
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2013-2014 роки 

у 2013 році 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Стан виконання 

Сума, 

витрачених у 

звітному 

періоді 

коштів,  

тис. грн. 

Джерела 

фінансування 
Виконавці 

Розділ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності 

1 Забезпечення контролю з 

боку обласної державної 

адміністрації за 

здійсненням державної 

регуляторної політики в 

області 

 

Постійно Протягом 2013 року здійснювався системний 

контроль за дотриманням структурними підрозділами 

облдержадміністрації, органами місцевої виконавчої 

влади вимог Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності” (далі – Закон). 

Регуляторні дії в області були спрямовані на 

недопущення прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, зменшення 

втручання у діяльність суб’єктів господарювання, 

забезпечення дотримання процедур підготовки 

регуляторних актів, в тому числі підготовки 

своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх 

регуляторного впливу та оприлюднення проектів 

регуляторних актів. 

09 грудня 2013 року затверджено План діяльності 

Хмельницької обласної державної адміністрації з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, 

який розміщено в розділі “Регуляторна політика” 

офіційного веб-сайту облдержадміністрації. 

Відповідна робота проведена 

райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст 

обласного значення) рад, інформацію розміщено на 

офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації 

2 Планування діяльності з 15.12.2013 Планування регуляторної діяльності Хмельницької - - Департамент 



підготовки проектів 

регуляторних актів на 

наступний календарний 

рік з подальшим їх 

оприлюдненням у спосіб, 

передбачений чинним 

законодавством 

року 

15.12.2014 

року 

обласної державної адміністрації здійснюється 

відповідно до статті 7 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”. 

09 грудня 2013 року затверджено План діяльності 

Хмельницької обласної державної адміністрації з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, 

який розміщено на офіційному сайті Хмельницької 

обласної державної адміністрації в розділі “Регуляторна 

політика” за електронною адресою 

http://adm.km.ua/index1.php?link=2901.  

Із дотриманням термінів (до 15 грудня 2013 року) 

затверджено плани діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів усіма райдержадміністраціями та 

виконкомами міських (міст обласного значення) рад.  

У відповідності до вимог статті 13 Закону 

затверджені плани розміщено на офіційних сайтах 

місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, а також висвітлено у місцевих засобах 

масової інформації. 

економічного розвитку 

і торгівлі, інші 

структурні підрозділи  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, інші 

розробники 

регуляторних актів 

3 Формування та 

актуалізація реєстру 

діючих регуляторних 

актів 

облдержадміністрації та 

інших місцевих органів 

влади  на звітний рік 

Постійно Сформовано та оприлюднено Реєстр власних 

регуляторних актів Хмельницької обласної державної 

адміністрації на 2013 рік, до якого включено 14 

розпоряджень голови облдержадміністрації, 1 наказ 

Державного архіву області та 2 накази Головного 

управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації.  

17 січня 2014 року затверджено реєстр власних 

регуляторних актів Хмельницької обласної державної 

адміністрації на 2014 рік. 

Реєстр включає 10 розпоряджень голови 

облдержадміністрації та 1 наказ Державного архіву 

області.  

Аналогічні реєстри затверджено усіма 

райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст 

обласного значення) рад. 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі, інші 

структурні підрозділи  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

4 Формування плану- Постійно Відповідно до План-графіку здійснення відстежень - - Департамент 

http://adm.km.ua/index1.php?link=2901


графіка здійснення 

відстежень 

результативності 

регуляторних актів та 

забезпечення  контролю за 

дотриманням термінів по 

проведенню відстежень 

результативності власних регуляторних актів 

Хмельницької обласної державної адміністрації на 2013 

рік протягом звітного року проведено наступні заходи:  

- базове відстеження 1-го регуляторного акту (IV 

квартал 2013 року – 1-го); 

- повторне відстеження 4-х регуляторних актів (IV 

квартал 2013 року – 2-х); 

- періодичне відстеження 5-ти регуляторних актів 

(IV квартал 2013 року – 3-х). 

20 січня 2014 року затверджено План-графік 

здійснення відстежень результативності власних 

регуляторних актів Хмельницької обласної державної 

адміністрації на 2014 рік, згідно якого протягом 2014 

року необхідно провести відстеження 2 регуляторних 

актів. 

На офіційному сайті Хмельницької обласної 

державної адміністрації забезпечено функціонування 

розділу “Регуляторна політика”, в якому відкрито 

доступ до проектів регуляторних актів та аналізу їх 

регуляторного впливу, аналітичних звітів з відстеження 

результативності регуляторних актів, іншої інформації 

та документів, підготовлених в процесі провадження 

облдержадміністрацією регуляторної діяльності. 

економічного розвитку 

і торгівлі, інші 

структурні підрозділи  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

5 Проведення публічних 

обговорень проектів 

регуляторних актів, 

розгляд проектів 

регуляторних актів на 

засіданнях 

консультативно-дорадчих 

органів при 

облдержадміністрації,  

райдержадміністраціях, 

виконкомах міських (міст 

обласного значення) рад 

Постійно Обговорення регуляторних актів здійснюється 
шляхом проведення громадських слухань, “круглих 
столів”, на засіданнях консультативно-дорадчих органів 
при місцевих органах виконавчої влади тощо. 

У м. Славута проведено громадські слухання 

проектів регуляторних актів, зокрема: 

 - 21 листопада 2013 року – проекту рішення сесії 

міської ради “Про внесення змін до рішення міської 

ради “Про затвердження Правил благоустрою, 

санітарного утримання території, забезпечення чистоти 

і порядку в місті Славута”; 

  - 12 грудня 2013 року – проектів рішень сесії міської 

ради “Про затвердження Положення про порядок 

встановлення режиму об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та надання послуг на території міста 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, інші 

місцеві органи влади, 

органи місцевого 

самоврядування 

 



Славута”; “Про затвердження Порядку здійснення 

роздрібної торгівлі через дрібно роздрібну торговельну 

мережу шляхом використання засобів пересувної 

мережі у м. Славута”; “Про затвердження Положення 

про умови проведення конкурсу з вибору керуючої 

компанії індустріального парку”. 

26 листопада 2013 року в м. Шепетівка проведено 

громадські слухання, під час яких обговорено проект 

рішення міської ради “Про затвердження Порядку 

взаємодії адміністратора центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради із суб’єктами надання 

адміністративних послуг та суб’єктами звернень”. 

Протягом ІV кварталу 2013 року 

облдержадміністрацією прийнято розпорядження 

голови облдержадміністрації від 28.11.2013 року 

№395/2013-р “Про встановлення тарифів на 

інвентаризацію нерухомого майна”. 

6 Забезпечення підтримки 

функціонування та 

супроводу розділу 

“Регуляторна політика” на 

офіційних сайтах 

місцевих органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування  

Постійно З метою забезпечення прозорості діяльності 
обласної державної адміністрації на офіційному сайті у 
розділі “Регуляторна політика”: 

- забезпечено доступ до тексту проектів 
регуляторних актів, запропонованих для обговорення, 
та аналізу їх регуляторного впливу; 

- розміщено: 
 інформацію про посадових осіб, відповідальних 

за здійснення державної регуляторної політики у 
Хмельницькій області; 

 План діяльності Хмельницької обласної 
державної адміністрації з підготовки проектів 
регуляторних актів; 

 Реєстр власних регуляторних актів Хмельницької 
обласної державної адміністрації; 

 План-графік здійснення відстежень 
результативності власних регуляторних актів 
Хмельницької обласної державної адміністрації; 

 звіти про відстеження результативності власних 
регуляторних актів Хмельницької обласної державної 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, органи 

місцевого 

самоврядування 



адміністрації; 
- сформовано перелік нормативно-правових актів з 

питань державної регуляторної політики. 

Аналогічна інформація щодо реалізації державної 

регуляторної політики розміщена на сайтах 

райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад. 

Розділ “Регуляторна політика” структуровано 

відповідно до рекомендацій, викладених у листі 

Держпідприємництва від 30.05.2013 року         

№4671/0/20-13. 

7 Сприяння органам 

місцевого самоврядування 

у здійсненні виваженої 

регуляторної діяльності 

Постійно Райдержадміністраціями з органами місцевого 

самоврядування проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо здійснення ними 

регуляторної діяльності. Питання щодо дотримання 

вимог законодавства з питань регуляторної політики 

розглядається під час нарад з міськими (міст районного 

значення), селищними, сільськими головами. 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

8 Включення до навчально-

тематичних планів 

підвищення кваліфікації 

працівників місцевих 

органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування 

питань реалізації 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності 

2013 рік 

2014 рік 

У Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування висвітлювалися тематика щодо 

забезпечення соціального захисту найманих 

працівників, державної підтримки малого 

підприємництва, дерегуляції підприємницької 

діяльності тощо. 

Протягом 2013 року тематика програм підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування включала теми: 

“Аналіз виконання Національного плану дій щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-

2014 роки “Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” 

у напрямку дерегуляції підприємницької діяльності”, 

“Інструменти та механізми реалізації державної 

політики на 2013-2014 роки з дерегуляції 

підприємницької діяльності та надання 

адміністративних послуг на регіональному рівні”. 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, органи 

місцевого 

самоврядування, Центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 



9 Перегляд регуляторних 

актів щодо їх 

відповідності принципам 

державної регуляторної 

політики  

Постійно З метою недопущення прийняття економічно 
недоцільних і неефективних регуляторних актів 
впроваджуються заходи, спрямовані на приведення 
регуляторними органами прийнятих ними 
регуляторних актів у відповідність з принципами 
державної регуляторної політики.  

Протягом 2013 року облдержадміністрацією, 

райдержадміністраціями, органами місцевого 

самоврядування області здійснено перегляд 227 

регуляторних актів (IV квартал 2013 року – 60), 

проведено відстеження результативності 367  

регуляторних актів (IV квартал 2013 року – 104). Крім 

того, прийнято 810 регуляторних актів (IV квартал 2013 

року – 240), в тому числі 639 – актів (IV квартал 2013 

року – 167), що регулюють податкову діяльність 

суб’єктів господарювання. 

За результатами перегляду 68 актів скасовано, в 

51 регуляторний акт внесено зміни. 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі, інші 

структурні підрозділи  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

10 Проведення моніторингу 

створення та припинення 

діяльності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

2013 рік Протягом.2013 року в області: 

- проведено державну реєстрацію 1030 юридичних 

осіб та 5102 суб’єктів підприємницької діяльності-

фізичних осіб; 

- скасовано державну реєстрацію 545 юридичних 

осіб та  5609 фізичних осіб-підприємців. 

В цілому, стан розвитку підприємництва в області 

характеризується позитивною динамікою. Станом на 

01.01.2014 року: 

- кількість діючих малих підприємств становить 

8932 одиниці, та збільшилася протягом 2013 року на 

424 одиниці, або на 5,0 відсотків;  

- обсяги податкових надходжень до бюджетів 

усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього бізнесу за 

2013 рік становили 1,5 млрд. грн., що на  119,0 млн. 

грн., або майже на 9,0% більше, ніж за  2012 рік. 

 У тому числі, від суб’єктів малого бізнесу 

надійшло 650,3 млн. грн., що на 33,5 млн. грн., або на 

5,4% більше попереднього року, у тому числі від 

фізичних осіб-підприємців – 216,3 млн. грн., або на 

- - Реєстраційна служба 

Головного управління 

юстиції в області, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



10,6% більше.  

Від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену 

систему оподаткування надійшло 161,4 млн. грн., що на 

37,6 млн. грн., або на 30,4% більше, ніж у  2012 році 

11 Проведення навчальних 

семінарів, нарад, “круглих 

столів” для підвищення 

обізнаності державних 

реєстраторів в 

особливостях та новаціях 

реєстраційних процедур 

Постійно З 19 по 22 листопада 2013 року були проведені 

семінари для державних реєстраторів юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців під час яких розглядались 

окремі питання державної реєстрації суб’єктів 

господарювання.   

10 жовтня 2013 року в Хмельницькому університеті 

управління та права за участю Головного управління 

юстиції в Хмельницькій області, Євразійської асоціації 

правничих шкіл та працівників, Відділення Асоціації 

правників України відбувся круглий стіл на тему: 

“Досвід становлення системи державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно”. На засіданні 

круглого столу були обговоренні проблемні питання: 

- державної реєстрації речових прав на земельні 

ділянки; 

- державної реєстрації речових прав на об’єкти 

незавершеного будівництва; 

- надання інформації з Державного реєстру прав; 

- державної реєстрації речових прав на чуже 

нерухоме майно.  

До участі у спілкуванні були запрошені судді, 

представники нотаріату, державної виконавчої служби, 

науковці та студенти університету.  

15 листопада 2013 року у місті Кам'янець-

Подільський  відбувся семінар на тему: “Державна 

реєстрація земельних ділянок та прав на них. 

Повноваження органів місцевого самоврядування по 

розпорядженню землями”, організований Асоціацією 

“Земельна спілка України” за підтримки проекту 

USAID “Агроінвест”. 

Для участі в семінарі були запрошені представники 

реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

Хмельницькій області та реєстраційної служби 

- - Реєстраційна служба 

Головного управління 

юстиції в області, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



Кам'янець-Подільського міськрайонного управління 

юстиції. 

