіоні;
створено обласний експериментальний майданчик з інформатизації
навчального процесу шкіл на основі дистанційних технологій;
відкрито ліцей з комп’ютерних наук у м. Хмельницький
Розроблення комплексної програми розвитку ІТ-сфери в регіоні, що
передбачає стимулювання розвитку ІТ-промисловості, інтеграцію ІТ-школа–
ІТ-університет–ІТ-бізнес–ІТ-влада у вигляді ІТ-кластеру, розвиток шкільної
ІТ-освіти, орієнтація молоді на роботу ІТ-сфері в регіоні; розвиток вищої ІТосвіти області, залучення місцевого ІТ-бізнесу для виконання регіональних
ІТ-проектів
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Місцеві бюджети, інвестиційні кошти, власні кошти, інші джерела, не
заборонені законодавством
Хмельницький національний університет, Хмельницьке обласне відділення
Всеукраїнської громадської організації “Рада з конкурентоспроможності
індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України”
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту

Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Модернізація обладнання крейдяного заводу для випуску тонкодисперсної
крейди
Збільшення випуску тонкодисперсної крейди
Білогірський район, область, країна
Покращення технології виробництва крейди, вихід на заплановану потужність
заводу 50 тис. тонн крейди на рік, збільшення напрямів використання крейди у
промисловості, сільському господарстві. Виготовлення обладнання,
модернізація заводу.
Збільшено випуск тонкодисперсної крейди до 50 тис. тонн на рік;
створено нові робочі місця;
збільшено надходження до бюджетів
Збільшення напрямів використання крейди у промисловості, сільському
господарстві;
виготовлення обладнання, модернізація заводу;
реалізація крейди, компаніям, що виробляють будівельні матеріали, спочатку у
м. Хмельницький та області, поступове розширення мережі по Україні.
2015 рік
2015

2016

2017

Разом

20000,0

0,0

0,0

20000,0

Інвестиційний кредит
ТОВ “Укрмінералресурс”
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Програма
Назва
інвестиційного
проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту

Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Будівництво додаткових складських ємностей для зберігання готової
продукції Хмельницької філії товариства з обмеженою відповідальністю
“Яблуневий дар” с. Солобківці Ярмолинецького району
Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції
с. Солобківці Ярмолинецького району
Завод ХФ ТОВ “Яблуневий дар” в с. Солобківці збудовано у 2007 році. У
2008 році потужності підприємства збільшено вдвічі. Протягом 20092012 років на підприємстві збільшено складські потужності до 10000 тонн
готової продукції, запроваджено технологію переробки відходів на біопаливо,
проведено реконструкцію приміщення та введено в дію котельню на
альтернативних видах палива.
У 2013 році розпочато будівництво складу готової продукції: виготовлено
проектно-кошторисну документацію, проведено земельні та бетонні роботи,
здійснено монтаж ємностей, що мало сприяти збільшенню обсягів
реалізованої промислової продукції.
Підприємство є інноваційно активним
Збільшено виробництво промислової продукції;
створено 20 нових робочих місць
Будівництво додаткових ємностей для зберігання готової продукції
2015-2016
2015
10000,0
Корпоративні кошти

2016

2017

Разом

10000,0

0,0

20000,0

ХФ ТОВ “Яблуневий Дар”
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Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
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Стислий опис
проекту
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1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Будівництво
сонячної
(фотовольтаїчної)
електростанції
(об’єкту
альтернативної енергетики з використанням енергії сонця) за межами
населених пунктів Демянковецької сільської ради Дунаєвецького району
Використання альтернативних джерел енергії
Дунаєвецький район, продаж електроенергії в єдину енергетичну систему
України
Будівництво
сонячної
(фотовольтаїчної)
електростанції
(об’єкту
альтернативної енергетики з використанням енергії сонця) на площі 31,98 га
Побудовано сонячну (фотовольтаїчну) електростанцію, вироблено екологічно
чисту електроенергію, створено нові робочі місця, збільшено надходження до
бюджетів усіх рівнів
Виділення земельної ділянки та оформлення дозвільних документів, закупка та
монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи, запуск та виробництво
2014-2016
2015

2016

2017

Разом

15000,0

0,0

0,0

15000,0

Корпоративні кошти
ТОВ “Екотехнік-Дунаївці”
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Програма

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Назва проекту
Будівництво об’єкту гідроенергетики – малої ГЕС (ІІ черга), м. Ізяслав
Цілі проекту
Виробництво електроенергії
Територія, на яку м. Ізяслав, продаж електроенергії в єдину енергетичну систему України
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Будівництво об’єкту гідроенергетики – малої ГЕС (ІІ черга), м. Ізяслав
проекту
Очікувані
Виробництво близько 4 млн. кВт/год електроенергії щорічно
результати
Ключові заходи Використання частини шлюзового мосту через р. Горинь (один прольот
проекту
шлюзів), розміщеного в м. Ізяслав, із встановленням гідроенергетичного
обладнання міні гідроелектростанції
Період
2015
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
3000,0
0,0
0,0
3000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ПП “Укрінвестенерго”
проекту
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Програма

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Назва проекту
Виготовлення цегли з відходів щебеневої продукції
Цілі проекту
Виготовлення високоякісної цегли, експорт її в інші регіони держави та за
кордон
Територія, на яку м. Полонне
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Будівництво та монтаж міні-заводу для виготовлення облицювальної цегли
проекту
європейського класу з відходів щебеневого виробництва потужністю до 5 млн.
штук цегли на рік. Період окупності – 18 місяців. Рентабельність проекту – від
40%. Низька собівартість продукції. Прямий екологічний ефект
Очікувані
Побудовано міні-завод для виготовлення облицювальної цегли, створено нові
результати
робочі місця, збільшено експорт продукції, збільшено надходження до
бюджетів усіх рівнів
Ключові заходи Будівництво міні-заводу на виділеній ділянці або придбання приміщення для
проекту
здійснення виробництва. Придбання та монтаж лінії міні-заводу потужністю до
5 млн. штук цегли на рік
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
977,4
3128,4
555,9
4661,7
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти, міжнародний донор
фінансування
Виконавці
ПАТ “Полонський гірничий комбінат”, інвестори
проекту
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Виробництво паливних пеллет з біомаси рослинного походження

Сприяння раціональному використанню нетрадиційних джерел та видів
енергетичної сировини для виробництва альтернативних видів палива з метою
економії паливно-енергетичних ресурсів
Територія, на яку Красилівський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Виробництво паливних гранул (пеллет) потужністю 1500 кг/год з готової
проекту
продукції з соломи пшениці, рапсу, сої, кукурудзи, соняшника та деревинних
відходів
Очікувані
Збільшено відрахування до бюджетів всіх рівнів, створено нові робочі місця.
результати
Вирішено проблеми утилізації відходів рослинництва внаслідок постачання
сировини (соломи) для виготовлення гранул сільськогосподарськими
господарствами району. Скорочено споживання газу підприємствами та
установами різних форм власності за рахунок переведення на альтернативні
види палива
Ключові заходи Розроблення організаційно-виробничого плану. Аналіз ринку пеллет. Розробка
проекту
проекту та його фінансова оцінка. Проведення аналізу ризику. Залучення
приватних інвестиційних коштів та впровадження проекту.
Період
2016-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
0,0
300,0
100,0
400,0
тис. грн.
Джерела
Кошти приватних інвесторів
фінансування
Виконавці
Приватний інвестор
проекту
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Будівництво цеху з розливу мінеральної води в с. Варварівка Славутського
району
Створення та розвиток підприємства з подальшим утворенням робочих місць

Територія, на яку Славутський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис На території Варварівської сільської ради є земельна ділянка площею
проекту
4 гектари. Ділянка вільна від забудови. Свердловина в с. Варварівка глибиною
110 м, дебіт – 39,9 м3/год. Можна видобувати близько 950 м3/добу мінеральної
води при зниженні рівня у свердловині до 20-25 метрів. Паспорт свердловини
виготовлено у 1988 році.
Очікувані
Створено робочі місця,
результати
збільшено надходжень податків до місцевих бюджетів
Ключові заходи Будівництво виробничих приміщень та цеху з розливу мінеральної води
проекту
Період
2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
0,0
0,0
600,0
600,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ПОП “Горинь”
проекту
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Розробка Тростянецького родовища гранітів

Створення нового підприємства. Добування граніту та переробка його на
щебінь
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис На території Піддубецької сільської ради Славутського району за межами
проекту
населеного пункту розташовано Тростянецьке родовище гранітів.
Максимально доступна площа становить 30 гектарів. Проведено геологічне
дослідження ділянки площею 12 гектарів.
На поверхні ґрунту є маса граніту, придатного для розробки. Найближча
автомагістраль М-06 Київ-Чоп знаходиться на відстані 6 км. Найближча
залізнична колія знаходиться у м. Славута (40 км). На території родовища є
водойма
Очікувані
Створено робочі місця, збільшено надходження податків до місцевих бюджетів
результати
Ключові заходи Розробка родовища гранітів; створення нового підприємства; добування
проекту
граніту та переробка його на щебінь
Період
2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
0,0
0,0
700,0
700,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
Інвестор
проекту
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Розробка Ташківського та Варварівського родовища сапонітів