В рамках семінару розглядалися питання змін в 

земельному законодавстві України щодо ведення 

державного земельного кадастру, нового порядку 

державної реєстрації земельних ділянок та прав на них, 

розпорядження землями комунальної власності після 

розмежування, особливості нормативної оцінки земель 

несільськогосподарського призначення. 

18 грудня 2013 року у м. Хмельницькому 

реєстраційною службою Головного управління юстиції 

у Хмельницькій області проведено відкриту лекцію для 

студентів п’ятого курсу юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права. В 

рамках лекції було обговорено актуальні питання 

оформлення права власності та права оренди на 

земельні ділянки та перспективи розвитку чинного 

законодавства у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно. 

12 Забезпечення ефективної 

та безперебійної роботи 

регіонального та місцевих 

дозвільних центрів  

Постійно Дозвільні центри працюють в усіх 

райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст 

обласного значення) рад (26 одиниць) у повному 

режимі. Їх роботу забезпечують 48 державних 

адміністраторів. 

За умов, передбачених пунктом 12 статті 4-1 Закону 

України “Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності” документи дозвільного характеру 

регіональних дозвільних органів видаються суб’єктам 

господарювання через дозвільний центр виконкому 

Хмельницької міської ради. 

Дозвільним центром Хмельницької міської ради в 

повному обсязі налагоджена співпраця з місцевими та 

регіональними дозвільними органами (46 органів), 

забезпечено процедуру видачі документів дозвільного 

характеру та надання консультацій суб’єктам 

підприємницької діяльності в одному приміщенні за 

принципом “єдиного вікна”. 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, дозвільні 

органи 



Станом на 01.01.2014 року доступ державних 

адміністраторів місцевих дозвільних центрів до Реєстру 

ДДХ забезпечено 16-ма райдержадміністраціями та 4-

ма виконавчими комітетами міських рад міст обласного 

значення. 

З метою забезпечення стовідсоткової участі 

дозвільних органів в роботі дозвільних центрів за 

принципом “єдиного вікна” облдержадміністрацією 

здійснюється щомісячний моніторинг діяльності 

дозвільних центрів при райдержадміністраціях та 

міськвиконкомах (міст обласного значення). 

Протягом 2013 року за принципом “єдиного вікна” 

місцевими дозвільними центрами області видано 14430 

дозволів та зареєстровано 2789 декларацій. 

13 Запровадження 

електронного 

документообігу у 

процедурах надання 

адміністративних послуг  

Постійно Станом на 01.01.2014 року в області створено 

центри надання адміністративних послуг в усіх районах 

та містах обласного значення (26 одиниць), складовою 

частиною яких є реєстраційні офіси (державна 

реєстрація суб’єктів підприємництва та їх припинення) 

та дозвільні центри (надання адміністративних послуг з 

видачі (переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання) документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності). 

Взаємодія центрів в частині електронного обміну 

реєстраційними даними забезпечена державними 

реєстраторами та територіальними органами Головного 

управління Міндоходів в області, Головного управління 

Пенсійного фонду України в області та органами 

статистики. 

Триває робота по впровадженню систем 

електронного документообігу та автоматизованого 

обміну даними між державними адміністраторами, 

місцевими та регіональними дозвільними органами. 

Станом на 01.01.2014 року доступ державних 

адміністраторів місцевих дозвільних центрів до Реєстру 

ДДХ забезпечено 16-ма райдержадміністраціями та 4-

ма виконавчими комітетами міських рад міст обласного 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, дозвільні 

органи, органи 

ліцензування 



значення. 

Незадовільним залишається стан підключення до 

системи електронного документообігу та 

автоматизованого обміну даними з боку дозвільних 

органів, які є територіальними представництвами 

центральних органів виконавчої влади. 

Роботу з Реєстром документів дозвільного характеру 

забезпечено лише Головним управлінням 

Держземагенства в області. 

Разом з тим, електронний документообіг та 

автоматизований обмін даними між державними 

адміністраторами, місцевими та регіональними 

дозвільними органами не здійснюється, оскільки 

дозвільні органи надають перевагу опрацюванню 

матеріалів виключно у паперовому вигляді. 

14 Розробка механізму 

спрощення регулювання у 

сфері будівництва та 

підведення електроенергії 

І півріччя 

2013 року 

Із набранням чинності змін до Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності” (з 05.01.2013 

року) забезпечено: 

- скорочення строків отримання містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки, 

передбачивши, що строк отримання таких документів не 

може перевищувати семи робочих днів; 

- збереження права на виконання підготовчих 

та будівельних робіт у разі зміни замовника чи 

підрядника відповідних робіт без переоформлення 

дозволів та інших документів; 

- врегулювання питання щодо прийняття рішення 

про розроблення, затвердження або внесення змін до 

детальних планів територій за межами населених 

пунктів, видачі містобудівних умов та обмежень для 

такого будівництва об’єктів. 

- - Інспекція державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю в області, 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

ПАТ “Хмельницькобл-

енерго”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

15 Проведення регіональних 

нарад, “круглих столів”, 

семінарів з питань 

удосконалення дозвільної 

системи у сфері 

господарської діяльності  

2013 рік 

2014 рік 

28 травня 2013 року на засіданні колегії 

облдержадміністрації розглянуто питання про стан 

організації в області роботи з видачі документів 

дозвільного характеру за принципом “єдиного вікна”.  

За підсумками колегії прийнято розпорядження 

голови облдержадміністрації від 30.05.2013 року 

- Обласний 

бюджет 

Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації, 

представник відділу 

представництва у 



№163/2013-р “Про стан організації в області роботи з 

видачі документів дозвільного характеру за принципом 

“єдиного вікна” та створення центрів надання 

адміністративних послуг”, яким систему роботи 

дозвільних центрів визначено базовою при створенні 

центрів надання адміністративних послуг та 

формуванні їх структури.  

11 червня 2013 року за участю директора 

Департаменту дозвільної системи та ліцензування 

Державної служби України з питань регуляторної 

політики та розвитку підприємництва О.Андрєєва, 

представників підприємницької громадськості області, 

місцевих органів влади та територіальних 

представництв центральних органів виконавчої влади, 

відбулося засідання “круглого столу”, на якому 

розглянуто проблемні питання дозвільно-

погоджувальних процедур у сфері господарської 

діяльності та перспективи створення центрів надання 

адміністративних послуг як інструменту реформування 

адміністративних процедур. 

З метою вдосконалення видачі документів 

дозвільного характеру у сфері екології 18 липня 2013 

року Департаментом екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації за участі державних 

адміністраторів дозвільних центрів 

райдержадміністрацій та міських (міст обласного 

значення) рад проведено семінар-нараду щодо видачі 

відповідних документів дозвільного характеру 

регіонального рівня та вимог до пакету документів, 

необхідних для їх оформлення, відпрацьовано 

конкретні пропозиції щодо розв’язання проблем, 

пов’язаних із дозвільними процедурами. 

21 липня 2013 року відбулося засідання “круглого 

столу” на тему “Декларативний принцип в системі 

пожежної безпеки для суб’єктів підприємництва“ за 

участю представників управління Міністерства 

надзвичайних ситуацій України в області, державних 

адміністраторів місцевих дозвільних центрів, суб’єктів 

Львівській, 

Хмельницькій та 

Тернопільській 

областях управління 

Західного регіону 

Державної служби 

України з питань 

регуляторної політики 

та розвитку 

підприємництва, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, дозвільні 

органи 



підприємницької громадськості області. На засіданні 

розглянуто питання зміни механізму декларування 

початку роботи, пов’язаного із набранням чинності з             

1 липня 2013 року Кодексу цивільного захисту України 

(КЦЗ).  

16 Проведення аналізу 

діяльності місцевих 

дозвільних центрів на 

підставі моніторингу 

показників їх діяльності 

Щомісячно 

 

Щомісячно проводиться аналіз діяльності місцевих 
дозвільних центрів на підставі моніторингу показників 
їх роботи.  

Протягом 2013 року місцевими дозвільними 

центрами області видано 14430 дозволів та 

зареєстровано 2789 декларацій.  

Довідково. Протягом IV кварталу 2013 року видано 

3564 дозволів та зареєстровано 832 декларацій. 

Скорочення кількості виданих документів 

дозвільного характеру пов’язано, в першу чергу, з 

внесенням змін до Закону України “Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності” в частині 

видачі дозволів поза межами дозвільного центру, 

оформлення яких  регламентується Митним кодексом 

України та Законами України “Про захист рослин”, 

“Про зерно та ринок зерна в Україні”, “Про 

ветеринарну медицину”, “Про карантин рослин”. 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

17 Проведення перевірок 

роботи місцевих 

реєстраційних офісів та 

дозвільних центрів щодо 

ефективності їх діяльності 

та дотримання всіма 

службами процедур за 

принципом “єдиного 

вікна” 

ІІ квартал 

2013 року 

ІІ квартал 

2014 року 

 

З метою вивчення стану організації місцевих центрів 

надання адміністративних послуг та надання 

консультативно-методичної допомоги з їх створення 

створено робочу групу при облдержадміністрації, яка 

протягом липня-серпня 2013 року провела виїзні 

засідання у містах обласного значення Нетішин, 

Славута, Старокостянтинів, Шепетівка, Кам’янець-

Подільський та Чемеровецькому, Городоцькому, 

Деражнянському, Летичівському, Ізяславському, 

Полонському районах за участю представників 

виконкомів міських рад та райдержадміністрацій. 

В ході засідань розглядались актуальні питання щодо 

створення центрів надання адміністративних послуг, 

зокрема, щодо роботи місцевих дозвільних центрів в 

якості їх складової, обговорено шляхи забезпечення 

максимально зручних умов для обслуговування 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/4021


відвідувачів центрів, створення атмосфери повної 

довіри між суб’єктами звернення та представниками 

органів влади, приведення формату їх взаємодії до 

соціальних стандартів провідних країн світу. 

18 Запровадження системи 

обміну інформацією між 

органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування та 

дозвільними органами 

щодо проблемних питань 

в організації роботи з 

видачі документів 

дозвільного характеру 

2013 рік 

2014 рік 

З початку 2013 року в області проведено 57 спільних 

заходів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів 

міських (міст обласного значення) рад з дозвільними 

органами, на яких розглянуто ряд питань взаємодії 

державних адміністраторів та місцевих дозвільних 

органів, зокрема, щодо: 

- вирішення організаційних питань роботи місцевих 

дозвільних центрів за принципом “єдиного вікна”; 

- розробки дозвільними органами регламентів 

(інформаційних карток) видачі документів дозвільного 

характеру; 

- декларативного принципу видачі документів 

дозвільного характеру тощо. 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, дозвільні 

органи 

19 Забезпечення актуалізації 

на офіційних сайтах 

місцевих державних 

адміністрацій,  

виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад, 

дозвільних органів 

інформаційного 

наповнення розділу 

“Дозвільна система” 

(“Дозвільний центр”) 

Щокварталь

но 

Органами місцевої влади та місцевого 

самоврядування на офіційних сайтах забезпечено 

функціонування та інформаційний супровід веб-

сторінки “Дозвільна система”, на якій розміщено 

наступну інформацію: 

- інформація щодо державних адміністраторів; 

- паспорт дозвільного центру; 

- графік прийому суб’єктів господарювання 

місцевими дозвільними органами; 

- бланки та зразки заяв на отримання документів 

дозвільного характеру та декларацій; 

- регламенти (інформаційні картки) видачі 

документів дозвільного характеру 

Крім того, на офіційних сайтах забезпечено 

розміщення та щоквартальне оновлення наступної 

інформації, необхідної для суб’єктів господарювання: 

- перелік будівель, приміщень, які можуть бути 

надані в оренду та їх характеристика; 

- перелік вільних земельних ділянок, які можуть 

бути передані у власність (оренду) та їх 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, дозвільні 

органи 



характеристика; 
- перелік родовищ, потенційних для їх розробки 

та/або таких, що потребують залучення інвестицій; 

- перелік об’єктів нерухомого майна, що 

потребують реконструкції. 

Інформація про вільні нежитлові приміщення для 

надання в оренду розміщується на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України 

http://www.spfu.gov.ua/ у рубриці “Оренда держмайна” 

підрубрика “Потенційні об’єкти”. 

20 Створення розділу  

“Адміністративні 

послуги” на офіційних 

сайтах 

райдержадміністрацій (з 

урахуванням 

адміністративних  послуг 

органів місцевого 

самоврядування 

відповідних 

адміністративних 

територій), виконкомів 

міських (міст обласного 

значення) рад та системна 

актуалізація бази даних 

розділу 

2013 рік 

Щокварталь

на 

актуалізація 

Облдержадміністрацією, органами місцевої влади та 

місцевого самоврядування на офіційних сайтах 

створено розділ “Адміністративні послуги”, на яких 

розміщено наступну інформацію: 

- нормативно-правові акти України, що регулюють 

відносини у сфері надання адміністративних послуг; 

- перелік суб’єктів надання адміністративних 

послуг з деталізацією послуг, які вони надають; 

- інформаційні картки на адміністративні послуги. 
На офіційному сайті облдержадміністрації 

розміщена анкета для суб’єктів звернення щодо якості 

надання структурними підрозділами 

облдержадміністрації адміністративних послуг 

(http://www.adm.km.ua/index1.php?link=49). 

Крім того, функціонує офіційний сайт Центру 

надання адміністративних послуг Хмельницької міської 

ради, на якому висвітлена інформація щодо системи 

адміністративних послуг в місті 

(http://cnap.khmelnytsky.com/). 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, органи 

місцевого 

самоврядування 

21 Створення центрів з 

надання адміністративних 

послуг 

2013 рік 

2014 рік 

Станом на 31 грудня 2013 року в усіх районах та 

містах обласного значення розпочали роботу центри 

надання адміністративних послуг, з них 7 – у тестовому 

режимі. 

Усіма райдержадміністраціями та виконавчими 

комітетами міських (міст обласного значення) рад 

прийнято розпорядчі документи щодо утворення 

центрів надання адмінпослуг, затвердження положень 

1600,0 

 

 

 

 

 

 

1712,3 

Місцеві 

бюджети 

 

 

 

 
Державний 

бюджет 

Райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, органи 

місцевого 

самоврядування  

 

Департамент житлово-

http://www.adm.km.ua/index1.php?link=49


про центри надання адміністративних послуг та 

регламенти їх роботи. Затверджено переліки 

адмінпослуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг. 

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 
22 Розширення переліку 

послуг, які можуть 

надаватися через центри 

надання адміністративних 

послуг 

Постійно Протягом 2013 року кількість адміністративних 

послуг що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Хмельницької міської ради 

збільшилась до 162 послуг проти 151 послуги на 

початок року, кількість адмінпослуг що надаються 

через виконавчий комітет Кам’янець-Подільської 

міської ради – до 105 послуг проти 91, серед яких 

державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, видача документів дозвільного характеру, 

надання адміністративних послуг представниками 

управлінь та відділів міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунального майна, 

земельних питань, будівництва тощо.  

Усіма райдержадміністраціями та виконавчими 

комітетами міських рад затверджено переліки 

адміністративних послуг, які надаються через центри 

надання адміністративних послуг. 

Середня кількість адміністративних послуг, що 

надаються через центри надання адміністративних 

послуг при райдержадміністраціях, становить 108 

послуг (від 75 до 149 послуг), при виконавчих 

комітетах міських (міст обласного значення) рад – 125 

послуг (від 93 до 162 послуг). 

- Місцеві 

бюджети 

Виконкоми 

Хмельницької, 

Кам’янець-Подільської 

міських рад 

23 Спрямування дій 

посадових осіб органів 

державного контролю 

(нагляду) на проведення 

профілактично-

попереджувальних заходів 

Постійно Спеціалістами по роботі з роботодавцями відділення 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України в області під час перевірок 

страхувальників щодо правильності віднесення 

страхувальника до класу професійного ризику 

- - Органи державного 

контролю (нагляду) у 

сфері господарської 

діяльності 



під час здійснення 

перевірок 

підприємницької 

діяльності 

виробництва, проводиться відповідна профілактично-

попереджувальна та роз’яснювальна робота з метою 

надання  роботодавцями достовірної інформації про 

основний вид їх економічної діяльності. Всього за          

2013 рік здійснено 2283 вищезазначених перевірок 

страхувальників, у тому числі за ІV квартал звітного 

періоду – 460 перевірок. 

Страхові експерти з охорони праці відділень 

виконавчої дирекції Фонду здійснюють профілактичну 

роботу шляхом здійснення перевірок стану умов і 

безпеки праці на підприємствах області. Протягом 2013 

року здійснено 1450 таких перевірок, у тому числі за ІV 

квартал звітного періоду – 330 перевірок.       

З метою налагодження співпраці із суб'єктами 

господарювання стосовно запобігання чи зменшення 

ризиків, які становить продукція, надана цими 

суб'єктами господарювання на ринку, виявлення та 

усунення причин, що призводять до подання 

громадянами скарг Інспекцією з питань захисту прав 

споживачів в області значна увага приділяється 

просвітницькій роботі та висвітленню результатів 

роботи у ЗМІ.  

Постійно на каналі ХОДТРК “Поділля-центр”, в 

радіопередачі “Персона біля мікрофона” працівники 

Інспекції висвітлюють інформацію із розгляду звернень 

громадян та основні вимоги щодо їх правильного 

оформлення, про роботу громадської приймальні, 

роз’яснюють основні вимоги чинного законодавства та 

інформують про проведену роботу Інспекцією 

протягом відповідного періоду. 

Станом на 01.01.2014 року проведено 110 виступів, 

з них: семінарів – 12, лекцій – 10, телевиступів – 16, 

радіотрансляцій – 9, висвітлено у друкованих ЗМІ – 26. 

Крім того, взято участь у 14 нарадах, 1 конкурсі, 2 

виставці та проведено 2 “гарячі лінії”. 

Під час здійснення перевірок суб’єктів 

підприємницької діяльності, профілактично-

попереджувальна робота проводиться Головним 



управлінням Міністерства доходів та зборів України у 

Хмельницькій області, державною екологічною 

інспекцією та інспекцією державного архітектурно-

будівельного контролю в області. Під час даних заходів 

працівниками відповідних органів державного 

контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

основних вимог чинного законодавства. 

В цілому у 2013 році кількість планових перевірок, 

здійснених органами державного контролю (нагляду) у 

сфері господарської діяльності в області, скоротилася 

порівняно із 2012 роком у 2,0 рази, позапланових – на 

12,0 відсотків. 

24 Забезпечення ефективної 

діяльності 

консультативно-дорадчих 

органів при органах 

податкової та митної 

служб (громадських рад) 

2013 рік 

2014 рік 

Протягом 2013 року проведено 4 засідання 

громадської ради при Головному управлінні 

Міндоходів у Хмельницькій області. 

- - Державна податкова 

служба в області, 

Хмельницька митниця 

25 Запровадження 

автоматизованої системи 

електронної 

документальної перевірки 

платника податків на 

підставі даних з 

автоматизованих систем, 

Реєстрів органів 

Державної податкової 

служби України та 

електронної звітності 

платників податків 

2013 рік 

2014 рік 

З метою зменшення втручання територіальних 

органів Міндоходів в господарську діяльність суб’єктів 

господарювання, за результатами аналізу податкової 

звітності яких не встановлено порушень податкового 

законодавства, повноти нарахування та сплати 

податкових зобов’язань, Міністерством доходів і зборів 

України розробляється програмне забезпечення по 

проведенню електронної документальної перевірки 

платника податків, яке надасть можливість, по 

зазначеній категорії платників податків, по завершенню 

граничних термінів, встановлених для визначення 

податкових зобов’язань платника податків 1095 днів в 

автоматизованому режимі провести документальну 

перевірку. Зазначене також зменшить вплив людського 

фактору на результати проведеної документальної 

перевірки. 

- - Державна податкова 

служба в області 

26 Поширення та 

вдосконалення системи 

2013 рік 

2014 рік 

Хмельницькою митницею Міндоходів постійно 

проводиться робота щодо впровадження електронного 

- - Хмельницька митниця 



електронного 

декларування товарів, які 

оформлюються на 

Хмельницькій митниці 

суб’єктами малого та 

середнього бізнесу 

декларування товарів і транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України.  

Станом на 01.01.2014 року підрозділами митниці 

забезпечено прийняття та оформлення в електронному 

вигляді 44644 митних декларацій, що складає 96,8% від 

загальної кількості оформлених митних декларацій, у 

тому числі за ІV квартал 2013 року оформлено 9174 

митних декларації або 90,7 відсотка. 

27 Сприяння створенню 

громадських об’єднань 

суб’єктів підприємництва, 

у тому числі за галузевим 

принципом  

Постійно З метою сприяння діяльності об’єднань підприємців 

райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст 

обласного значення) рад представники 

підприємницької громадськості запрошуються до 

участі:  

- у засіданнях комісій, робочих груп тощо з питань 

підприємницької діяльності; 

- в обговоренні проектів регуляторних актів; 

- у розробці спільних пропозицій до нормативно-

правових актів з питань регулювання підприємницької 

діяльності. 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

28 Проведення моніторингу 

проблемних питань 

здійснення 

підприємницької 

діяльності шляхом 

залучення суб’єктів 

підприємництва та їх 

громадських об’єднань до 

їх виявлення та 

обговорення 

Постійно Проведення моніторингу проблемних питань 

здійснення підприємницької діяльності та розробка 

шляхів з їх вирішення реалізуються у форматі 

конструктивного діалогу влади з бізнесом на засіданнях 

консультативно-дорадчих органах при виконавчих 

органах державної влади та місцевого самоврядування 

(координаційні ради з питань розвитку підприємництва, 

регіональна рада підприємців Хмельницької області, 

регіональний комітет економічних реформ, громадські 

ради), під час проведення робочих зустрічей, круглих 

столів, інших заходів. 

У 2013 році проведено 183 засідання місцевих 

координаційних рад, у тому числі за ІV квартал 2013 

року – 44 засідання. 

21 листопада 2013 року відбулося засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при облдержадміністрації. 

Присутніми обговорено проект Закону України “Про 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, Союз 

промисловців і 

підприємців області, 

регіональна рада 

підприємців області 



Загальнодержавну програму розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2014-2024 роки” та 

акцентовано увагу на основних критеріях, за якими 

повинні визначатися результативність та ефективність 

реалізації програми: 

- забезпечення розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного ринку шляхом 

впровадження інноваційних технологій;  

- створення робочих місць та зменшення рівня 

безробіття;  

- підвищення соціальної відповідальності бізнесу 

перед суспільством та створення позитивного іміджу 

для залучення інвестицій тощо. 

Крім того, учасниками засідання обговорено питання 

щодо необхідності зниження податкового 

навантаження на фонд оплати праці суб’єктів 

підприємницької діяльності, як основного фактору 

легалізації праці, та поінформовано про тенденції 

формування доходної частини пенсійного фонду за 

рахунок надходжень єдиного соціального внеску, 

проблеми його адміністрування та перспективи 

зниження ставки внеску за рахунок запровадження 

ефективних компенсаторів. 

За результатами обговорення прийнято ряд рішень, 

зокрема щодо: 

- надання пропозицій за результатами 

доопрацювання проекту Загальнодержавної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-

2024 роки для подальшого направлення пропозицій та 

зауважень Державній службі України з питань  

регуляторної політики та розвитку підприємництва; 

- забезпечення Головним управлінням Міністерства 

доходів і зборів України в області результативності 

роботи з легалізації “тіньового” бізнесу та трудових 

відносин роботодавців з найманими працівниками, 

зокрема шляхом залучення до участі в оперативних 

заходах представників громадських об’єднань 

підприємців та визначення оптимального терміну для 



реєстрації суб’єкта підприємництва та врегулювання 

виявлених порушень; 

- продовження інформаційно-роз’яснювальної 

роботи Головним управлінням Пенсійного фонду в 

області щодо важливості повноти сплати єдиного 

внеску, а також принципів системи 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Пропозиції за результатами засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при облдержадміністрації направлено Державній 

службі України з питань  регуляторної політики та 

розвитку підприємництва листом облдержадміністрації 

від 17.12.2013 року  №62/26-13-6950/2013. 

Крім того, протягом ІV кварталу 2013 року 

проведено ряд організаційних заходів, в ході яких 

розглядалися проблемні питання здійснення 

підприємницької діяльності, а саме:  

- 4 жовтня  2013 року – засідання за участю 

представників депутатського корпусу обласної ради та 

підприємницької громадськості області, де обговорено 

питання щодо створення сприятливих умов залучення 

іноземних інвестицій та напрями формування 

інвестиційної привабливості регіону. 

- 29 жовтня 2013 року – спільне засідання 

регіонального комітету з економічних реформ і ради 

вітчизняних та іноземних інвесторів при 

облдержадміністрації, у якому взяли участь члени ради 

інвесторів, члени регіонального комітету економічних 

реформ, голови райдержадміністрацій, міські (міст 

обласного значення) голови, голови районних рад та 

представники підприємницької громадськості області. 

Опрацьоване в ході засідання коло питань 

стосувалося практичного застосування в регіоні 

механізмів та інструментів державної підтримки і 

стимулювання інвестиційної діяльності як в розвиток 

економіки, так і в соціальну сферу. 

- 29 листопада 2013 року – зустріч першого 



заступника Міністра промислової політики України 

Миколи Євдокименка з керівниками промислових 

підприємств області, під час якої обговорено питання 

створення зон вільної торгівлі з Євросоюзом в 

контексті пріоритетності євроінтеграційного курсу 

України; 

- 20 грудня 2013 року – круглий стіл на тему 

“Арбітраж як засіб захисту бізнесу: міжнародний 

арбітраж та третейський розгляд – сучасні тенденції і 

новації”, який проведено з метою інформування 

підприємницької громадськості про можливості захисту 

ділових інтересів.  

Під час заходу присутніми обговорено наступні 

питання: 

- переваги третейського розгляду як альтернативи 

державних судів; 

- застосування сучасних механізмів вирішення 

спорів в порядку третейського судочинства;  

- огляд позитивної та негативної договірної і 

судової практики укладення арбітражних (в т.ч. 

третейських) застережень;   

- надання рекомендацій по складанню “залізних” 

застережень з метою захисту бізнесу. 
29 Узагальнення проблемних 

питань здійснення 

підприємницької 

діяльності з метою 

подання пропозицій 

центральним органам 

виконавчої влади щодо 

удосконалення 

нормативно-правової 

бази, що регламентує 

діяльність суб’єктів 

підприємництва 

Постійно Облдержадміністрація постійно аналізує економічну 

ситуацію регіону з метою визначення шляхів 

покращення процесів розвитку в економічній та 

соціальній сферах та спрямовує зусилля на вирішення 

наявних проблемних питань, ініціює перед 

центральними органами виконавчої влади питання 

щодо внесення змін до нормативних документів, які 

регулюють підприємницьку діяльність.  