Промислове видобування сапонітових глин з метою виробництва кормових
добавок, засобів для меліорації ґрунтів та інших продуктів на основі сапоніту
Територія, на яку Славутський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис ТОВ “Велес” є одноосібним власником прав на розробку єдиного в Україні та
проекту
найбільшого в світі Варварівського родовища сапонітових глин. Родовище
сапоніту знаходиться у Славутському районі і складається з двох ділянок:
Варварівської та Ташківської, поруч з ділянками проходить автомобільна
дорога Славута – Ізяслав
Очікувані
Створено робочі місця, збільшено надходження до місцевих бюджетів
результати
Ключові заходи Будівництво виробничих приміщень, цеху сушки та розфасовки
проекту
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
2300,0
2300,0
2400,0
7000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
Аграрне товариство з обмеженою відповідальністю “ВЕЛЕС”
проекту
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Програма
Назва проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Розробка Романінського родовища глини

Цілі проекту

Створення нового підприємства з виробництва цегли

Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис На території Миньковецької сільської ради Славутського району за межами
проекту
населеного пункту розташовано родовище глини, проведено геологічну
розвідку, земельна ділянка кар’єру запасів глини становить 67 га, виробничі
приміщення розташовано на площі 5 гектарів
Очікувані
Створено робочі місця, збільшено надходження податків до місцевих бюджетів
результати
Ключові заходи Будівництво виробничих приміщень, придбання енергоефективного
проекту
обладнання для виробництва конкурентоспроможної продукції
Період
2015-2016
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
2000,0
2000,0
0,0
4000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
Інвестор
проекту
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту

Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Виробництво глауконіткварцових концентратів ТОВ “Екоресурс”, с.Баранівка
Проект передбачає налагодження виробництва конкурентоспроможної
промислової продукції
с.Баранівка, с.Солобківці Ярмолинецького району
У 2006 році в с. Баранівка Ярмолинецького району розпочало діяльність
підприємство з переробки глауконіткварцових пісків, яке планує здійснювати
виробництво глауконітових концентратів, що використовуються для
виготовлення мінеральних добрив, добавок, як сорбенти у хімічній та
нафтовій промисловості.
Необхідне залучення інвестора для налагодження переробки відходів
глауконіткварцових пісків, зокрема, при проектному завантаженні
потужностей підприємства утворюється в зміну 80 тонн відходів просіяного
просушеного кварцового піску фракцією менше 0,25 мм, який є сировиною
для виготовлення сухих будівельних сумішей; 10 тонн піску фракцією 0,250,3 мм – для виробництва бетону; 2-3 тонни піску фракцією більше 3 мм – для
виробництва тротуарної плитки.
Налагоджено переробку місцевих корисних копалин, створено 60 нових
робочих місць
Проведення будівельно-монтажних робіт зі спорудження заводу;
закупівля технологічного обладнання;
підготовка кадрів
2015-2017
2015
20000,0
Приватні інвестори

2016
20000,0

2017
25600,0

Разом
65600,0

ТОВ НВКП “Екоресурс”, територіальні громади сіл Баранівка, Солобківці
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Програма

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Назва проекту
Відкриття філії Центру надання адміністративних послуг у місті
Хмельницький
Цілі проекту
Створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та
суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг
Територія, на яку Місто Хмельницький
проект
матиме
вплив
Стислий
опис У 2012 році у центрі м. Хмельницький (вул. Соборна, 16) відкрито Центр
проекту
надання адміністративних послуг, що стало важливим кроком для реалізації в
місті державної політики у сфері розвитку бізнесу, удосконалення системи
дозвільних процедур, створення системи комфортного та якісного надання
адміністративних послуг.
Кількість звернень громадян до ЦНАП щороку зростає. Протягом 2014 року
надано близько 43 тисяч адміністративних послуг, у тому числі документів
дозвільного характеру, та більше 16 тисяч фахових консультацій з різних
питань.
На 01.01.2015 року через ЦНАП надається більше 150 адміністративних
послуг, проводиться реєстрація дітей дошкільного віку у дитячі навчальні
заклади, прийом громадян керівництвом міста, надаються супутні послуги.
Завершується робота для надання через ЦНАП послуг Головного управління
Держземагентства у Хмельницькому районі.
З метою розширення спектру адміністративних послуг приміщення ЦНАПу
потребує збільшення за рахунок реконструкції іншого приміщення
Очікувані
Збільшено кількість громадян, які можуть звернуться до ЦНАПу.
результати
Збільшено кількість наданих адміністративних послуг та консультацій
Ключові заходи Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію
проекту
приміщення;
проведення тендерної процедури та залучення підрядника;
виконання будівельних робіт (під відповідним технічним та авторським
наглядом);
придбання та облаштування приміщення меблями, обладнанням та
програмним забезпеченням
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
1500,0
0,0
0,0
1500,0
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради,
проекту
Хмельницька міська рада, ЦНАП
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Програма
Назва проекту

Цілі проекту

Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Створення та розбудова інституційної інфраструктури об’єднаних
територіальних громад
Забезпечення інституційної спроможності управління громадою, як єдиною
цілісною системою, забезпечення діяльності представницької виконавчої
влади в громаді та представництв центральних органів державної влади;
створення єдиної інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечить
функціонування громади, як єдиної адміністративно-управлінської системи
території та виконання делегованих повноважень, у тому числі створення
центрів
надання
адміністративних
послуг
інших
необхідних
інфраструктурних елементів об’єднаної територіальної громади
Об’єднані територіальні громади Хмельницької області
Проект дозволяє створити, розширити інфраструктурні компоненти,
необхідні для управління об’єднаними територіальними громадами з метою
надання послуг населенню, яке проживає на території об’єднаної
територіальної громади в залежності від конкретної потреби кожної громади,
утвореної на території Хмельницької області
Наявність у кожній з об’єднаних територіальних громад області оптимально
ефективного,
доцільного
інституційного
забезпечення
управління
територіальною громадою та надання нею послуг населенню таких громад
Створення, де необхідно, центрів надання адміністративних послуг;
будівництво, реконструкція будівель для забезпечення функціонування
органів місцевого самоврядування, представництв державних органів,
сервісних служб;
організація і облаштування роботи старостів
2015-2017 роки
2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Державний бюджет, місцеві бюджети,
законодавством джерела фінансування
Об’єднані територіальні громади області

інші,

незаборонені

чинним
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1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Назва проекту
Створення Центру підтримки експорту Хмельницької області
Цілі проекту
Створення регіональної структури для нарощування експортного потенціалу та
підвищення конкурентоспроможності підприємств
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Укріплення позицій експортерів регіону на зовнішніх ринках за допомогою
проекту
посилення двостороннього торговельно-економічного співробітництва та
інтеграційних процесів.
Надання інформаційно-методичної підтримки компаніям області, зокрема
малим та середнім підприємствам, для забезпечення участі в міжнародних
тендерах, виставках та ярмарках
Очікувані
Розширено
зовнішньоекономічну
діяльність
при
додержанні
результати
загальнодержавних інтересів та пріоритетів експортної політики, зміцнено
зовнішньоекономічні зв’язки
Ключові заходи Збір та обробка даних про стан регіональної економіки, переклад зібраної
проекту
інформації на іноземну мову;
створення економічного Інтернет-порталу на підставі зібраних даних,
визначення процедур підтримки та постійного оновлення наповнення;
дослідження поточного рівня спроможності підприємств у проведенні
маркетингових досліджень і збуті товарів (збір та аналіз первинних і
вторинних даних)
Період
Починаючи з 2015 року
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
200,0
100,0
100,0
400,0
тис. грн.
Джерела
Донори, державний, місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому числі
фінансування
кошти зацікавлених сторін
Виконавці
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, місцеві
проекту
органи виконавчої влади, місцеві органи самоврядування, Торгово-промислова
палата, асоціації підприємців і підприємств, громадські організації, навчальні
заклади та наукові установи
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Будівництво заводу з виробництва гальванічних елементів (електричних
акумуляторів та первинних елементів)
Розвиток промислового виробництва, створення нових робочих місць

Територія, на яку м.Старокостянтинів, Старокостянтинівський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис ТОВ “Мегатекс Індастріал” у 2013 році розпочато будівництво промислового
проекту
об’єкту з виробництва тягових акумуляторів із створенням близько
400 робочих місць.
Очікувані
Побудовано завод з виробництва гальванічних елементів, створено 400 нових
результати
робочих місць
Ключові заходи Здійснення будівельно-монтажних робіт;
проекту
облаштування інфраструктурних мереж;
придбання обладнання та устаткування;
запуск промислового виробництва
Період
2013-2016
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
10000,0
10000,0
0,0
20000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ТОВ “Мегатекс індастріал”
проекту
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Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Виробництво акумулятивних водонагрівачів з системою сонячного
теплопостачання “Корді - 1”, “Корді - 2”, ДП “Красилівський агрегатний
завод”
Розвиток промислового виробництва, створення нових робочих місць

Територія, на яку м. Красилів, Красилівський район, область, країна
проект
матиме
вплив
Стислий
опис “Корді - 1”, “Корді - 2” – екологічно чисте рішення для отриманню гарячого
проекту
водопостачання, використовуючи енергію сонця. Система призначена для
гарячого водопостачання квартир, індивідуальних жилих будинків, обладнаних
водопроводом та електромережею, а також призначенні для часткового
заміщення опалення. Нагрів води виконується шляхом перетворення сонячної
енергії в теплову за допомогою абсорбуючого покриття вакуумних трубок,
виготовлених з міцного боросилікатного скла.
Очікувані
Збільшено надходжень до бюджетів усіх рівнів;
результати
створено 150 нових робочих місць;
впроваджено енергозберігаючі технології
Ключові заходи Виробництво акумулятивних водонагрівачів з системою сонячного
проекту
теплопостачання “Корді - 1”, “Корді - 2” ДП “Красилівський агрегатний завод”
Період
2009-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
84720,0
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ДП “Красилівський агрегатний завод”
проекту
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Назва проекту
Цілі проекту

1. Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності
економічних суб’єктів
Створення Агенції регіонального розвитку

Створення центральної регіональної структури, яка координуватиме і
здійснюватиме сприяння розвитку Хмельницької області
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Процес регіонального розвитку потребує скоординованості зусиль усіх
проекту
учасників та підтримки започаткованих ініціатив. Агенція регіонального
розвитку (далі - Агенція) розглядається як провідна установа, яка керуватиме
цим процесом. Має бути сформовано та затверджено бізнес-план Агенції;
підготовлено статутні документи та визначено організаційну структуру
відповідно до ролі, яку вона відіграватиме у розвитку області, визначено її
завдання. Після юридичної реєстрації Агенції необхідно створити та обладнати
її офіс. Після цього має бути підібраний персонал та забезпечено
функціональну спроможність Агенції відповідно до покладених на неї
функцій. Створену Агенцію потрібно всебічно розрекламувати.
Враховуючи, що перший рік найважливіший для постійного функціонування
(за цей рік Агенція повинна розвинути свій потенціал та почати надавати
послуги), початкове фінансування має здійснюватися донорами та органами
влади та поступово бути заміщене на фінансування за рахунок надходжень від
надання послуг Агенцією та членських внесків засновників
Очікувані
Досягнуто домовленостей між засновниками про створення Агенції;
результати
визначено основні функції Агенції та схему постійного фінансування;
розроблено бізнес-план, підготовлено установчі документи та зареєстровано
Агенцію;
завершено підбір та навчання персоналу;
проведено інформаційну кампанію
Ключові заходи Ведення переговорів про створення Агенції – досягнення домовленостей щодо
проекту
усіх головних аспектів функціонування та фінансування;
визначення основних функції Агенції та схеми постійного фінансування;
підготовка бізнес-плану, організаційної структури та установчих документів
Реєстрація Агенції;
підбір та навчання персоналу;
підготовка та проведення інформаційної кампанії
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Донори, державний, обласний та місцеві бюджети, інші позабюджетні кошти,
фінансування
у тому числі кошти зацікавлених сторін
Виконавці
Департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
Хмельницької
проекту
облдержадміністрації, територіальні громади області, Торгово-промислова
палата, асоціації підприємців і підприємств, громадські організації, навчальні
заклади та наукові установи.
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури у
населених пунктах та за їх межами
Створення належної дорожньої інфраструктури, що забезпечить державні
стандарти доїзду відповідних служб (швидка допомога, пожежна тощо) в
територіальних громад та транспортне обслуговування населення
Хмельницька область
Забезпечення дорожніми комунікаціями між населеними пунктами
територіальних громад, включаючи, місцеву, державну та іншу дорожню
інфраструктуру
Здійснено будівництво, реконструкцію та ремонт доріг
Побудова доріг між населеними пунктами з твердим покриттям;
реконструкція та ремонт доріг
2015-2017 роки
2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Державний бюджет, місцеві бюджети,
законодавством джерела фінансування
Територіальні громади області

інші,

незаборонені

чинним
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Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури,
водопостачання, водовідведення та каналізації
Забезпечить надання якісних послуг водопостачання, водовідведення та
очищення стічних вод
Хмельницька область
Проведення будівництва та реконструкції водопровідних мереж
Зменшено обсяги скидів забруднених вод;
здійснено будівництво, реконструкцію та ремонт мереж водопостачання та
водовідведення;
покращено якість питної води
Будівництво, реконструкцію та ремонт мереж водопостачання;
будівництво, реконструкція каналізаційних колекторів, очисних споруд та
мереж каналізації
2015-2017 роки
2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Державний бюджет, місцеві бюджети,
законодавством джерела фінансування
Територіальні громади області

інші,

незаборонені

чинним
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Назва проекту
Цілі проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів

Забезпечення збору, належного складування, утилізації сміття; покращення
екологічної інфраструктури
Територія, на яку Хмельницька область, територіальні громади
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Будівництво сміттєпереробних заводів, облаштування сміттєзвалищ,
проекту
запровадження сортування сміття
Очікувані
Зменшено екологічне навантаження на навколишнє природне середовище;
результати
Забезпечено збір та переробку сміття, у тому числі промислову
Ключові заходи Організація збору сміття;
проекту
забезпечення належного складування та утилізації сміття;
будівництво сміттєпереробних заводів, облаштування сміттєзвалищ,
запровадження сортування сміття
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
фінансування
законодавством джерела фінансування
Виконавці
Територіальні громади області
проекту
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному
господарстві та закладах соціального призначення
Цілі проекту
Зниження енерговитрат та економія енергоресурсів за рахунок впровадження
системних заходів в сфері житлово-комунального господарства
Територія, на яку Хмельницька область, територіальні громади
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Зниження енерговитрат та економія енергоресурсів за рахунок впровадження
проекту
системних заходів в сфері житлово-комунального господарства, в тому числі
стимулювання населення до утеплення фасадів будинків; теплоізоляції
інженерної інфраструктури теплопостачання; встановлення лічильників обліку
тепла тощо
Очікувані
Зменшено енерговитрати;
результати
зменшено втрати при транспортуванні тепла;
здійснено заходи з енергозбереження у закладах соціального призначення;
залучено широкі верстви населення до утеплення власних помешкань тощо
Ключові заходи Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціального призначення
проекту
(утеплення фасадів, горищ, заміна вікон та дверей тощо),
утеплення населенням помешкань;
встановлення лічильників обліку тепла тощо
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
фінансування
законодавством джерела фінансування
Виконавці
Територіальні громади області
проекту
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Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту

Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту

Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Впровадження
альтернативних
джерел
енергії,
енергоефективних
теплогенеруючих технологій, будівництво інженерної інфраструктури для їх
використання
Зменшення енергетичної залежності регіону, збільшення частки використання
альтернативних джерел енергії
Хмельницька область, територіальні громади
Будівництво сонячних, гідроелектростанцій.
Впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення.
Впровадження енергоефективних теплогенеруючих технологій з високим
Коефіцієнтом корисної дії.
Будівництво інженерної інфраструктури для їх використання
Зменшено споживання газу, в першу чергу об’єктами промислової та
соціальної сфери
Випуск енергоефективного теплогенеруючого обладнання з високим
коефіцієнтом корисної дії,
побудова інженерної інфраструктури для їх використання;
встановлення енергозберігаючих котелень на альтернативних видах палива;
будівництво сонячних, гідроелектростанцій.
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
законодавством джерела фінансування
Територіальні громади області
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Будівництво обходу м. Дунаївці
Цілі проекту
Завершення будівництва об’їзної дороги навколо м. Дунаївці протяжністю
7,7 км
Територія, на яку м. Дунаївці, загальнодержавне значення
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Завершення будівництва об’їзної дороги ІІ-ІІІ черги вартістю 80,9 млн.
проекту
гривень
Очікувані
Введено в експлуатацію об’їзну дорогу, зменшено навантаження на дороги
результати
м. Дунаївці, покращено екологічну ситуацію
Ключові заходи Завершення будівництва ІІ-ІІІ черги, введення в експлуатацію
проекту
Період
2007-2016 рік
впровадження
Вартість проекту,
2015
2016
2017
Разом
тис. грн. .
16200,0
44300,0
0,0
60500,0
Джерела
Державний бюджет (у разі виділення коштів)
фінансування
Виконавці
Служба автомобільних доріг Хмельницької області
проекту
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Назва проекту
Цілі проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні
Хмельницький-Гречани ПК-12255+78 м
Вдосконалення дорожньої інфраструктури міста

Територія, на яку Місто Хмельницький
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Будівництво автодорожнього тунелю в районі протікання річки Плоскої через
проекту
залізнично-дорожнє
полотно
перегону
Хмельницький-Гречани,
що
передбачено Генеральним планом розвитку міста Хмельницький, дозволить
розвантажити від транспорту центральні вулиці міста, зокрема вул.
Кам’янецьку та Львівське шосе.
Очікувані
Забезпечено пряме автодорожнє сполучення з мікрорайоном Гречани
результати
Ключові заходи Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво;
проекту
проведення тендерної процедури та залучення підрядника (підрядників);
виконання будівельних робіт (під відповідним технічним та авторським
наглядом)
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
298,2
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, кошти інвесторів
фінансування
Виконавці
Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
проекту
(виготовлення ПКД), підрядні організації
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Назва проекту
Цілі проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Розмінування території урочища “Евеліна” Ярмолинецького району