Протягом 2013 року пропозиції щодо удосконалення 

нормативно-правової бази, що регламентує діяльність 

суб’єктів підприємництва направлено: 

- Адміністрації Президента України – листи 

облдержадміністрації від 01.11.2013 року                   

№56/26-08-6003/2013, від 30.12.2013 року                  

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

територіальні 

підрозділи центральних 

органів виконавчої 

влади, суб’єкти 

підприємництва, 

громадські об’єднання 



№56/26-13-7281/2013; 

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України – лист облдержадміністрації                             

від 04.12.2013 року №05-02/2712;  

- Міністерству юстиції України – лист 

облдержадміністрації від 15.10.2013 року                                          

№ 58/26-12-5666/2013; 

- Державній службі України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва – 

листи облдержадміністрації від 28.10.2013 року                             

№61/26-13-5928/2013, від 17.12.2013 року                  

№62/26-13-6950/2013. 

Всього протягом 2013 року до Адміністрації 

Президента України та центральних органів виконавчої 

влади направлено близько 100 пропозицій до 3-х 

діючих законодавчих актів та 8-ми законопроектів 

щодо врегулювання проблемних питань здійснення 

підприємницької діяльності.  

Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

3.1. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва 

1 Забезпечення фінансово-

кредитної допомоги  

суб’єктам малого та 

середнього 

підприємництва на 

поворотній основі через 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області 

відповідно до Порядку 

надання Регіональним 

фондом підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області 

фінансово-кредитної 

допомоги суб'єктам 

2013 рік 

2014 рік 

 

 

З метою фінансової підтримки суб’єктів малого і 

середнього підприємництва щодо реалізації ними 

інвестиційних проектів у сферах економічної 

діяльності, визначених Регіональною програмою 

розвитку малого і середнього підприємництва 

Хмельницької області на 2013-2014 роки 

приоритетними, рішеннями чотирнадцятої сесії 

обласної ради від 20.12.2012 року №13-14/2012 “Про 

обласний бюджет на 2013 рік” та п’ятнадцятої сесії 

обласної ради від 28.03.2013 року №16-15/2013 “Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік” 

передбачено виділення коштів в сумі 1358,7 тис. 

гривень.  

Станом на 01.01.2014 року фінансову допомогу 

отримали 3 суб’єкта малого підприємництва на 

загальну суму 330,0 тис. гривень. 

Протягом ІV кварталу 2013 року кредити суб’єктам 

330,0 Обласний 

бюджет 

 

 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області, 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації 



підприємництва за рахунок 

коштів обласного бюджету 

(додаток 1) 

господарювання не надавалися. 

2 Забезпечення фінансової 

підтримки суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва за 

рахунок міських 

(районних) бюджетів у 

рамках місцевих програм 

підтримки малого 

підприємництва, у тому 

числі шляхом часткового 

відшкодування 

відсоткових ставок з 

місцевих бюджетів за 

кредитами, залученими 

суб’єктами малого та 

середнього 

підприємництва для 

реалізації інвестиційних 

проектів 

2013 рік 

2014 рік 

 

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва за рахунок міських 

(районних) бюджетів у рамках місцевих програм 

підтримки малого та середнього підприємництва, у 

тому числі шляхом часткового відшкодування 

відсоткових ставок з місцевих бюджетів за кредитами, 

залученими суб’єктами малого та середнього 

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, 

задекларовано в усіх містах обласного значення та 

районах області. 

Разом з тим, у зв’язку з обмеженістю коштів 

місцевих бюджетів фінансова допомога за даним 

напрямком не надавалась. 

 

- Місцеві  

бюджети 

Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

3 Здійснення фінансової 

підтримки суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва у 

відповідності до Порядку 

часткового відшкодування 

з обласного бюджету 

відсоткових ставок за 

кредитами, залученими 

суб’єктами малого та 

середнього 

підприємництва для 

реалізації інвестиційних 

проектів (додаток 2) 

2013 рік 

2014 рік 

Протягом 2013 року фінансова підтримка суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у відповідності 

до Порядку часткового відшкодування з обласного 

бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими 

суб’єктами малого та середнього підприємництва для 

реалізації інвестиційних проектів не здійснювалася, у 

зв'язку з відсутністю фінансування. 

- Обласний 

бюджет 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області, 

Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації, 

4 Проведення моніторингу Щорічно На виконання розпорядження голови - - Департамент 



ефективності 

використання коштів 

обласного бюджету 

Регіональним фондом 

підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області 

облдержадміністрації від 11.11.2013 року № 366/2013-р 

створено робочу групу з проведення перевірки щодо 

використання коштів обласного бюджету Регіональним 

фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій 

області за 2010-2012 роки та 9 місяців 2013 року. До 

складу робочої групи увійшли представники 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

Головного управління Міністерства доходів і зборів в 

області, Головного управління пенсійного фонду в 

області та Державної фінансової інспекції в області. 

За результатами перевірки надано методичну 

допомогу щодо усунення виявлених недоліків та 

підготовлено рекомендації для врахування Фондом у 

подальшій діяльності по недопущенню заборгованості 

та прострочення повернення фінансово-кредитної 

підтримки. 

 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації 

5 Забезпечення залучення 

довгострокових ресурсів 

для активної підтримки 

розвитку малого та 

середнього бізнесу на 

довготривалий термін 

2013 рік 

2014 рік 

      Упродовж 2013 року збільшилася питома вага 

довгострокових депозитів для активної підтримки 

розвитку малого та середнього бізнесу на 

довготривалий термін з 37,8% на початок року до 

44,6% станом на 01.12.2013 року. При цьому, в 

абсолютному значенні в поточному році обсяг 

довгострокових депозитних зобов’язань зріс на             

1128,4 млн. грн. або на 44,1% та становив 3690,0 млн. 

гривень. 

- - Управління 

Національного банку 

України в області, 

банківські установи 

6 Створення Фонду 

підтримки 

підприємництва у 

Деражнянському районі 

2013 рік 

2014 рік 

Створення Фонду підтримки підприємництва у 

Деражнянському районі планується у 2014 році. 

- - Деражнянська 

райдержадміністрація, 

районна рада 

7  Залучення суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва до 

виконання державних і 

регіональних (місцевих) 

замовлень, закупівлі 

товарів, робіт та послуг за 

2013 рік 

2014 рік 

Інформування суб’єктів малого і середнього 

підприємництва здійснюється шляхом забезпечення 

доступу до планів проведення тендерних процедур 

(інформація розміщена на сайтах місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування) та 

повідомлень в засобах масової інформації про 

проведення закупівель товарів робіт і послуг за 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

 



рахунок бюджетних 

коштів шляхом 

інформування, 

консультування, надання 

допомоги в підготовці 

документів тощо 

бюджетні кошти. 

Органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на постійній основі здійснюється 

інформування, консультування, надання допомоги 

суб’єктам малого та середнього підприємництва в 

підготовці документів  для участі ними в регіональних 

тендерних процедурах. 

8 Пріоритетна підтримка 

регіонального 

товаровиробника під час 

проведення місцевих 

тендерних процедур при 

рівних умовах з іншими 

учасниками 

(переможцями) 

2013 рік 

2014 рік 

 

Сприяння органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування місцевим товаровиробникам під час 

проведення місцевих тендерних процедур  

здійснюється шляхом інформування про потреби у 

засобах масової інформації та Інтернет-ресурсу. 

 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

9 Сприяння залученню до 

участі в регіональних 

(обласних) конкурсах 

(тендерних процедурах) 

по реалізації регіональних 

економічних програм в 

галузі капітального 

будівництва, розвитку 

виробничих потужностей 

суб’єктів підприємництва, 

які здійснюють діяльність 

на території області 

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року участь у процедурі закупівель 

товарів, робіт і послуг за державні кошти (тендерах) 

прийняли 976 учасників. Із загальної кількості 

учасників 955 суб’єктів господарювання (97,8%) – 

суб’єкти малого і середнього бізнесу. 

Загальна сума коштів у звітному періоді за 

укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і 

послуг становить 780,7 млн. грн., у тому числі із 

суб’єктами малого і середнього підприємництва – 639,4 

млн. грн., або 81,9% загальної суми закупівель. 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

10 Надання фінансово-

кредитної підтримки 

фермерським 

господарствам за рахунок 

державного бюджету на 

поворотній та 

безповоротній основі 

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року фінансову підтримку на 

поворотній основі на збільшення обігових коштів 

отримало 1  фермерське господарство на суму 200,0 

тис.гривень. 

 

200,0 Державний 

бюджет 

 

Обласне відділення 

Українського 

державного фонду 

підтримки 

фермерських 

господарств 

11 Забезпечення 

роботодавцям компенсації 

фактичних витрат у 

2013 рік 

2014 рік 

 

Обласним центром зайнятості проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота  з роботодавцями 

з метою ознайомлення  з  механізмом  компенсації 

371,7 Фонд 

загально-

обов’язково

Обласний центр 
зайнятості, Головне 

управління Пенсійного 
фонду України в 



розмірі єдиного 

соціального внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування за: 

 працевлаштованих 

безробітних громадян на 

нові робочі місця в 

пріоритетних видах 

економічної діяльності; 

влаштування на 

роботу молоді, для якої це 

перше робоче місце; 

створення 

високооплачуваних 

робочих місць 

витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні  

безробітних на нові робочі місця на семінарах, під час 

зустрічей та засідань „круглих столів”, через засоби 

масової інформації. У 2013 році проведено 1082 

семінари за участю 10,2 тис. роботодавців, з них 104 

“круглих столи”, 46 “днів відкритих дверей” тощо. 

Станом на 01.01.2014 року обласним центром 

зайнятості прийнято рішення щодо здійснення 

компенсації єдиного соціального внеску 262 

роботодавцям  за працевлаштування 483 безробітних на 

нові робочі місця, у тому числі 226 безробітних – в 

пріоритетних сферах економічної діяльності. 

В тому числі, здійснено компенсацію витрат 

роботодавцям єдиного соціального внеску з 

Державного бюджету України за працевлаштування 52 

випускників на нові робочі місця. 

го 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття  

області 
 

12 Надання безробітним 

особам, які виявили 

бажання започаткувати 

власну справу, допомоги в 

підготовці бізнес-планів 

для організації та 

започаткування 

підприємницької 

діяльності з одноразовою 

виплатою допомоги по 

безробіттю на ці цілі 

2013 рік 

2014 рік 

 

Базовими центрами зайнятості області проводилась 

робота з безробітними, які виявили бажання 

започаткувати власну справу, щодо перспектив 

розвитку підприємництва та можливостей створення 

власного бізнесу, надання допомоги у складанні бізнес-

планів під час семінарів, орієнтованих на 

започаткування підприємницької діяльності (проведено 

480 інформаційних семінарів „Як розпочати свій 

бізнес”,  у яких прийняли участь 8,4 тис. осіб та понад 

330 тематичних „Від бізнес-ідеї до власної справи”, до 

яких залучено 3,2 тис. осіб). Інформаційні матеріали 

щодо розробки бізнес-планів розміщені в 

інформаційних куточках центрів зайнятості. У 2013 

року 569 безробітних проходили навчання з основ 

підприємницької діяльності, в ході якого отримували 

допомогу у складанні бізнес-планів.  

Започаткували власну справу 593 безробітних, яким 

одноразово виплачено допомогу по безробіттю в сумі 

6697,8 тис. гривень. 

6697,8 Фонд 

загально-

обов’язково

го 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття  

Обласний центр 
зайнятості 

 

13 Сприяння діяльності 

кредитних спілок 

2013 рік 

2014 рік 

Станом на 01.01.2014 року в області діє 15 кредитних 

спілок, функціонує Асоціація кредитних спілок 

- - Райдержадміністрації, 

виконкоми міських 



  Хмельниччини (до складу входять 12 кредитних 

спілок). 

(міст обласного 

значення) рад 

3.2. Інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва 

14 Розробка та періодичне 

оновлення рекламно-

іміджевої продукції та 

інформаційно-

презентаційних матеріалів 

про область 

2013 рік 

2014 рік 

З метою сприяння залученню інвестицій в 

економіку області виготовлено Інвестиційний паспорт 

Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу 

Хмельницької області, презентаційний буклет 

“Хмельниччина запрошує”, відеофільм “Хмельниччина 

запрошує”, інформаційний стенд, рекламно-іміджеві 

продукти щодо потенційної привабливості регіону. 

Розроблена оновлена концепція бренду 

Хмельницької області, яка була представлена на 

засіданні комітету економічних реформ 29 жовтня 2013 

року. 

114,7 Обласний 

бюджет 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

15 Розробка інвестиційних 

паспортів області та її 

адміністративно-

територіальних одиниць 

2013 рік 

2014 рік 

Розроблені інвестиційні паспорти області, районів, 

міст обласного значення з відповідними додатками 

(зокрема, переліками земельних ділянок, які 

пропонуються для будівництва промислових об’єктів, 

туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі 

чи інших видів економічної діяльності; наявних 

виробничих та офісних приміщень, які можуть 

використовуватися інвесторами під промислові об’єкти, 

туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та 

офісні центри; промислових майданчиків), розміщено 

на веб-сайтах облдержадміністрації, ряду 

райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад. 

- 

 

- 

Обласний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

16 Формування каталогу 

експортного потенціалу 

підприємств області 

2013 рік 

2014 рік 

Виготовлено Каталог експортного потенціалу 

Хмельницької області, який розповсюджується за 

допомогою торговельно-економічних місій при 

дипломатичних представництвах України за кордоном, 

а також під час міжнародних заходів 

- Обласний 

бюджет 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

17 Представлення 

інвестиційного потенціалу 

2013 рік 

2014 рік 

З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих 

зв’язків з іноземними державами, а також 

206,6 Обласний 

бюджет 

Департамент 

економічного 



області на вітчизняних та 

закордонних 

інвестиційних форумах, 

виставках, конференціях, 

інших інвестиційно 

орієнтованих заходах 

 

налагодження прямих ділових контактів, проводяться 

ділові зустрічі керівництва облдержадміністрації та 

підприємницького сектору області з представниками 

бізнес-кіл та державних установ європейських держав. 

Протягом 2013 року розповсюдження презентаційної 

продукції та інвестиційних пропозицій міста 

Хмельницький проводилось: 

- на засіданні міжнародного Трейд-клубу серед 

представників 50-ти іноземних посольств та 

дипломатичних місій в Україні; 

- під час зустрічі з керівництвом міста-побратима 

Бельц (Молдова); 

- під час зустрічі з Генеральним консулом 

Генерального Консульства України в м. Мюнхені 

(ФРН); 

- під час зустрічі з представниками Куявсько-

Поморського воєводства; 

- в ході участі у Проекті Іст Інвест Твінінг в 

Нідерландах та Бельгії; 

- під час зустрічі з представниками Стамбульської 

спілки експортерів текстилю (Туреччина); 

- під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним 

послом Республіки Польща в Україні; 

- на святі міста Хмельницького іноземним 

делегаціям з міст-побратимів Шяуляй (Литва), Сілістра 

(Болгарія), Бельц (Молдова), Модесто (США), Іваново і 

Твер (Росія), Чеханов (Польща), Бор (Сербія), делегації 

з м. Батумі (Грузія); 

- на семінарі на тему “Розвиток та вдосконалення 

законодавства про енергозбереження і створення 

національних стандартів з енергоефективності” (Львів). 

Інформація про експортні можливості регіону 

розміщувалась в різнопланових друкованих та 

електронних виданнях, довідниках, каталогах, мережі 

Інтернет тощо,  розповсюджувалась при участі у 

численних виставково-ярмаркових заходах, 

інвестиційних форумах, зокрема під час візитів 

делегацій Хмельницької облдержадміністрації: 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

Хмельницька торгово-

промислова палата 



- до міста Ізмір (Туреччина) з метою участі 

делегації Хмельницької області  у роботі 82-го 

Ізмірського міжнародного ярмарку та презентації 

економічного та інвестиційного потенціалу України в 

цілому та Хмельницької області зокрема, а також у 

проведенні Дня економіки України та Українсько-

Турецького економічного та інвестиційного бізнес-

форуму (01-03 вересня 2013 року).  
- до м. Афіни та острова Родос з метою 

проведення українсько-грецького бізнес-форуму 

“Інвестиційні та експортні можливості 

Хмельниччини” у м.Афіни (12-15 листопада 2013 

року); 

- до Південно-егейської області (Грецька 

Республіка) з метою підписання Угоди між 

Хмельницькою обласною державною адміністрацією та 

адміністрацією Південно-егейської області про 

торговельно-економічне, науково-технічне і культурне 

співробітництво (14 листопада 2013 року). 

18 Використання 

можливостей 

дипломатичних 

представництв України за 

кордоном та 

дипломатичних 

представництв країн, 

акредитованих в Україні 

для поширення 

інформаційних матеріалів 

про область 

Постійно Інформаційно-презентаційні матеріали про область 

(Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог 

експортного потенціалу Хмельницької області, буклет 

“Хмельниччина запрошує”) постійно 

розповсюджуються за допомогою торговельно-

економічних місій при дипломатичних 

представництвах України за кордоном, а також під час 

міжнародних заходів. 

 

- - Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації,  

Хмельницька торгово-

промислова палата 

19 Пошук потенційних 

інвесторів для розвитку 

провідних галузей 

економіки регіону шляхом 

організації ділових візитів 

та прийому ділових кіл 

іноземних держав  

Постійно З метою пошуку потенційних інвесторів для 

розвитку провідних галузей економіки області 

матеріали щодо інвестиційного потенціалу, 

привабливих інвестиційних пропозицій області 

надсилались для їх публікації на сторінках 

різнопланових друкованих видань, включення в 

електронні каталоги, довідники тощо. Презентаційні 

- - Департаменти 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

агропромислового 

розвитку, 

управління 

інфраструктури та 



 матеріали про пріоритетні інвестиційні проекти 

підприємств області розміщені на офіційних веб-сайтах 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій та 

виконкомів міських (міст обласного значення) рад, 

подавались для розміщення на веб-сайтах Державного 

агентства України з інвестицій та управління 

національними проектами, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, ряду торговельно-

економічних місій за кордоном. 

З метою пошуку потенційних інвесторів для 

розвитку провідних галузей економіки регіону шляхом 

організації ділових візитів та прийому ділових кіл 

іноземних держав на запити потенційних інвесторів 
ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій та 

розвитку” проведено відповідну роботу та підготовлено  

необхідну інформацію, зокрема:  

1) Проведено моніторинг земельних ділянок для 

будівництва заводу з виробництва покриття для 

автомобільних сидінь компанією Boshoku Automotive 

Europe GmbH; 

2) Надано інформацію про об’єкти промислової 

нерухомості та земельні ділянки для розміщення 

американською компанією Delphi виробництва своєї 

продукції на території України; 

3) Підготовлено та надано інформацію про 

підприємства області з метою інвестування на території 

України іноземної компанії з Об’єднаних Арабських 

Еміратів (м.Дубаї) в різних сферах господарської 

діяльності. 

4) Підготовлено інформацію на запити потенційних 

інвесторів, зокрема, з Ірландії, щодо започаткування 

виробництва молочних продуктів; 

5) Інформацію про підприємства Хмельницької 

області, що займаються виробництвом пластикових 

форм (лиття під тиском), виробляють упакування, 

виготовляють прес-форми з алюмінію. 

Станом на 01.01.2014 року з метою пошуку 

потенційних інвесторів для розвитку економіки міста 

туризму 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

Хмельницька торгово-

промислова палата, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку”, Союз 

промисловців і 

підприємців 

Хмельницької області 



Хмельницький міською радою: 

- подано 3 проекти соціального спрямування для 

участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування 2013 року. Проект 

"Соціалізація слабозорих дітей в загальноосвітній 

школі" став переможцем в IV категорії учасників. 

Надано консультації відповідальним особам 

бюджетних закладів міста з написання проектів на 

аналогічний конкурс 2014 року. Бюджетними 

закладами міста підготовлено 3 проекти, які 

затверджено на засіданні виконавчого комітету міської 

ради 09 січня 2014 року, планується подальше 

затвердження проектів на сесії міської ради; 

- надано рекомендації з підготовки проектів для 

участі у конкурсі інвестиційних програм (проектів), що 

можуть реалізуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку в 2014 році (МКП 

“Хмельницькводоканал”, МКП “Хмельницьктепло-

комуненерго”, КП “Південно-Західні тепломережі”, 

МКП “Міськсвітло”). Проекти МКП 

“Хмельницьктеплокомуненерго” та МКП 

“Хмельницькводоканал” направлені комісією 

облдержадміністрації в Міністерство регіонального 

розвитку та будівництва; 

- проведено робочу зустріч з представниками 

Стамбульської спілки експортерів текстилю 

(Туреччина), які висловили наміри перемістити до м. 

Хмельницький частину наявних у них виробничих 

потужностей в галузі виробництва та фарбування 

тканин. За результатами зустрічі надано перелік 

наявних в місті вільних виробничих приміщень для 

розміщення даних потужностей; 

- проведено відеоконференцію з представниками 

ТОВ “Лекс-Консалт+”  (м. Донецьк), у ході якої 

обговорено інвестиційні пропозиції по створенню 

Муніципального інформаційно-розрахункового центру 

та автоматизованої системи документообігу; 

- проведено переговори із представником компанії 



“Reikartz” (м. Київ) щодо намірів будівництва в місті 

готельного комплексу, надано пропозиції щодо 

земельних ділянок для будівництва готелю та об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути 

реконструйовані під готель; 

- у 2012 році м. Хмельницький розпочало роботу 

підприємство по виготовленню сільськогосподарського 

обладнання з прямими іноземними інвестиціями ТОВ 

“Дювельсдорф-Україна”. За 2013 рік компанія вклала 

3251,8 тис. грн. іноземних інвестицій; 

- ТОВ “НВТ-Енерго”, яке створено чеською 

компанією “NWT”, провело дослідження території 

міського полігону твердих побутових відходів з метою 

добування біогазу. Товариству надано земельні ділянки 

на міському звалищі ТПВ 100 кв.м для облаштування 

газових свердловин та 80 кв.м на території котельні по 

вул. Північній, 2/1Б для встановлення когенераційної 

установки; 

- для отримання ґрантових коштів від Фонду 

Східноєвропейського партнерства з енергоефективності 

та довкілля (Е5Р) розроблено та направлено на розгляд 

Фонду проект “Встановлення когенераційної установки 

на котельні по вул. Північній, 2 в м. Хмельницькому” 

(МКП “Південно-Західні тепломережі”); 

- проведено зустріч з представниками бізнесу Італії, 

компаніями “Bio Fucino” та “Immodinare”, які мають 

намір створити в місті завод по переробці сировини та 

виготовленню кави. Іноземці ознайомилися з 

перспективами ведення бізнесу даного напрямку в         

м. Хмельницькому. Очікуються конкретні пропозиції 

щодо подальшої співпраці; 

- оформлено та направлено ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з інвестицій та розвитку” перелік 

об’єктів для інвестування м. Хмельницького для 

включення до всеукраїнської бази регіональних 

інвестиційних пропозицій та проектів; 

- проведено зустріч з представниками шведської 

компанії “Атлас Копко Україна” та підписано Протокол 



про наміри між Хмельницькою міською радою, ТОВ 

“Атлас Копко Україна” та ТОВ “Eкобіотехнік” з 

приводу наступних напрямків співпраці: проведення 

енергоаудиту в МКП “Хмельницькводоканал”, 

здійснення пошуку та залучення інвестицій в 

проведення реконструкції водоочисних споруд. 

З метою сприяння розвитку туристичної галузі 

місто Кам’янець-Подільський є учасником 

міжнародного проекту “Шлях Гедиміновичів”, який 

об'єднує 18 міст, районів і областей України, Білорусі, 

Литви та Польщі. Проект має на меті промоцію 

спільної культурно-історичної спадщини.  

Для досягнення вищезазначеної мети 27 листопада 

2013 року у м. Каунас (Литва) міський голова був 

одним із представників муніципалітетів-учасників 

проекту “Шлях Гедиміновичів”, які підписали 

Звернення до європейських лідерів, закликавши їх 

підтримати їхню ініціативу та сприяти реалізації 

проекту зі створення культурного шляху Ради Європи. 

У рамках візиту делегації Кам’янця-Подільського 

до м. Айнбек (Німеччина) налагоджено контакти з 

представниками німецької компанії “КВС”, яка є 

однією з провідних фірм у світі з селекції та 

виробництва насіння сільськогосподарських культур. У 

ході візиту досягнуто домовленості з керівництвом 

“КВС” щодо будівництва на території міста заводу 

вищевказаного напрямку, який буде джерелом 

додаткових надходжень до міського бюджету та 

створення нових робочих місць. Запланований обсяг 

інвестицій – 18 млн. євро. 

Для розвитку сфери енергозбереження                               

м. Кам’янець-Подільський відвідала група фахівців 

Світового банку, які провели комплексну оцінку 

КП “Міськтепловоденергія” в рамках підготовки нового 

проекту Світового банку з покращення 

енергоефективності систем централізованого 

теплопостачання. Планується залучення в                                    

м. Кам’янець-Подільський нового кредиту Світового 



банку на оновлення системи опалення.  

З метою залучення додаткових інвестиційних 

надходжень Кам’янець-Подільською міською радою в 

консорціумі з Чернівецькою та Коломийською 

міськими радами подано заявку на участь в проекті 

“Енергоефективність у громадах”, який впроваджується 

Німецьким товариством міжнародного розвитку “GIZ” 

спільно з Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Проект проводитиме роботу з містами-

партнерами у досить широкому спектрі напрямків, 

основним з яких є підтримка у доступі до фондів та 

кредитних ліній для фінансування заходів з 

енергоефективності. Вартість проекту складає 4 млн. 

євро. Станом на грудень 2013 року консорціум міст, до 

складу якого входить Кам’янець-Подільський, пройшов 

перший етап відбору. 

20 Залучення малих 

підприємств до 

організації, проведення та 

обслуговування 

міжнародних змагань з 

туризму, фестивалів, 

туристичних ярмарок 

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року відбувалося залучення 

підприємств до організації, проведення та 

обслуговування міжнародних змагань з туризму, 

фестивалів, туристичних ярмарок.  