Використання земельних та інших ресурсів очищених територій від
вибухонебезпечних предметів у господарських цілях;
мінімізація загрози настання нещасних випадків від несанкціонованого
поводження з вибухонебезпечними предметами, зниження соціальної
напруженості серед населення, що проживає поблизу територій, забруднених
вибухонебезпечними предметами;
збереження унікальних екосистем без залучення значних капіталовкладень.
Територія, на яку ДП “Ярмолинецьке лісове господарство”, землі Ярмолинецької селищної ради
проект
матиме на яких розташовано потенційно-небезпечні об’єкти, а саме залізнична станція
вплив
селище Ярмолинці, Ярмолинецька дільниця ТОВ “Хмельницькхлібопродукт”,
нафтобаза загальною ємністю 5 тис. тонн із зберіганням легкозаймистих
речовин, автодорога сполученням Ярмолинці-Сатанів
Стислий
опис Проведення суцільного розмінування території лісового урочища “Евеліна” від
проекту
вибухонебезпечних предметів часів минулих війн та передача очищеної
території місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування
Очікувані
Очищено від вибухонебезпечних предметів територію площею 320 гектарів
результати
Ключові заходи Маркування території (позначення безпечних шляхів, безпечних та
проекту
небезпечних ділянок, обладнання місць для зберігання вибухонебезпечних
предметів, обладнання тимчасового місця зберігання вибухових речовин та
засобів підриву, обладнання місця відпочинку особового складу, обладнання
стоянки для автомобілів);
проведення робіт з очищення території від рослинності, що в подальшому
заважатиме виконанню робіт;
проведення розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів;
вилучення та транспортування вибухонебезпечних предметів;
знищення всіх виявлених вибухонебезпечних предметів.
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
200,0
200,0
200,0
600,0
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет
фінансування
Виконавці
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
проекту
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Розмінування територій колишніх полігонів “Хмельницький” (с. Григорівка
Старокостянтинівського району), “Славутський” (м. Славута і Славутський
район) та “Ізяславський” (Ізяславського району) Хмельницької області
Цілі проекту
Використання земельних та інших ресурсів очищених територій від
вибухонебезпечних предметів у господарських цілях;
мінімізація загрози настання нещасних випадків від несанкціонованого
поводження з вибухонебезпечними предметами, зниження соціальної
напруженості серед населення, що проживає поблизу територій, забруднених
вибухонебезпечними предметами;
збереження унікальних екосистем без залучення значних капіталовкладень.
Територія, на яку Землі Григорівської, Воронківської, Лагодинецької, Великочернятинської,
проект
матиме Варварівської сільських рад.
вплив
Стислий
опис Проведення суцільного розмінування територій колишніх полігонів
проекту
“Хмельницький”
(с. Григорівка
Старокостянтинівського
району),
“Славутський”
(м. Славута
і
Славутський
район),
“Ізяславський”
(Ізяславського району) Хмельницької області та передача очищеної території
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
Очікувані
Очищено від вибухонебезпечних предметів територію площею 2700 гектарів
результати
Ключові заходи Маркування території (позначення безпечних шляхів, безпечних та
проекту
небезпечних ділянок, обладнання місць для зберігання вибухонебезпечних
предметів, обладнання тимчасового місця зберігання вибухових речовин та
засобів підриву, обладнання місця відпочинку особового складу, обладнання
стоянки для автомобілів);
проведення робіт з очищення території від рослинності, що в подальшому
заважатиме виконанню робіт;
проведення розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів;
вилучення та транспортування вибухонебезпечних предметів;
знищення всіх виявлених вибухонебезпечних предметів.
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
383,0
0,0
406,0
789,0
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет
фінансування
Виконавці
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
проекту
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою
та поглибленням в межах м. Старокостянтинів
Цілі проекту
Уникнення підтоплення поверхневими і ґрунтовими водами житлових і
господарських будівель, що знаходяться в прибережній смузі водосховища і
річок Случ і Ікопоть
Територія, на яку м. Старокостянтинів
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Місто Старокостянтинів, площа якого становить 3,5 тис. га, розташовано в
проекту
поймах річок Случ, Ікопоть та Шахівка. Загальна довжина цих річок в межах
міста становить 11,8 км. Внаслідок зарегульованості стоку вод та підпору
водоносного горизонту водоймища призвело до значного підвищення
грунтових вод, підтоплення, що має тенденцію до зростання. Рівень води
міського водоймища піднявся з 1950 року на 2,3 метри. Згідно з
довгостроковим прогнозом циклічності природної водності по Україні, рівень
зростає від 0,1 до 0,4 м на рік, та буде тривати до 2035 року. Шкідливі дії
ґрунтових вод берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть загрожують
громадянам міста, які проживають на прибережних територіях, підтопленням
їхніх земельних ділянок та господарських об’єктів, спричиняє погіршенню
санітарного та екологічного стану навколишнього середовища. Від
підтоплення значно змінюється фізико-механічні властивості грунту, що є
причиною просадки фундаментів та деформації стін. Це призводить до
значних пошкоджень та руйнувань будівель, особливо багатоповерхівок.
Окремі будинки по периметру “обв’язані” сталевими швелерами з метою
запобігання повному їх руйнування. Через надмірне підвищення рівня
ґрунтових вод місто може втратити об’єкти культурної спадщини державного
значення: замок князів Острозьких (№765), комплекс споруд домініканського
костьолу з баштою (№1701), костьол Святого Хрестителя (№1702).
Місто потребує інженерного захисту від шкідливої дії ґрунтових вод.
Очікувані
Понижено існуючий рівень води водосховища на 0,9 м та покращено
результати
екологічну ситуацію
Ключові заходи Спорудження споруди, підвідних та відвідних каналів по вул. Чкалова;
проекту
проведення робіт з улаштування русел річок;
проведення робіт з тимчасового осушення сітки каналів;
донний водоспуск ртс-2-200;
проведення робіт з поглиблення ложе водосховища
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
13150,0
12500,0
10002,0
35652,0
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет
фінансування
Виконавці
Обласна державна адміністрація, виконавчий комітет Старокостянтитнівської
проекту
міської ради, Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів,
орієнтованих на підготовку робітників високого рівня кваліфікації
Цілі проекту
Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з професій та
спеціальностей відповідно до потреб економіки держави та регіонального
ринку праці;
збалансування попиту та пропозиції робітничих кадрів
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Оптимізація та впорядкування мережі професійно-технічних навчальних
проекту
закладів та видатків на їх утримання за рахунок створення багатопрофільних
професійно-технічних навчальних закладів різного типу шляхом злиття:
Голосківського професійного аграрного ліцею та ДПТНЗ "Деражнянський
професійний аграрний ліцей»; Полонського професійного аграрного ліцею та
Понінківського професійного ліцею; ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське вище
професійне училище» та ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної
освіти».
Очікувані
Забезпечено підвищення якості та рівного доступу населення до здобуття
результати
професійної освіти
Ключові заходи Проведення аналізу професій та обсягів підготовки робітничих кадрів у
проекту
професійно-технічних навчальних закладах, що підлягають оптимізації;
Вивчення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення
професійно-технічних навчальних закладах, що підлягають оптимізації;
Створення багатопрофільних центрів професійної освіти:
2015 рік: Голосківський професійний аграрний ліцей та ДПТНЗ
«Деражнянський професійний аграрний ліцей» – ДНЗ «Деражнянський центр
професійно-технічної освіти»;
2015 рік: Полонський професійний аграрний ліцей та Понінківський
професійний ліцей – Полонський центр професійно-технічної освіти;
2016 рік: ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» та ДПТНЗ
«Кам’янець-Подільське вище професійне училище» – Подільський
професійний коледж
Період
2015-2016 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
державний бюджет, місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, професійнопроекту
технічні навчальні заклади, підприємства-замовники робітничих кадрів
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Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати

Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Оптимізація, будівництво та реконструкція шкіл, садочків, спортивних
закладів, інших освітніх центрів
Надання якісних освітніх послуг, забезпечення жителів територіальних громад
послугами спортивно-оздоровчих закладів на належному рівні
Хмельницька область, територіальні громади
Забезпечення приміщеннями з належними умовами навчання, виховання та
розвитку дітей в об’єднаних громадах, не нижче встановлених стандартів
Здійснено будівництво і добудову шкіл та інженерних комунікацій,
проведено реконструкцію шкільних приміщень з метою їх використання для
інших цілей, зокрема, для розміщення дитячих садочків, інших спортивнооздоровчих закладів в процесі формування належної об’єктної структури
об’єднаних територіальних громад
підвищено рівень надання освітніх, спортивно-оздоровчих послуг;
продовження тривалості життя
Будівництво та добудова шкіл, дитячих садочків, необхідних для належного
функціонування територіальних громад, за потреби їх капітальний ремонт та
реконструкція. Проведення заходів з енергозбереження
2015-2017
2015
2016
2017
Разом
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
законодавством джерела фінансування
Територіальні громади області
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Назва проекту
Цілі проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Соціальний захист незахищених верств населення

Забезпечення
державних
стандартів
надання
соціальних
послуг
малозабезпеченим громадянам
Територія, на яку Хмельницька область, територіальні громади
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Покращення якості послуг, що надаються геріатричними пансіонатами,
проекту
іншими соціальними закладами
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення
Очікувані
Забезпечено надання якісних послуг громадянам, які потребують стороннього
результати
догляду;
наближено якісні соціальні послуги до кожного жителя територіальних
громад;
підвищено соціальний захист малозабезпечених верств населення
Ключові заходи Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів соціального
проекту
призначення, покращення матеріально-технічного забезпечення таких закладів,
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед малозабезпечених
верств населення
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
фінансування
законодавством джерела фінансування
Виконавці
Територіальні громади області
проекту
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Розбудова інфраструктури, включаючи будівництво закладів галузі культури,
реконструкцію, відновлення та капітальний ремонт об’єктів історикокультурної спадщини
Цілі проекту
Збереження та примноження культурної спадщини, забезпечення
функціонування закладів галузі культури
Територія, на яку Хмельницька область, територіальні громади
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Створення належних умов для надання послуг закладами галузі культури,
проекту
охорона та проведення будівельно-відновлювальних робіт на об’єктах
історико-культурної спадщини
Очікувані
Забезпечено культурні потреби жителів громад;
результати
збережено пам’ятки історико-культурної спадщини;
збільшено надходження до місцевих бюджетів
Ключові заходи Будівництво, реконструкція, відновлення та капітальний ремонт закладів галузі
проекту
культури, де є у них потреба, об’єктів історико-культурної спадщини
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
фінансування
законодавством джерела фінансування
Виконавці
Територіальні громади області
проекту

57
Програма

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Здійснення комплексу заходів щодо створення та функціонування водолазних
відділень в с. Устя та с. Брага Кам’янець-Подільського району
Цілі проекту
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного
поводження на воді;
мінімізація загрози настання нещасних випадків на воді серед населення;
проведення водолазно-рятувальних робіт в акваторії річки Дністер.
Територія, на яку Акваторія річки Дністер
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Будівництво аварійно-рятувальних станцій та введення в дію двох водолазнопроекту
рятувальних відділень в с. Устя та с. Брага Кам’янець-Подільського району
Очікувані
Значно скорочено час для реагування на надзвичайні ситуації на воді
результати
Ключові заходи Проведення патрулювання прибережної території та акваторії річки Дністер, з
проекту
метою проведення роз’яснювальної роботи серед населення;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на воді;
проведення водолазно-рятувальних робіт.
Період
2015 рік
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
2400,0
0,0
0,0
2400,0
тис. грн.
Джерела
Державний бюджет (спеціальний фонд)
фінансування
Виконавці
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
проекту
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Популяризація сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
Цілі проекту
Поінформованість населення щодо сімейних форм виховання;
зменшення кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування в інтернатних закладах;
влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського виховання у
сімейні форми виховання (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)
Територія,
на Хмельницька область
яку
проект
матиме вплив
Стислий
опис Сьогодні діти-сироти, які випускаються з державних закладів опіки, не
проекту
можуть самостійно адаптуватися до самостійного життя. Їх соціалізація
ускладнюється наявністю ряду особливостей, які сформувалися під час життя
в інтернаті (психологічні травми, низька адаптивність та соціалізація,
патерналістські установки).
Сім’я є головним осередком для фізичного, духовного, інтелектуального,
культурного та соціального розвитку особистості. Проте, за останні роки
помітною є тенденція нехтування батьками своїх обов’язків. Держава
опікується дітьми, які позбавлені батьківського піклування, направляючи їх в
інтернатні заклади.
Зі створенням прийомних сімей діти, які залишилися без батьківської опіки,
отримують можливість забезпечення свого права на проживання в родинному
оточенні
Очікувані
Забезпечено дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей на
результати
сімейне виховання;
збільшено кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем
походження дитини;
забезпечено надання дітям індивідуальних психологічних, соціальнопедагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та
інформаційних послуг
Ключові заходи Розробка, виготовлення та розповсюдження буклетів з інформацією щодо
проекту
сімейних форм виховання («Якщо Ви бажаєте прийняти у сім’ю дитинусироту, дитину позбавлену батьківського піклування»)
Період
2015-2017 роки
впровадження
Вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту,
4,0
4,5
5,0
13,5
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Обласний, міські, районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проекту
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2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Назва проекту
Будівництво, реконструкції, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я
Цілі проекту
Оптимізація, будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я в
територіальних громадах області
Територія, на яку Хмельницька область, територіальні громади
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Забезпечення приміщеннями з належними умовами закладів охорони здоров’я
проекту
територіальних громад, не нижче встановлених стандартів
Очікуванні
Проведено будівництво і добудову закладів охорони здоров’я, реконструкцію
результати
приміщень та інженерних комунікацій, капітальний ремонт закладів охорони
здоров’я в процесі формування належної об’єктної структури територіальних
громад;
покращено якість надання послуг закладами охорони здоров’я;
збільшено тривалість життя населення
Ключові заходи Будівництво,
реконструкція,
капітальний
ремонт,
впровадження
проекту
енергозберігаючих заходів у закладах охорони здоров’я, необхідних для
належного функціонування територіальних громад;
покращення матеріально-технічного забезпечення
Період
2015-2017 роки
впровадження
Вартість,
тис.
2015
2016
2017
Разом
грн.
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, інші, незаборонені чинним
фінансування
законодавством джерела фінансування
Виконавці
Територіальні громади області
проекту
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Назва проекту
Цілі проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Ваше здоров’я – наше майбутнє

Населення проінформувати про важливість здорового способу життя;
при Полонській центральній районній лікарні створити Школу здорового
способу життя;
налагодити співпрацю із службами та закладами міста, що займаються
питаннями стану здоров’я та санітарно-гігієнічних умов населення.
Територія, на яку м. Полонне
проект
матиме
вплив
Стислий
опис За останні роки різко погіршується екологічний стан у місті в наслідок
проекту
глобальних екологічних процесів, що шкодить здоров’ю громадян і негативно
впливає на санітарно-гігієнічні умови проживання населення.
Для попередження негативних наслідків від даних тенденційних процесів
Полонською ЦРЛ заплановано реалізувати проект «Ваше здоров’я – наше
майбутнє». Завдяки спланованим просвітницьким заходам та акціям молодь
міста отримає вичерпну інформацію щодо здорового способу життя і
дотримання санітарно-гігієнічних умов існування. Для реалізації проекту в
ЦРЛ буде створено Школу здорового способу життя, завдяки якій усі учасники
отримають глибокі знання та консультації фахівців відповідних служб.
Втілення проекту передбачає широку рекламну компанію в громаді.
Очікувані
Проінформовано населення про важливість здорового способу життя;
результати
створено при Полонській ЦРЛ Школу здорового способу життя;
налагоджено співпрацю з службами та закладами міста, що займаються
питаннями стану здоров’я та санітарно-гігієнічних умов населення.
Ключові заходи Організація циклу просвітницьких заходів щодо сприяння здорового способу
проекту
життя та необхідності покращення санітарно-гігієнічних умов населення;
створення при Полонській ЦРЛ Школу здорового способу життя;
підготовка інформаційного забезпечення реалізації ключових цілей проекту
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
10000,0
2500,0
1000,0
13500,0
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство
фінансування
Виконавці
Центр соціальних служб, центральна районна лікарня, Полонська районна
проекту
рада, Полонська міська рада, Головне управління Державної служба з
надзвичайних ситуацій України в області, Полонське лісництво, Полонська
центральна районна бібліотека, користувачі бібліотеки, меценати
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Назва проекту
Цілі проекту

2. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних
проблем)
Відновлення лікування радоновими мінеральними водами

Оздоровлення та лікування артритів, поліартритів, гіпертонічної хвороби,
переломів кісток, цукрового діабету, неврози, себорейна екзема
Територія, на яку Полонський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Геологічне вивчення і оцінка експлуатаційних запасів мінеральних родовищ
проекту
вод з подальшим отриманням ліцензії на користування надрами
Очікувані
Зменшено терміни стаціонарного лікування і знижено рівень тимчасової
результати
непрацездатності. Зменшено рецидиви при хронічних захворюваннях
Ключові заходи
проекту
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
350,0
350,0
250,0
950,0
тис. грн.
Джерела
Міжнародний донор та місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Полонська центральна районна лікарня, Полонська райдержадміністрація
проекту
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Будівництво третього модуля свинокомплексу-маточника на 600 голів
Розвиток свинарства в регіоні

Територія, на яку
проект
матиме
вплив
Стислий
опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

Ізяславський район
Будівництво третього модуля
Збільшено поголів’я основних свиноматок до 600 голів, створено робочі місця
Проведення будівельних робіт
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

Корпоративні кошти
ТОВ “Камчатка” с. Теліжинці
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект
матиме
вплив
Стислий
опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Реконструкція товарно-молочного комплексу на 600 голів дійного стада,
с. Адампіль, Старосинявського району
Розвиток тваринництва в регіоні, збільшення виробництва молока
Старосинявський район
Проведення реконструкції товарно-молочного комплексу для збільшення
поголів’я дійного стада
Збільшено поголів’я дійного стада до 600 голів, збільшено виробництво
молока, створено робочі місця
Проведення будівельних робіт
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

2000,0

6500,0

6500,0

15000,0

Корпоративні кошти
АП НВП “Візит” с. Адампіль
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект
матиме
вплив
Стислий
опис
проекту
Очікувані
результати

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Реконструкція тваринницького приміщення СГК “Летава”,
Чемеровецького району
Збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції

с. Летава

с. Летава, Чемеровецький район
Розвиток тваринництва в регіоні

збільшено обсяги виробництва тваринницької продукції;
створено робочі місця;
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів
заходи Проведення будівельних робіт

Ключові
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2012-2017
2015

2016

2017

Разом

550,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Корпоративні кошти
СГК “Летава”, с. Летава
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект
матиме
вплив
Стислий
опис
проекту
Очікувані
результати

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Будівництво молочно-товарного комплексу на 2400 голів дійного стада,
с. Вишневе Шепетівського району
Розвиток тваринництва в регіоні, збільшення виробництва молока
с. Вишневе Шепетівського району

Будівництво товарно-молочного комплексу для збільшення поголів’я дійного
стада
Збільшено поголів’я дійного стада до 2400 голів
збільшено обсяги виробництва тваринницької продукції;
створено робочі місця;
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів
заходи Проведення будівельних робіт

Ключові
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2012-2017
2015

2016

2017

Разом

54200,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Корпоративні кошти
Корпорація “Сварог” с. Вишневе Шепетівського району
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект
матиме
вплив
Стислий
опис
проекту
Очікувані
результати

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Будівництво молочно-товарного комплексу на 2400 голів дійного стада,
с. Коськів Шепетівського району
Розвиток тваринництва в регіоні, збільшення виробництва молока
с. Коськів Шепетівського району

Будівництво товарно-молочного комплексу для збільшення поголів’я дійного
стада
Збільшено поголів’я дійного стада до 2400 голів
збільшено обсяги виробництва тваринницької продукції;
створено робочі місця;
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів
заходи Проведення будівельних робіт