20 квітня 2013 року під патронатом голови 

облдержадміністрації відбулося відкриття обласного 

туристичного сезону у м. Кам’янець-Подільський.  

У рамках зазначеного заходу проведено 

Регіональний туристичний форум “Хмельниччина 

відкриває туристичний сезон 2013 року”, участь у 

якому взяли суб’єкти підприємництва туристичної, 

торгівельної галузей та ресторанного господарства. 

Райони та міста області представили свій туристичний 

потенціал на презентаційному майданчику “Подільське 

намисто”. 
23 - 30 серпня 2013 року проведено ювілейну 10-ту 

туристично-журналістську експедицію ”Дністер - 2013” 
участь у якій взяли суб’єкти підприємництва 

туристичної, торгівельної галузей та ресторанного 

господарства. 

- - Управління 

інфраструктури і 

туризму 

облдержадміністрації 



Даний захід проведено з метою сприяння розвитку 

туристично-рекреаційного потенціалу області, 

популяризації  здорового способу життя, висвітлення  

історичних, культурно-архітектурних та природних 

пам’яток Наддністров’я, пропаганди екологічно-

чистого водного туризму. 

21 Забезпечення участі 

суб’єктів  підприємництва 

області у ділових 

зустрічах з діловими 

представниками регіонів 

України та зарубіжних 

країн, навчальних 

семінарах, тренінгах, в 

інвестиційно-

інноваційних виставках та 

ярмарках 

Постійно Протягом ІV кварталу 2013 року суб’єктами малого 

та середнього підприємництва взято участь у ділових 

зустрічах, бізнес-форумах, конференціях, зокрема: 

- семінарі експортерів, що постачають товари до 

Російської Федерації (03.10.2013 року); 

- семінарі “Функціонування системи карнетів АТА 

в Україні” (09-11.10.2013 року); 

- українсько-чеському бізнес-форумі в рамках 

державного візиту в Україну Президента ЧР Мілоша 

Земана (21.10.2013 року); 

- у проекті Виконавчої Агенції з питань 

конкурентоспроможності та інновацій Європейської 

Комісії “Європейська Мережа Підприємств” 

(21.10.2013 року); 

- зустрічі із делегацією кувейтської компанії “Al-

Sayer Group”(06.11.2013 року); 

- українсько-грецькому бізнес-форумі “Інвестиційні 

та експортні можливості Хмельниччини”                         

(12-15.11.2013 року); 

- в засіданні Ради Спілки підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України за 

участю Президента Спілки Ю. Єханурова               

(20.11.2013 року); 

- у круглому столі “Система дуальної професійної 

освіти/підготовки – німецький досвід та перспективи в 

Україні” (21.11.2013 року); 

- в австрійсько-українському бізнес-форумі в 

рамках офіційного візиту Президента України                 

(21-22.11.2013 року); 

- у круглому столі на тему: “Арбітраж як засіб 

захисту бізнесу: міжнародний арбітраж та третейський 

- - Департаменти 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

агропромислового 

розвитку, 

управління 

інфраструктури та 

туризму 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

Хмельницька торгово-

промислова палата, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку”, Союз 

промисловців і 

підприємців 

Хмельницької області 

http://khmelcci.km.ua/arb%D1%96trazh-yak-zas%D1%96b-zakhistu-b%D1%96znesu-m%D1%96zhnarodnii-arb%D1%96trazh-ta-treteiskii-rozglyad-%E2%80%93-suchasn%D1%96-tenden
http://khmelcci.km.ua/arb%D1%96trazh-yak-zas%D1%96b-zakhistu-b%D1%96znesu-m%D1%96zhnarodnii-arb%D1%96trazh-ta-treteiskii-rozglyad-%E2%80%93-suchasn%D1%96-tenden


розгляд – сучасні тенденції і новації” (20.12.2013 року) 

Для організації участі суб’єктів господарювання 

галузі туризму м. Кам’янця-Подільського у 

Міжнародній туристичній виставці “ІТВ BERLIN – 

2014” у листопаді 2013 року делегація міста Кам’янець-

Подільський взяла участь у загальнодержавній робочій 

нараді представників туристичної галузі України щодо 

підготовки до зазначеного заходу, який відбудеться в 

березні 2014 року. 

22 Організація надання 

методичної допомоги з 

розробки інвестиційних 

пропозицій та 

інвестиційних проектів 

місцевим органам 

виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

2013 рік 

2014 рік 

Департаментом економічного розвитку та торгівлі 

облдержадміністрації постійно надається  

консультативна допомога райдержадміністраціям та 

міським (міст обласного значення) радам щодо 

розробки інвестиційних пропозицій та інвестиційних 

проектів. 

30-31 жовтня 2013 року на базі Центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій проведено тематичний короткостроковий 

семінар “Залучення інвестицій в економіку 

Хмельницької області”, участь в якому взяли керівники 

управлінь (відділів) економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад. На семінарі розглянуто 

практичні аспекти залучення інвестицій в економіку 

області, механізми продуктивного використання 

інвестиційного потенціалу територій. 

ДБУ “Хмельницький регіональний центр з 

інвестицій та розвитку”  здійснює постійний контакт з 

представниками органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування щодо допомоги їм у розробці 

інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів  

шляхом проведення консультацій. У ІV кварталі 2013 

року надано методичну допомогу Славутській міській 

раді щодо внесення змін до концепції індустріального 

(промислового) парку “Славута” після зауважень 

- - Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку” 

http://khmelcci.km.ua/arb%D1%96trazh-yak-zas%D1%96b-zakhistu-b%D1%96znesu-m%D1%96zhnarodnii-arb%D1%96trazh-ta-treteiskii-rozglyad-%E2%80%93-suchasn%D1%96-tenden


Мінфіну України. 

23 Залучення суб’єктів 

господарювання до 

формування 

інвестиційних пропозицій 

(проектів) міста (району) 

2013 рік 

2014 рік 

ДБУ “Хмельницький регіональний центр з 

інвестицій та розвитку”  надано інформаційну 

підтримку та надіслано методичні рекомендації щодо 

стимулювання інвестиційної діяльності,  розробки 

інвестиційних проектів  34 суб’єктам господарювання 

Хмельницької області.  Центром надіслано 

інвестиційний проект “Реконструкція основних фондів 

ВК “Лозівський інструментальний завод” на 

Держінвестпроект для сприяння у пошуку інвестора. В 

загальноукраїнській Базі даних регіональних 

інвестиційних пропозицій та проектів розміщено 

інформацію про 9 земельних ділянок – найбільш 

привабливих об’єктів для інвестування. 

- - Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку” 

24 Сприяння впровадженню 

інвестиційних проектів у 

пріоритетні галузі 

економіки з 

використанням 

інструментів, 

передбачених 

нормативно-правовими 

актами з питань 

стимулювання 

інвестиційної діяльності  

Постійно З метою визначення основних пріоритетів 

залучення інвестицій Кам’янець-Подільської міської 

ради протягом 2013-2015 років було розроблено 

розпорядження міського голови від 4 липня 2013 року 

№369-р “Про надання інвестиційних пропозицій та 

визначення пріоритетних напрямків залучення 

інвестицій структурними підрозділами Кам’янець-

Подільської міської ради протягом 2013-2015 років”. 

На виконання зазначеного розпорядження 19 липня 

організовано та проведено засідання робочої групи з 

вивчення та узгодження наданих інвестиційних 

пропозицій та визначення пріоритетних напрямків 

залучення інвестицій структурними підрозділами 

міської ради протягом 2013-2015 років.  

За підсумками засідання комісії внесено зміни до 

Програми залучення інвестицій в економіку м. 

Кам’янця-Подільського на 2011-2015 роки. Також, з 

метою проведення моніторингу стану реалізації 

намічених завдань та заходів Програми, заплановано 

чергову нараду із відповідальними виконавцями на 

третю декаду жовтня  поточного року.  

Створюються максимально сприятливі умови для 

ведення бізнесу в обласному центрі, як іноземними, так 

- - Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 



і вітчизняними інвесторами. Зокрема, спрощено 

дозвільні процедури (оформлення земельних відносин, 

укладення договору особистого строкового сервітуту), 

удосконалено систему адміністративних послуг, 

запроваджено прозорий механізм передачі в оренду 

(приватизації) земельних ділянок, приміщень 

комунальної власності, ін.  

Реалізовуються інвестиційні проекти, в рамках яких 

створено та діє підприємство зі 100% іноземних 

інвестицій ТОВ “Дювельсдорф- Україна”; компанією 

“NWT” створено підприємство зі 100% іноземного 

капіталу “НВТ-Енерго”, яке планує впровадити 

біогазові установки та виробляти електроенергію 

шляхом когенерації. У рамках національного проекту 

“Чисте місто”, учасником якого є м. Хмельницький, 

проведено інвестиційний конкурс та визначений 

інвестор для будівництва комплексного заводу по 

переробці ТПВ, про що оголошено 23 грудня 2013 року 

на офіційному сайті “Нацпроекту”. Крім того, 

проведено інвестиційний конкурс на будівництво 

комплексного заводу по переробці ТПВ із залученням 

іноземного капіталу. На засіданні робочої підгрупи по 

впровадженню проекту рекомендовано визнати 

переможця конкурсного відбору ТОВ “Еко-

інжиніринг”. Передбачуваний термін окупності 

становитиме 7 років. Запланована сума приватних 

інвестицій для будівництва сміттєпереробного 

комплексу потужністю 100 тис. тонн ТПВ на рік – 

більше 234 млн. гривень. 

25 Сприяння у наданні пільг 

(місцеві податки, пільгові 

умови оренди тощо) 

суб’єктам 

господарювання, що 

впроваджують 

інвестиційні проекти, які 

мають стратегічне 

Постійно Місцеві органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування своїми рішеннями сприяють у наданні 

пільг суб’єктам господарювання, що впроваджують 

інвестиційні проекти-орендарям, які відновлюють 

інфраструктуру міст та районів.  

 

- - Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 



значення для 

економічного розвитку 

регіону, та реалізують 

соціальні проекти 

відповідних 

адміністративних 

територій  

26 Розгляд питань щодо 

сприяння залученню і 

ефективному 

використанню 

вітчизняних та іноземних 

інвестицій для 

забезпечення розвитку 

області на засіданнях ради 

вітчизняних та іноземних 

інвесторів при 

облдержадміністрації, 

регіонального та місцевих 

комітетах з економічних 

реформ 

Щоквартал

ьно 

29 жовтня 2013 року відбулося спільне засідання 

регіонального комітету з економічних реформ і ради 

вітчизняних та іноземних інвесторів при 

облдержадміністрації, у якому взяли участь члени ради 

інвесторів, члени регіонального комітету економічних 

реформ, голови райдержадміністрацій, міські (міст 

обласного значення) голови, голови районних рад та 

представники підприємницької громадськості області. 

Опрацьоване в ході засідання коло питань 

стосувалося практичного застосування в регіоні 

механізмів та інструментів державної підтримки і 

стимулювання інвестиційної діяльності як в розвиток 

економіки, так і в соціальну сферу. 

За результатами обговорення прийнято 

протокольне рішення: 

- щодо активізації роботи створення сприятливих 

умов для ведення господарської діяльності та 

інвестування капіталу в економіку області; 

- головам райдержадміністрацій, міським (міст 

обласного значення) головам рекомендовано визначити 

інвестиційно-привабливі об’єкти та передбачати 

фінансові ресурси для їх інженерно-технічної 

підготовки. 

- - Департаменти 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

агропромислового 

розвитку, 

управління 

інфраструктури та 

туризму 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

27 Надання підтримки в 

підготовці та реалізації 

проектів міжнародної 

технічної допомоги  

 

 

2013 рік 

2014 рік 

Надано консультаційну допомогу МКП “Південно-

Західні тепломережі” по підготовці проекту 

“Встановлення когенераційної установки на котельні по 

вул. Північній, 2 в м. Хмельницькому” для 

представлення Фонду Східноєвропейського 

партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). 

16 жовтня 2013 року за участі керівників 

- - Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 



виконавчих органів міської ради, підприємств, установ 

та організацій міської ради з метою налагодження 

ефективної роботи в напрямку забезпечення залучення 

позабюджетних коштів, в тому числі коштів 

міжнародної технічної допомоги, для вирішення 

нагальних завдань соціально-економічного розвитку 

громади проведено семінар-нараду.  

4 листопада 2013 року відбулося підписання 

Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою 

обласною державною адміністрацією та Асоціацією 

органів місцевого самоврядування “Шлях 

Гедиміновичів”. Сторони об’єднали зусилля для 

створення якісно нового продукту – транскордонного 

туристичного маршруту “Шлях Гедиміновичів”, що 

стане ефективним інструментом продуктивної 

реалізації туристичного потенціалу Хмельницької 

області. 

розвитку”, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

28 Формування баз даних 

об’єктів для інвестування 

та інвестиційних проектів 

(пропозицій)  регіону, 

розміщення інформації на 

офіційних сайтах 

місцевих органів влади 

2013 рік 

2014 рік 

Інвестиційні проекти та пропозиції суб’єктів малого 

підприємництва області розміщуються на офіційних 

сайтах райдержадміністрацій та виконкомів міських 

(міст обласного значення) рад. 