Ключові
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

2012-2017
2015

2016

2017

Разом

62000,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Корпоративні кошти
Корпорація “Сварог” с. Коськів Шепетівського району
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту

Період
впровадження
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст
Розвиток тваринництва на базі СТОВ “Хорост Плюс”, СТОВ “Берегиня”,
ТОВ “Грінлайн Агрогруп”, ДПДГ “Проскурівка”
Збільшення обсягів виробленої сільськогосподарської продукції, сприяння
здійсненню заходів з нарощування виробництва тваринницької продукції:
розвиток птахівництва СТОВ “Хорост Плюс” (реконструкція тваринницьких
приміщень);
розвиток тваринництва ТОВ “Грінлайн Агрогруп”, СТОВ “Берегиня”, ДПДГ
“Проскурівка” (реконструкція тваринницьких приміщень)
сприяння техніко-технологічному переоснащенню підприємств
агропромислового комплексу
с.Кадиївка, с.Проскурівка, с.Сутківці, с.Вербка Мурована Ярмолинецького
району Хмельницької області
Проект передбачає реконструкцію тваринницьких приміщень
сільськогосподарських підприємств для розведення птиці, свиней, худоби
Створено 50 нових робочих місць;
збільшено поголів’я тварин, підвищено їх продуктивність та обсяги
виробництва продукції тваринництва
Реконструкція приміщень СТОВ “Хорост-Плюс” для розвитку м’ясного
птахівництва;
реконструкція приміщень СТОВ “Берегиня” для вирощування свиней;
реконструкція приміщень ДПДГ “Проскурівка” для вирощування великої
рогатої худоби;
будівництво приміщень ТОВ “Грінлайн Агрогруп” для вирощування свиней
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

530,0

3000,0

3000,0

6530,0

Власні кошти суб’єктів господарювання
Суб’єкти господарювання

68
Програма
Назва проекту
Цілі проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Розвиток птахівничої, тваринницької і рослинницької галузей
Створення 35 робочих місць.

Територія, на яку с.Вачів, Славутський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис В с.Вачів Улашанівської сільської ради на території ПП «Дзюбак» наявні три
проекту
приміщення, реконструйовані під утримання птиці; земельна ділянка;
інкубаторій, брудер для вирощування молодняку гусей та перепелиць з
одноденного віку
Очікувані
Створено 35 робочих місць, збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів;
результати
забезпечено населення району м’ясом птиці та перепелиними яйцями
Ключові заходи Залучення інвестицій для поповнення обігових коштів з метою розширення
проекту
виробництва м’яса птиці, придбання техніки для обробітку земельної ділянки,
на якій проводиться вирощування зернових, з метою зменшення собівартості
виробництва м’яса птиці
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
1300,0
1300,0
1400,0
4000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ПП “Дзюбак”
проекту

69
Програма
Назва проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Будівництво м’ясо-молочного павільйону з відкритими рядами та торговими
павільйонами
Цілі проекту
Забезпечення громадян району сільськогосподарською продукцією за цінами
виробника
Територія, на яку Ізяславський район
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Будівництво м’ясо-молочного павільйону з відкритими рядами та торговими
проекту
павільйонами
Очікувані
Забезпечено громадян району сільськогосподарською продукцією за цінами
результати
виробника;
стабілізовано цінову ситуацію в районі
Ключові заходи Будівництво м’ясо-молочного павільйону з відкритими рядами та торговими
проекту
павільйонами
Період
2014-2015
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
9000,0
0,0
0,0
9000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
комунальне підприємство “Комуненерго”, ТОВ “Ізяславський Райагробуд”
проекту

70
Програма
Назва проекту
Цілі проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Сприяння
створенню
багатофункціональних
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, насамперед в тих населених пунктах, де
призупинили діяльність підприємства і відсутні будь-які обслуговуючі
структури, з надання послуг особистим селянським, фермерським
господарствам та фізичним особам
Територія, на яку Сільські території
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у громадах
проекту
Очікувані
Зростання рівня зайнятості, рівня доходу на селі, економічного зростання й
результати
розвитку соціальної сфери
Ключові заходи Організація масової інформаційно-роз'яснювальної роботи серед членів
проекту
особистих селянських господарств та фізичних осіб, які займаються
виробництвом сільськогосподарської продукції, про конкурентні переваги
провадження їх діяльності в складі таких кооперативів;
Проведення серії тренінгів з ефективного управління сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами з надання послуг обробітку землі та збирання
врожаю сільськогосподарських культур, молочарських, багатофункціональних
і зернових кооперативів
Підготовка схеми функціонування та реєстраційних документів
Поширення досвіду створення кооперативів шляхом проведення візитів та
тренінгів, чи представлення презентацій на круглих столах, семінарах,
висвітлення інформації у ЗМІ
Період
2014-2018
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, кошти громади, міжнародні донори, внески приватних
фінансування
спонсорів, інші джерела
Виконавці
Райдержадміністрації, районні ради, територіальні громади області
проекту

71
Програма
Назва проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Створення інформаційного інтернет-проекту “Розвиток дрібних фермерських
господарств регіону в умовах вступу до ЄС”
Цілі проекту
Підготувати сільське населення регіону до вступу в ЄС, можливість
ознайомитися з сучасними методами ведення, організації, диверсифікації
сільськогосподарського виробництва та розбудови виробничої інфраструктури
Територія, на яку Полонський район, Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Основне завдання проекту – дійти до кожної громади регіону. Мета проекту
проекту
полягає у вирішенні проблеми зайнятості сільського населення та зниження
ризиків при веденні сільськогосподарського виробництва в складних
економічних умовах. Передача знань та досвіду інших країн в умовах вступу
до ЄС та налагодження тісної співпраці між фермерськими господарствами
дасть змогу попередити поглиблення кризових явищ, переорієнтацію на
виробництво конкурентоздатної продукції та забезпечити розвиток сільських
територій
Очікувані
Впроваджено на практиці знання, що допоможуть пристосуватися до умов
результати
вступу в ЄС та визначитися з новими перспективами розвитку дрібних
фермерських господарств
Ключові заходи Проведення навчальних програм за участю європейських експертів, підготовка
проекту
та публікація матеріалів з досвіду ведення сільськогосподарського
виробництва, створення Інтернет-ресурсу з відповідною базою даних та
можливістю проведення веб-семінарів
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
220,0
220,0
220,0
660,0
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством
фінансування
Виконавці
Департамент агропромисловокого розвитку облдержадміністрації, управління
проекту
агропромисловокого розвитку Полонської райдержадміністрації, голови
сільських рад, керівники фермерських господарств

72
Програма
Назва проекту

3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, які проживають в
сільській місцевості, поза межами пішохідної доступності до навчальних
закладів
Цілі проекту
Покращення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти,
зокрема в сільській місцевості, шляхом подальшої оптимізації мережі
навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази
Територія, на яку Сільська місцевість області
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Підвезення учнів та медпрацівників до навчальних закладів та покращення
проекту
якості освітнього процесу
Очікувані
Забезпечено економію бюджетних коштів, оптимізовано малокомплектні
результати
школи, покращено умови навчання
Ключові заходи Визначення загальноосвітніх закладів, яким буде надано автобуси у зв’язку з
проекту
оптимізацією малокомплектних шкіл
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Облдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації
проекту
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3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону
Створення місцевих пожежних команд у сільській місцевості
Забезпечити пожежну безпеку та захист від надзвичайних ситуацій жителів
сільських населених пунктів
Територія, на яку Сільська місцевість області
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Створення нових та відновлення недіючих підрозділів місцевих пожежних
проекту
команд дозволить зменшити наслідки та матеріальні втрати при виникненні
пожеж та надзвичайних ситуацій.
Зменшення наслідків пожеж у сільській місцевості шляхом збільшення
кількості пожежних підрозділів та зменшення їх віддаленості від більшості
сільських населених пунктів.
Створення умов для повноцінного захисту усіх населених пунктів в радіусі
виїзду пожежних команд.
Забезпечення органами місцевого самоврядування постійного належного
функціонування та ефективного виконання обов’язків членами місцевих
пожежних команд.
Очікувані
Підвищено захист сільської місцевості від пожеж та надзвичайних ситуацій;
результати
збільшено чисельність підрозділів місцевої пожежної охорони;
зменшено наслідки та матеріальні втрати від пожеж та надзвичайних ситуацій
Ключові заходи Здійснення аналізу потреб у створенні місцевих пожежних команд;
проекту
збільшення кількості підрозділів;
просування ідеї безпеки на роботі та у побуті
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
200 тис. грн. на
200 тис. грн. на
200 тис. грн. на
600 тис. грн. на
тис. грн.
одну пожежну
одну пожежну
одну пожежну
одну пожежну
команду
команду
команду
команду
Джерела
Спонсори та місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС в
проекту
області
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Назва проекту

Створення історико-культурного заповідника “Старий Костянтинів”