Інформація щодо інвестиційних проектів 

регіонального значення систематично направлялась 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерству будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Державному агентству з 

інвестицій  та управління національними проектами 

України, торговельно-економічним місіям при 

дипломатичних представництвах України за кордоном 

для її подальшого поширення та розміщення на 

офіційних сайтах зазначених установ. 

Матеріали щодо інвестиційного потенціалу, 

привабливих інвестиційних пропозицій області 

надсилались для їх публікації на сторінках 

різнопланових друкованих видань, включення в 

електронні каталоги, довідники тощо. 

- - Департаменти 

економічного розвитку 

і торгівлі, 

агропромислового 

розвитку, управління 

інфраструктури та 

туризму 

облдержадміністрації, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

29 Забезпечення Постійно Іноземному інвестору надається максимальне - - ДБУ “Хмельницький 



комплексного 

інформаційного 

супроводу проходження 

дозвільно-

погоджувальних процедур 

суб’єктами 

господарювання при 

реалізації ними 

стратегічно важливих для 

регіону інвестиційних 

проектів  

 сприяння у започаткуванні власного бізнесу на 

території міста: допомога в оформленні документів від 

державної реєстрації до проходження всіх дозвільно-

погоджувальних процедур, інформаційно-

консультаційна допомога.  

За сприяння Хмельницької міської ради у 2012 році 

розпочало роботу ТОВ “Дювельсдорф-Україна”, яке за 

звітний рік вклало 3251,8 тис. грн. іноземних 

інвестицій. 

В 2013 році створено підприємство з іноземним 

капіталом “НВТ-Енерго”.  

У ІV кварталу 2013 року в рамках застосування 

принципу “єдиного вікна” здійснювалась наступна 

робота: 

- співпраця з 66 суб’єктами інвестиційної 

діяльності, у тому числі підприємствами приватної 

форми власності (43); посольствами (8); фізичними 

особами, в тому числі суб’єктами підприємницької 

діяльності (8) та іншими (13); 

- укладено 1 договір про співпрацю; 

- організовано 1 візит до діючого в регіоні 

інвестора. 

ДБУ “Хмельницький регіональний центр з 

інвестицій та розвитку” у 2013 році сформовано базу 

даних суб’єктів інвестиційної діяльності, яка включає 

295 суб’єктів. 

У грудні 2013 року ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з інвестицій та розвитку” на запит 

ТОВ “ПІЛ.СЛАМ” підготовлена  презентація проекту з 

будівництва заводу по виробництву альтернативних 

джерел енергії з біомаси, а також довідка про стан 

соціально-економічного розвитку Хмельницької 

області для прийняття управлінських рішень. 

 регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку”, 

департаменти 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

агропромислового 

розвитку, 

управління 

інфраструктури та 

туризму, сектор з 

питань видачі 

документів дозвільного 

характеру апарату 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

30 Надання суб’єктам 

інвестиційної діяльності 

послуг, пов’язаних з 

підготовкою та 

впровадженням 

інвестиційних проектів за 

принципом „єдиного 

вікна” 

31 Проведення навчальних 

семінарів, нарад, “круглих 

столів” для представників 

райдержадміністрацій, 

Постійно 30-31 жовтня 2013 року на базі Центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

- Обласний 

бюджет 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

облдержадміністрації, 



органів місцевого 

самоврядування, 

відповідальних за перебіг 

інвестиційних процесів в 

регіоні  

організацій проведено тематичний короткостроковий 

семінар “Залучення інвестицій в економіку 

Хмельницької області”, участь в якому взяли керівники 

управлінь (відділів) економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад. На семінарі розглянуто 

практичні аспекти залучення інвестицій в економіку 

області, механізми продуктивного використання 

інвестиційного потенціалу територій.   

ДБУ “Хмельницький регіональний центр з 

інвестицій та розвитку”, проведено робочі зустрічі з 

представниками райдержадміністрацій та виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад щодо 

питань: 

- реалізації в місті Хмельницький національного 

проекту “Чисте місто”; 

- можливості створення у м. Кам’янець-

Подільський індустріального парку та підготовлено 

необхідні документи; 

- доопрацювання Концепції індустріального 

(промислового) парку “Славута” у м. Славута; 

- реалізації інвестиційного проекту “Створення 

рекреаційного комплексу “Зінківський” (Віньковецький 

район). 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку”, Центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ 

та організацій 

32 Сприяння участі 

представників 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад у 

програмах підвищення 

кваліфікації у сфері 

інвестиційної діяльності, 

ініційованих 

центральними органами 

виконавчої влади, 

міжнародними та 

Постійно В 2013 році в ході підвищення кваліфікації 

відбулося навчання у двох групах для 41 представника 

місцевих органів виконавчої влади та для 31 

представника органів місцевого самоврядування, які 

відповідають за перебіг інвестиційних процесів в 

регіонах. 

Протягом 2013 року в ході підвищення кваліфікації 

57 слухачів прослухали тему: “Впровадження 

інноваційно-інвестиційного процесу в регіоні”. 

1 листопада 2013 року ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з інвестицій та розвитку” проведено 

організаційну та інформаційно-роз’яснювальну роботу 

з управліннями освіти райдержадміністрацій та 

- - Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації, 

Хмельницька торгово-

промислова палата, 

ДБУ “Хмельницький 

регіональний центр з 

інвестицій та 

розвитку”, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 



всеукраїнськими 

організаціями 

міськвиконкомів щодо подачі заяв місцевими школами 

на участь у ІІ етапі національного проекту “Відкритий 

світ” під час презентації конкурсу “2000 шкіл” у                

м. Хмельницькому. Департаменту економіки 

Хмельницької міської ради надано інформацію щодо 

проектної заявки “Підвищення знань і навичок органів 

державної влади та місцевого самоврядування України 

щодо підвищення енергоефективності, а саме впливу на 

інноваційну діяльність у теплопостачанні, в тому числі 

на раціональне використання поновлюваних джерел 

енергії” на конкурс Програми “Допомога Польщі для 

розвитку 2014” Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща. 

значення) рад 

Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва 

1 Забезпечення доступу 

суб’єктів підприємницької 

діяльності до 

актуалізованої інформації 

на сайтах 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

виконкомів міських (міст 

обласного значення) рад 

щодо:  

державних реєстраторів 

та державних 

адміністраторів;  

кількості та стану 

нежитлових приміщень 

державної та комунальної 

власності, земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, які можуть 

бути передані у власність 

або оренду; 

земельних ділянок 

2013 рік 

2014 рік 

 

Органами місцевої влади та місцевого 

самоврядування на офіційних сайтах забезпечено 

функціонування та інформаційний супровід веб-сторінки 

“Дозвільна система”, на якій розміщено наступну 

інформацію: 

- інформація щодо державних адміністраторів; 

- графік прийому суб’єктів господарювання 

місцевими дозвільними органами; 

- бланки та зразки заяв на отримання документів 

дозвільного характеру та декларацій; 

- регламенти (інформаційні картки) видачі 

документів дозвільного характеру. 

Крім того, на офіційних сайтах забезпечено 

розміщення та щоквартальне оновлення наступної 

інформації, необхідної для суб’єктів господарювання: 

- перелік будівель, приміщень, які можуть бути 

надані в оренду та їх характеристика; 

- перелік вільних земельних ділянок, які можуть 

бути передані у власність (оренду) та їх характеристика; 

- перелік родовищ, потенційних для їх розробки 

та/або таких, що потребують залучення інвестицій; 

- перелік об’єктів нерухомого майна, що 

потребують реконструкції. 

- - Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації

, 

райдержадміністрації

, виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

регіональне 

відділення Фонду 

державного майна 

України в області, 

Головне управління 

Держкомзему в 

області 



сільськогосподарського 

призначення, які можуть 

бути виділені для 

організації фермерських 

господарств;  

об’єктів державної 

власності, що 

пропонуються до продажу 

на аукціоні;  

об’єктів права 

комунальної власності, які 

можуть бути передані у 

концесію;  

родовищ корисних 

копалин та мінеральних 

вод; 

об’єктів інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

Інформація про вільні нежитлові приміщення для 

надання в оренду,  розміщується на офіційному веб-сайті 

Фонду державного майна України 

http://www.spfu.gov.ua/ у рубриці “Оренда держмайна” 

підрубрика “Потенційні об’єкти”. 

Інформація про об’єкти державної власності, що 

пропонуються до продажу, відповідно до статті 19 

Закону України “Про приватизацію державного майна” 

публікується в інформаційних бюлетенях органів 

приватизації та місцевій пресі не пізніш як за 20 

календарних днів до дати проведення аукціону або 

конкурсу. 

2 Створення туристичного 

Інтернет-порталу 

Хмельницької області     

 

2014 рік Створення туристичного Інтернет-порталу 

Хмельницької області передбачено у 2014 році. Наразі 

проводяться організаційні заходи щодо визначення його 

структури та змістовного наповнення. 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Обласний 

бюджет 

 

 

 

 

Інші 

джерела 

Управління 

інфраструктури та 

туризму 

облдержадміністрації

, 

райдержадміністрації

, виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

3 Передача  приміщень 

комунальної власності,  

інших об’єктів спільної 

власності територіальних 

громад області суб’єктам 

малого та середнього 

підприємництва на умовах 

довгострокової оренди, 

лізингу, викупу на 

2013 рік 

2014 рік 

 

У 2013 року 1723 суб’єктам підприємництва передано 

в оренду приміщення комунальної власності загальною 

площею 108489,5 м2, у тому числі за ІV квартал – 421 

суб’єкту підприємництва площею 22575,3 м2, у приватну 

власність – 71 суб’єкту підприємництва площею           

4210,4 м2, у тому числі за ІV квартал – 50 суб’єктам 

підприємництва площею 2069,7м2.  

За 2013 рік у місті Хмельницький за результатами 

конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна 

- - Райдержадміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування 



конкурентних засадах передано в оренду 15 приміщень комунальної власності 

загальною площею 1000,1  м2. 

На підставі наказів орендодавця передано в оренду 

88 нежитлових приміщень міської комунальної 

власності: 34 юридичним особам загальною площею 

2826,9 м2 та 54 фізичним особам-підприємцям загальною 

площею 4833,2 м2. 

Надано дозвіл на передачу в тимчасове 

користування 48 приміщень загальною площею              

5455,8 м2.  

Укладено 17 договорів купівлі-продажу нерухомого 

майна загальною площею 1741,3 м2.  

Інформація щодо оренди та приватизації приміщень 

міської комунальної власності систематично 

публікується в газеті міської ради “Проскурів” та 

розміщується на веб-сайті міської ради. 

Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської 

міської ради протягом ІV кварталу 2013 року суб’єктам 

малого підприємництва для зайняття підприємницькою 

діяльністю передано в оренду 10 приміщень комунальної 

власності загальною площею 1621,7 м2, продовжено 1 

договір оренди приміщень комунальної власності 

загальною площею 38,6 м2.  

Загальний перелік вільних приміщень комунальної 

власності, які можуть бути передані в оренду, розміщено 

на сайтах Кам’янець-Подільської міської ради та 

Департаменту економіки Кам’янець-Подільської міської 

ради. 

Оголошення конкурсу на вільні нежитлові 

приміщення комунальної власності розміщуються у 

місцевій газеті “Кам’янець-Подільський вісник”. 

У м. Шепетівка надано суб’єктам підприємництва в 

оренду майно комунальної власності  площею 33,0 м2. 

4 Виділення земель для 

організації фермерських 

господарств, сприяння 

розвитку земельного 

2013 рік 

2014 рік 

 

На постійній основі проводиться виділення земель 

для організації фермерських господарств: розблоковано 

процедуру продажу, оренди, суперфіцію та емфітевзису 

земельних ділянок державної та комунальної власності 

- - Райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 



ринку на конкурентних засадах (земельних торгах). Головне управління 

Держкомзему в 

області 

5 Оцінка потреб у навчанні 

та послугах малих та 

середніх виробників 

сільськогосподарської 

продукції та проведення 

тренінгів  

2013 рік 

2014 рік 

Проводиться оцінка потреб у навчанні та послугах 

малих та середніх виробників сільськогосподарської 

продукції та проведення тренінгів шляхом проведення 

кущових нарад на рівні районів. 

- - Сільськогосподарські 

дорадчі служби, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Асоціація фермерів 

6 Запровадження на 

ХОДТРК “Поділля-центр” 

у прямому ефірі 

телевізійного проекту 

“Актуально про податки” 

2013 рік 

2014 рік 

 

Головним управлінням Міндоходів у Хмельницькій 

області прийнято участь у 20 прямих ефірах 

телевізійного ток-шоу “Актуальна тема” з обговорення 

практики застосування норм податкового, митного 

законодавства, нормативних актів з питань праці та 

соціального страхування на ХОДТРК “Поділля-Центр. 

Постійно висвітлюється інформація про 

застосування реєстраторів-розрахункових операцій 

(РРО) в електронному вигляді 

Представники виконавчої дирекції обласного 

відділення Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань в 

області приймали участь у радіо- та телевізійних 

програмах ХОДТРК “Поділля-центр” з роз’ясненням 

дотримання чинного законодавства у сфері соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності.  

Протягом 2013 року на телеканалі ТРК “Поділля-

Центр” транслювалися ролики соціальної реклами 

Фонду з питань соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань 

України.  