Цілі проекту

Збереження, реставрація та музеєфікація Замку князів Острозьких, створення
на його базі історико-культурного заповідника
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Пристосування приміщень замку князів Острозьких під виставкові та
проекту
експозиційні зали
Очікувані
Занесено пам’ятки до державного реєстру, визначено їх охоронні межі,
результати
залучено інвестиції, створено історико-культурний заповідник
Ключові заходи Продовження участі у проекті Ради Європи і Європейської комісії:
проекту
“Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами
(COMUS)”. Виготовлення детального плану, планованої зони охорони замку
князів Острозьких та комплексу споруд Домініканського костелу з оборонною
вежею, регенерація історичного середовища, зонінг та інформаційна модель
території. Реставрація комплексу споруд замку князів Острозьких та
комплексу споруд Домініканського костелу з оборонною вежею в
м. Старокостянтинів. Пристосування приміщень замку князів Острозьких під
виставкові та експозиційні зали, що є обов’язковою складовою частиною
створення історико-культурного заповідника “Старий Костянтинів”
Період
2015
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
530,0
0,0
0,0
530,0
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети
фінансування
Виконавці
Хмельницька обласна державна адміністрація, виконавчий комітет
проекту
Старокостянтинівської міської ради, відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської
ради, історико-культурний центр-музей “Старий Костянтинів”
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Назва проекту

Створення туристичного Інтернет-порталу Хмельницької області

Цілі проекту

Зміцнення та реклама туристичної пропозиції області;
збільшення кількості операторів у галузі туризму та досягнення синергії у
використанні туристичної пропозиції/потенціалу області;
удосконалення бази для створення нових робочих місць і прибуткових видів
діяльності, пов’язаних із туризмом.
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Для того, щоб належним чином скористатися туристичним потенціалом
проекту
області, необхідно зміцнити та ще більше розвинути її туристичну пропозицію.
З метою просування туристичної пропозиції області буде створено Інтернетпортал “Туристична Хмельниччина”. На ньому буде розміщуватися і
регулярно оновлюватиметься інформація про туристичну пропозицію області.
Розроблений фахівцями портал має бути багатомовним і привабливим для
користувачів
Очікувані
Проведено рекламну кампанію;
результати
створено обласний Інтернет-портал “Туристична Хмельниччина” ;
об’єднано існуючих туристичних операторів області у мережу
Ключові заходи Підготовка та проведення рекламної кампанії;
проекту
створення Інтернет-порталу (збір інформації, підбір веб-дизайнера та
визначення обов’язків щодо оновлення та підтримки порталу).
Період
2015-2017 роки
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
Буде визначено
тис. грн.
Джерела
Донори, місцеві органи влади, залучені надавачі туристичних послуг
фінансування
Виконавці
Облдержадміністрація, туристичні оператори та агентства, територіальні
проекту
громади області, на території яких є туристичні ресурси
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4. Реалізація туристичного потенціалу регіону

Реконструкція торгового центру з розширенням під завод з розливу
мінеральної, столової води та газованих напоїв, селище Сатанів Городоцького
району
Цілі проекту
Організація виробництва з розливу мінеральної, столової води та газованих
напоїв; реалізації продукції власного виробництва
Територія, на яку Селище Сатанів Городоцького району
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Реконструкція приміщень торгового центру
проекту
Очікувані
Створено робочі місця;
результати
збільшено надходження до місцевих бюджетів
Ключові заходи Реконструкція торгового центру
проекту
придбання обладнання для розливу мінеральної, столової води та газованих
напоїв
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
8300,0
12300,0
12300,0
32900,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ТОВ “Арден Палац”
проекту
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4. Реалізація туристичного потенціалу регіону

Будівництво ПЛ 110/35/10 кВ по вул. Курортна, 15, селище Сатанів
Городоцького району
Цілі проекту
Забезпечення надійного постачання електроенергії закладам Державного
курорту “Сатанів”
Територія, на яку Селище Сатанів Городоцького району
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Розширення курортної зони Державного курорту “Сатанів” потребує
проекту
збільшення
обсягів
енергопостачання
та
підвищення
рівня
енергозабезпеченості
Очікувані
Забезпечено подальший розвиток оздоровчо-рекреаційної зони Державного
результати
курорту “Сатанів”
Побудовано та введено в експлуатацію ПЛ 110/35/10 кВ по вул. Курортна, 15,
селище Сатанів Городоцького району
Ключові заходи Будівництво ПЛ 110/35/10 кВ
проекту
Період
2015-2017
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
3500,0
10750,0
10750,0
25000,0
тис. грн.
Джерела
Корпоративні кошти
фінансування
Виконавці
ПАТ “Хмельницькобленерго”
проекту
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Назва проекту

Розробка історичних, культурних та рекреаційних маршрутів

Цілі проекту

Надати підтримку надавачам туристичних послуг, які працюють із
історичними, культурними та рекреаційними ресурсами району та області.
Підвищити привабливість туристичних пропозицій (продуктів та послуг) на
основі історичних, культурних та рекреаційних ресурсів.
Територія, на яку Хмельницька область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис На підставі створеної бази даних історичних, культурних та рекреаційних
проекту
туристичних об’єктів будуть розроблені туристичні маршрути:
На кожен туристичний маршрут буде розроблено програму туристичноекскурсійного, культурно-дозвіллєвого обслуговування, дні обслуговування,
перелік тем екскурсій і заходів, тривалість та вартість екскурсій, умови
харчування, карта-схема маршруту
Очікувані
Відібрано найбільш цікаві туристичні об’єкти та події
результати
Налагоджено співпрацю між зацікавленими сторонами
Підготовлено та розповсюджено рекламно-інформаційні матеріали
Ключові заходи Визначення туристичних маршрутів на основі виявлених історичних,
проекту
культурних та рекреаційних ресурсів, з урахуванням інтересів різних цільових
груп, географічної близькості та транспортного сполучення, за активної участі
установ/організацій, які підтримують розвиток туризму
Період
Починаючи з 2015 року
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
15,0
20,0
25,0
60,0
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, корпоративні кошти, власні кошти туристів
фінансування
Виконавці
Хмельницька облдержадміністрація, райдержадміністрації
проекту
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Назва проекту

Полонська світлиця

Цілі проекту

Створення культурно-просвітницького інформаційного центру у формі
світлиці
Територія, на яку Полонський район, м. Полонне
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Культурно-просвітницький центр у формі світлиці, яка буде оформлена в
проекту
національному стилі та стане, так званим, центром громади де можна буде
поспілкуватися з однодумцями, обговорити нагальні питання, відпочити,
одержати певні знання. На базі світлиці в майбутньому будуть проводитися
майстер-класи рукодільної майстерності, відроджено та записано народні
обряди, проводитимуться тренінги по здоровому способу життя тощо. Також
створення культурно-просвітницького центру у формі світлиці, забезпечить
доступ до мережі Інтернет, що збільшить потік інформації в громаду та
надасть можливість підвищити освіченість населення. Дасть можливість
громаді більш ефективно працювати з іншими громадськими організаціями як
в своєму регіоні, так з іншими, для обміну досвідом та реалізації програм та
проектів.
Очікувані
Підвищено рівень поінформованості членів громади, забезпечено доступу до
результати
мережі Інтернет, підвищено освіченість населення, налагоджено співпрацю з
іншими громадами та громадськими організаціями
Ключові заходи Проведення капітального ремонту приміщення, збір речей домашнього
проекту
вжитку, якими користувалися наші предки, облаштування світлиці в
національному стилі, закупівля обладнання для культурно-просвітницького
центру. закупівля меблів, випуск інформаційних листівок. Проведення
майстер-класів рукодільної майстерності, відродження та запис народних
обрядів, тренінгів зі здорового способу життя
Період
2016
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
0,0
312,3
0,0
312,3
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, кошти спонсорів
фінансування
Виконавці
Жителі громади, колектив КО «Полонський РБК», любительське об’єднання
проекту
по ДПМ «Любисток», КО «Полонський РБК». Майстри, умільці України,
громадські організації району, релігійні громади різних конфесій, клубні
формування закладів культури району, фольклорні колективи Полонського
району
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Назва проекту

Створення інтегрованого промоуційного комплексу «Мальовниче Поділля»

Цілі проекту

Створення об’єкту популяризації туристичного потенціалу Хмельницької
області та умов для соціально-економічного розвитку місцевих громад, на
територіях яких розташовано туристично-привабливі об’єкти. Активізація
внутрішнього потенціалу територіальних громад, які пов’язують свій
стратегічний розвиток з туризмом
Територія, на яку м.Хмельницький, Хмельницький район, область
проект
матиме
вплив
Стислий
опис Створення умов для розвитку туристичного потенціалу Хмельниччини,
проекту
забезпечення популяризації маловідомих туристично-привабливих об’єктів
області, розташованих на територіях 25 адміністративно-територіальних
одиницях області
Очікувані
Створено туристично-привабливий музейно-розважальний комплекс біля
результати
обласного центру;
створено програмно-інформаційну платформу для просування туристичних
продуктів та послуг через мережу Інтернет та координацію управління
туристичними потоками області;
збільшено попит на продукцію сільського господарства області шляхом
проведення регулярних ярмарок та популяризації еко-туризму;
створено нові робочі місця, у тому числі робочих місць для інвалідів збільшено
надходження до місцевих бюджетів
Ключові заходи Створення тривимірних моделей туристично-привабливих об’єктів області,
проекту
розроблення презентаційних матеріалів та представлення їх в мережі Інтернет;
створення паркового комплексу, який складається з парку мініатюр
туристично-привабливих об’єктів області та етно-парку;
розробка туристичних маршрутів та електронної системи оптимізації
туристичних маршрутів в області
Період
2016
впровадження
Приблизна
2015
2016
2017
Разом
вартість проекту,
0,0
2000,0
0,0
2000,0
тис. грн.
Джерела
Місцеві бюджети, корпоративні кошти, власні кошти туристів
фінансування
Виконавці
Хмельницька
обласна
державна
адміністрація,
Хмельницька
проекту
райдержадміністрація, Лісогринівецька сільська рада, інвестори
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту
Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту

Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту

Період
впровадження
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

4. Реалізація туристичного потенціалу регіону
Реконструкція палацу Пшездецьких селище Чорний Острів Хмельницького
району
Відновити туристичний об’єкт, який сприятиме розвитку туристичної галузі
району
селище Чорний Острів Хмельницького району
Палац Пшездецьких є пам’яткою архітектури першої половини 19 століття,
яка знаходиться в центрі містечка Чорний Острів.
Прикрасою маєтку Пшездецьких була бібліотека на 10000 книг. У садибі була
галерея європейського живопису і власний оркестр.
На сьогодні від палацу зберігся лише основний корпус. У приміщенні палацу
функціонують музична школа і музей. Родовий костел після революції було
розграбовано. У 1992 році храм відновлено, він є діючим.
Реконструйовано Палац Пшездецьких, збільшено надходження до бюджетів
усіх рівнів
Реконструкція палацу Пшездецьких;
проведення широкомасштабної інформаційної кампанії в засобах масової
інформації:
включення палацу Пшездецьких до туристичної пропозиції області;
підготовка та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції
2015
2015
2016
842,5
0,0
Донори, місцеві бюджети
Хмельницька райдержадміністрація

2017
0,0

Разом
842,5
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

Територія, на яку
проект матиме
вплив
Стислий опис
проекту

Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту

Період
впровадження
Вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

4. Реалізація туристичного потенціалу регіону.
Створення історико-туристичного заповідника сакрально-фортифікаційного
будівництва та багатонаціональної етнографічної спадщини Поділля
Реставрація об’єктів історичної спадщини в с. Сутківці, насамперед
проведення реставраційних робіт на пам’ятці архітектури Покровській
церкві-замку XIV – XVIII-XIX ст., створення панорами історії Поділля;
відтворення народних ремесел та промислів; відродження подільського
петропавлівського ярмарку; розвиток осередків «зеленого туризму» та
розбудову сучасної розважальної інфраструктури
Ярмолинецький район
Сесією Ярмолинецької районної ради у грудні 2006 року затверджено
Концепцію створення історико-туристичного заповідника сакральнофортифікаційного будівництва та багатонаціональної етнографічної
спадщини Поділля, що ґрунтується на пам’ятці архітектури – Сутковецькій
церкві-замку.
Розроблено проект благоустрою прилеглої території Покровської церквизамку ХІV-ХV – ХVІІІ-ХІХ ст., пам’ятки архітектури національного значення
(охоронний номер №769) у селі Сутківці
Включено об’єкт до туристичних маршрутів Хмельниччини об’єктів району;
створено 30 нових робочих місць;
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів
Включення історичних пам’яток Ярмолинеччини до туристичних маршрутів
України;
проведення реставраційних робіт Покровської церкви-замку ХІV-ХV ст.,
ХVІІІ-ХІХ ст. с.Сутківці;
облаштування прилеглої території Покровської церкви-замку ХІV-ХV ст.,
ХVІІІ-ХІХ ст. с.Сутківці;
налагодження осель «зеленого туризму»;
реконструкція доріг, інженерної інфраструктури.
розбудова туристичного центру;
відтворення майстерень, ремесел та промислів;
створення панорами історії Поділля;
відродження петропавлівського ярмарку;
розбудова готельно-відпочинкової інфраструктури.
2015-2017
2015
2016
2017
Разом
4000,0
8000,0
8000,0
20000,0
Державний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство,
приватні інвестори, туристичні оператори
Ярмолинецька районна рада, райдержадміністрація, територіальні громади
с.Сутківці, с.Баранівка, с.Шарівка.
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Програма
Назва проекту
Цілі проекту

4. Реалізація туристичного потенціалу регіону
Будівництво кемпінгу на 30 місць та автостоянки
Розвиток туризму

Територія, на яку
проект
матиме
вплив
Стислий
опис
проекту
Очікувані
результати
Ключові заходи
проекту
Період
впровадження
Приблизна
вартість проекту,
тис. грн.
Джерела
фінансування
Виконавці
проекту

Полонський район, Буртинська сільська рада
Будівництво кемпінгу на 30 місць, 7-8 будинків на 4 особи та критої
автостоянки на 12-15 автомобілів в районі «Мертвого» озера (с. Лісне)
Збільшено кількість туристів у районі, збільшено надходження до бюджетів
усіх рівнів
Будівництво кемпінгу;
розповсюдження реклами
2015-2017
2015

2016

2017

Разом

400,0

600,0

600,0

1600,0

Кошти інвесторів
Інвестор, місцеві громади
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Для забезпечення спроможності територіальних громад відібрано інфраструктурні проекти,
що відповідають стратегічним цілям розвитку області та умовам фінансування за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, зокрема:
№
п/п

Назва проекту

1

Каналізаційні очисні споруди селище Білогір’я потужністю 400
м3/добу – будівництво (коригування на залишок об’ємів робіт, які
підлягають виконанню)
Корпус №2 Віньковецького НВК по вул. Заславській, 13 селище
Віньківці – капітальний ремонт
Модульна котельня по вул. Пушкіна, 14 в м. Волочиськ –
будівництво (коригування)
Лікувальний корпус на 120 ліжок та харчоблок на 250 порцій в м. Городок,
вул. Шевченка, 40 – будівництво (коригування робочого проекту)
Нежитлова будівля під дільничну лікарню по вул. Миру,15 у селищі
Вовковинці Деражнянського району – реконструкція
Артезіанські свердловини станції ІІ та ІІІ підйому з
встановленням станції знезараження питної води в м. Деражня –
реконструкція
Палатний корпус з дитячим відділенням та дитячою консультацією
по вул. Горького, 7 в м. Дунаївці – будівництво
Поліклініка
Ізяславської
центральної
районної
лікарні
по
вул. Б.Хмельницького, 47 м. Ізяслав – реконструкція приміщення
(коригування)
Дитячий садок по вул. Першотравнева, 68 в с. Гуменці
Кам’янець-Подільського району – реконструкція
Дитячий садок в с. Кам’янка Кам’янець-Подільського району –
будівництво
Дитячий садок по вул. Гагаріна, 5а в с.Лисогірка Кам’янецьПодільського району - реконструкція
Дошкільний
навчальний
заклад
№1
“Веселка”
по
вул. Грушевського, 55 в м. Красилів – реконструкція старого
корпусу
Очисні споруди селище Летичів – реконструкція
Водогін с. Браїлівка – селище Нова Ушиця – завершення будівництва
Очисні споруди каналізації в м. Полонне продуктивністю до 5 тис.
м3/добу – реконструкція
Школа на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів
с. Новолабунь, Полонського району – завершення будівництва
Розподільчі
електричні
мережі
10/04
кВ
с. Романіни
Славутського району – будівництво
Дошкільний
навчальний
заклад
“Пізнайко”
по
пров. Центральному, 2/1
в
с. Григорівка
Старокостянтинівського району – реконструкція
Частина водогону у селищі Стара Синява – реконструкція

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Очисні споруди у селищі Теофіполь – будівництво
Грузевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. в с. Грузевиця
Хмельницького району – будівництво (добудова харчоблоку до
будівлі, влаштування внутрішніх санвузлів та комп’ютерного

Необхідний обсяг
фінансування у
2015 році,
тис. грн.
3800,0
3336,0
1976,4
5000,0
1500,0
1280,3
6000,0
2000,0
1090,2
4500,0
431,6
5178,5
3521,0
2200,0
4000,0
2500,0
2137,3
2201,1
2000,0
1386,9
2506,8
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класу)
22

Повноцінна реабілітація – право кожної дитини-інваліда
с. Райківці Хмельницького району
23 Дорога по вул. Сонячна від ПК 0+00 до ПК 6+52 в с. Малиничі
Хмельницького району - капітальний ремонт
24 Модульна котельня дитячого садочка “Червона калина” у
селищі Чемерівці – будівництво (коригування)
25 Дорога по вул.Чапаєва в смт Чемерівці – капітальний ремонт
26 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у с. Корчик Шепетівського
району – будівництво
27 18-ти квартирний 3-х поверховий житловий будинок, селище
Ярмолинці, вул. Спортивна, 41 – будівництво
28 Консервація,
реставрація
та
пристосування
пам’ятки
архітектури національного значення Башти Нової №7 (Башти
Нової Західної) комплексу Старого замку (охоронний №730/8) в
м. Кам’янці-Подільський
29 Підсилення конструкцій та утеплення фасадів 72-х квартирного 9-ти
поверхового житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 1а
м. Кам’янець-Подільський – капітальний ремонт
30 Водопровід
(мережі
водопостачання
(об’єкту
цивільного
призначення: водозабезпечення) у садибній забудові м. Нетішин –
будівництво
31 Реконструкція плавального басейну ДНЗ № 3, вул.Зарічна,27 в
м.Славута
32 Реконструкція об’єктів благоустрою мікрорайону “Сонячний” в
м. Славута
33 Очисні споруди та мережі каналізації житлового мікрорайону ІІ
залізничного вокзалу в м. Старокостянтинів – реконструкція
33 Легкоатлетичне ядро на спортивному комплексі “Поділля”
ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 у м. Хмельницький –
реконструкція
34 Водогін
від
с. Чернелівка
Красилівського
району
до
м. Хмельницький – будівництво другої черги
36 Дитячий садок №1 “Перлинка” по вул. Шешукова, 6 в м. Шепетівка
– добудова на дві дошкільні групи, спортзал та їдальню
Всього по області

399,4
1026,9
1063,0
2000,0
3000,0
2952,4
5600,0

7000,0
3050,0
2039,5
3100,0
3407,19
4000,0
25000,0
2000,0
124184,49