Керівництво виконавчої дирекції обласного 

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності постійно приймає участь у радіо- 

- - 

 

ХОД ТРК “Поділля-

центр” 

ХОД ТРК “Поділля-

центр”, державна 

податкова служба в 

області, Хмельницька 

митниця, Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України, 

територіальна 

державна інспекція з 

питань праці в 

області, виконавча 

дирекція обласного 

відділення Фонду 

соціального 

страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності, 

управління 

виконавчої дирекції 

Фонду соціального 

страхування від 

7 Участь у телевізійному 

проекті “Актуально про 

податки” на ХОДТРК 

“Поділля-центр”  з 

обговорення практики 

застосування норм 

податкового, митного 

законодавства, 

нормативних актів з 

питань праці та 

соціального страхування 



та телевізійних програмах ХОДТРК “Поділля-Центр” з 

роз’ясненням дотримання чинного законодавства у сфері 

соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

У 2013 році відбулося 12 виступів та інтерв’ю 

директора та заступника директора виконавчої дирекції 

(6 виступів у прямому ефірі). Крім цього, транслювалося 

2 інтерв’ю у програмах Всеукраїнського радіо та 

телебачення.  

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань в 

області, 

консультативно-

дорадчі органи при 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрація

х, виконкомах міських 

(міст обласного 

значення) рад 

8 Забезпечення вільного та 

безоплатного доступу 

суб'єктів господарської 

діяльності до 

нормативно-правових 

актів, дотримання яких 

перевіряється під час 

здійснення планових та 

позапланових заходів 

державного нагляду 

(контролю), шляхом 

розміщення таких актів на 

офіційних веб-сайтах 

контролюючих 

(наглядових) органів 

Постійно Нормативно-правові акти з питань соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності та зміни 

до них постійно розміщуються на веб-сайті обласного 

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності за електронною адресою: 

www.fse.gov.ua/fse/control/khm/uk/index. 

Зміни, які вносяться  до нормативно-правових актів з 

питань охорони праці та промислової безпеки, 

роз’яснення та методична допомога з питань охорони 

праці та промислової безпеки розміщуються на 

офіційному сайті територіального управління 

Держгірпромнагляду в області за електронною адресою: 

http://dnop.km.ua. 

Нормативно-правові акти, дотримання яких 

перевіряється під час здійснення планових та 

позапланових заходів державного нагляду (контролю) 

розміщені на офіційному веб-сайті Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України, доступ до 

яких забезпечено суб'єктам господарської діяльності за 

електронною адресою: www.dabi.uss.gov.ua. 

- - Органи державного 

контролю (нагляду) у 

сфері господарської 

діяльності 

9 Надання методичної 

допомоги,  проведення 

семінарів з 

роботодавцями, 

здійснення 

2013 рік 

2014 рік 

Протягом 2013 року Головним управлінням 

Міндоходів в області проведено 931 семінар та 

практикум для платників податків з питань роз’яснення 

податкового та митного законодавства та ведення 

соціально відповідального бізнесу. 

- - Державна податкова 

служба, Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в області, 

http://www.fse.gov.ua/fse/control/khm/uk/index
http://dnop.km.ua/


роз’яснювальної та 

консультаційної роботи з 

питань податкового та 

митного  законодавства, 

правильності 

застосування пенсійного 

законодавства, ведення 

соціально відповідального 

бізнесу  

 

Виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності та робочими органами постійно 

проводяться семінари та навчання для керівників, 

бухгалтерів, страхового та профспілкового активу 

підприємств, установ та організацій області.  

У 2013 році проведено 60 таких семінарів із 

висвітленням питань дотримання чинного законодавства 

при виплатах допомог, наданні соціальних послуг 

працюючим та добровільно-застрахованим особам. 

Працівники робочих органів управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань в 

області у містах Хмельницький та Кам’янець-

Подільський, Красилівському, Полонському, 

Дунаєвецькому, Шепетівському та Хмельницькому 

районах входять до складу робочих груп зі сприяння 

легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” 

заробітної плати, якими здійснювались спільні перевірки 

суб’єктів підприємницької діяльності, під час яких 

проводилась роз’яснювальна та консультаційна робота з 

питань ведення соціально відповідального бізнесу.  

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань в області у 2013 році 

організовано та проведено семінари та засідання за 

“круглим столом” зі страхувальниками, на яких 

обговорювалися важливі питання, що стосуються 

діяльності Фонду, а також щодо негативних наслідків 

використання найманої праці без оформлення трудових 

відносин тощо. Всього проведено 20 таких засідань. 

Всього, протягом 2013 року робочими органами 

виконавчої дирекції Фонду розміщено в друкованих 

засобах масової інформації 60 статей, здійснено 24 

виступи на радіо- та 15 виступів на телеканалах області. 

Хмельницька 

митниця, 

територіальна 

державна інспекція з 

питань праці в 

області, виконавча 

дирекція обласного 

відділення Фонду 

соціального 

страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності, 

управління 

виконавчої дирекції 

Фонду соціального 

страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань в області 

10 Запровадження “гарячих 

ліній” або “телефону 

Постійно В обласній державній адміністрації на постійній 

основі щовівторка з 11-00 до 12-00 год. працює “гаряча 

- - Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 



довіри”, прес-

конференцій, 

налагодження роботи 

громадської приймальні, 

інформаційно-

консультаційних центрів 

(офісів, пунктів, кіосків), 

організація проведення 

“днів відкритих дверей”  

лінія” – “Запитай у влади” (0382) 76-57-82, за допомогою 

якої з питаннями звертаються суб’єкти підприємницької 

діяльності. 

На базі Департаменту економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації запроваджено телефонний 

зв'язок (0382) 76-51-52) з представниками бізнесу для 

оперативного напрацювання пропозицій з покращення 

умов ведення підприємницької діяльності, реагування на 

проблеми, які виникають в процесі отримання 

адміністративних послуг тощо. 

 Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації запроваджено телефонну “гарячу 

лінію” (0382) 79-59-77) для прийому звернень громадян 

стосовно організації роботи з питань рослинництва, 

тваринництва, племінної справи тощо. 

Протягом 2013 року територіальними органами 

Головного управління Міндоходів області для платників 

податків проведено 578 сеансів телефонного зв’язку 

“гаряча лінія”, надано 56858 усних консультацій.  Крім 

того, проведено 397 заходів з майбутніми платниками 

податків задля виховання податкової культури у 

наступних поколінь. 

В кожному місцевому підрозділі діє громадська 

приймальня. В приміщеннях громадських приймалень 

розміщені інформаційні матеріали, зразки заповнення 

декларацій, друкована продукція для розповсюдження 

громадянам по декларуванню доходів громадян та 

поверненню податкового кредиту, системи 

оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності.  

Постійно діє “гаряча телефонна лінія” в управлінні 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України від нещасних випадків на виробництві та 

профзахворювань в області – (0382) 70-25-91, 65-85-21 та 

у виконавчій дирекції Хмельницького обласного 

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності   –  (0800) 501-89-20. 

Щоденно працює пряма телефонна лінія Головного 

управління Держземагенства в області, про що 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

територіальні 

представництва 

центральних органів 

виконавчої влади, 

дозвільні органи, 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області 



повідомлено в місцевих засобах масової інформації, а 

також розміщено на офіційному веб-сайті Хмельницької 

обласної державної адміністрації – (0800) 50-25-28. 

“Гаряча телефонна лінія” функціонує у 

Хмельницькому обласному центрі зайнятості (0800) 505-

06-00. Інформація про її роботу періодично розміщується 

на шпальтах місцевих газет. В приміщеннях всіх 

районних та міських центрів зайнятості, сільських 

(селищних) рад інформація розміщена у доступних для 

відвідувачів місцях. Громадяни, що звертаються до 

служби зайнятості області за допомогою “гарячої 

телефонної лінії”, мають змогу отримати оперативні 

консультації з питань, що знаходяться в межах 

компетенції державної служби зайнятості, в тому числі, з 

питань організації підприємницької діяльності за 

сприянням служби зайнятості. Інформаційні куточки 

обласної служби зайнятості розміщено в усіх сільських 

(селищних) радах. 

З метою інформування роботодавців у 2013 році 

проведено 104 “круглих столів”, 46 “днів відкритих 

дверей”, за участю 10,2 тис. роботодавців. 

Протягом 2013 року в місцевих підрозділах 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

області за допомогою постійно діючих 24 “гарячих 

телефонних ліній” одержали консультації більше 21,5 

тисяч громадян. Налагоджена робота 21 громадської 

приймальні та 3 залів обслуговування, які відвідало 745,3 

тисяч громадян, в тому числі 52,0 тисяч громадян з 

питань сплати страхових внесків. Проведено 124 “дні 

відкритих дверей”, якими охоплено 3301 особу. 

“Гаряча телефонна лінія” Головного управління 

Пенсійного фонду України в області –  (0382) 76-35-13. 

З метою забезпечення відкритості, прозорості та 

інформаційної підтримки розвитку малого бізнесу для 

суб’єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб) 

щомісяця проводиться пряма телефонна “гаряча лінія” за 

участі керівництва митниці, начальників структурних 

підрозділів Хмельницької митниці. Про проведення 



даного заходу повідомляється на інформаційних стендах 

митниці та митних постів, на веб-сайті Хмельницької 

митниці та в рубриці  оголошень на сторінках 

Хмельницької обласної газети - ділового тижневика 

“Всім”. Так, у ІV кварталі  2013 року відбулось 3 прямих 

телефонних “гарячих лінії”: 25 жовтня 2013 року, 29 

листопада 2013 року та 27 грудня 2013 року. 

У виконавчій дирекції обласного відділення Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності консультації з питань експертизи 

тимчасової непрацездатності та надання матеріального 

забезпечення можна отримати за телефоном               

(0382) 76-31-74, а з питань надання соціальних послуг –  

(0382) 70-47-96. 

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду 

впроваджено “телефон довіри” за номером  (0382)                

72-07-50. 

11 Висвітлення в засобах 

масової інформації питань 

щодо переваг соціально 

відповідального бізнесу, 

легалізації “тіньової” 

зайнятості, детінізації 

заробітної плати 

найманих працівників 

2013 рік 

2014 рік 

Органами Головного управління Міндоходів України 

в області постійно висвітлюється в засобах масової 

інформації та на Web-сайті Головного управління 

роз’яснення законодавства, щодо ведення соціально 

відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” 

зайнятості, детінізації заробітної плати найманих 

працівників.  

У загальноукраїнських та обласного рівня ЗМІ 

протягом 2013 року було розміщено 514  матеріалів, у 

яких висвітлювалась діяльність Міндоходів по 

проведенню заходів детінізації доходів та боротьби з 

виплатою зарплати “у конвертах”.  

Проблема легалізації “тіньової” трудової зайнятості 

стала центральною темою 107 зустрічей керівництва 

органів Міндоходів регіону з представниками бізнесу 

краю. 

Крім того, на плазмових моніторах у центрах 

обслуговування платників податків при податкових 

інспекціях області постійно транслюються відеоролики 

стосовно небезпеки виплати “сірих” зарплат. 

- - Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Державна податкова 

служба,  Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України, 

територіальна 

державна інспекція з 

питань праці в 

області, виконавча 

дирекція 

Хмельницького 

обласного відділення 

Фонду соціального 

страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності, 



Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

області протягом звітного періоду питання щодо переваг 

соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” 

зайнятості, детінізації заробітної плати найманих 

працівників висвітлено: в газетах – 432, на радіо і 

телебаченні – 1296 інформація. 

Протягом 2013 року інформацію щодо ведення 

соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” 

зайнятості, детінізації заробітної плати найманих 

працівників розміщено Хмельницьким обласним 

центром зайнятості в місцевих газетах у 50 публікаціях. 

Організовано 37 виступів на радіо та телебаченні. На 

web-сайті обласної служби зайнятості розміщено 68 

інформаційних матеріалів з даного питання. 

Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації протягом звітного періоду питання 

легалізації трудових відносин висвітлено у 2448  

матеріалах засобів масової інформації (статті, радіо-, 

телепередачі). Проведено 1963 заходи (семінари, наради, 

круглі столи) з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

Значна увага питанням легалізації трудової зайнятості 

приділяється під час проведення інформаційних 

семінарів для безробітних. Громадяни, що шукають 

роботу, і безробітні, під особистий підпис, 

ознайомлюються із змістом пам’ятки-застереження про 

перебування у нелегальних трудових відносинах. 

Протягом  звітного періоду ознайомлено з даною 

пам’яткою 37,2 тис. осіб.   

Протягом 2013 року у 125 випусках теле- та 

радіоефіру, друкованих засобах масової інформації 

обласним відділенням Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності висвітлено актуальні 

питання щодо ведення соціально відповідального 

бізнесу, легалізації “тіньової зайнятості”, детінізації 

заробітної плати найманих працівників.   

У 2013 року проведено 10 засідань обласної робочої 

групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

управління 

виконавчої дирекції 

Фонду соціального 

страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань в області 



зайнятості населення, у тому числі 5 виїзних.  

З метою легалізації трудових відносин проводяться 

перевірки, в результаті яких виявлено 2742 порушення, у 

тому числі трудового законодавства – 1880, податкового 

– 831, пенсійного законодавства – 31. 

Притягнуто до відповідальності 562 особи, у тому 

числі 549 осіб – до адміністративної та 13 – до 

кримінальної.  

 За результатами перевірок контролюючих органів 

зареєстровано 244 суб’єкти підприємницької діяльності, 

1233 трудових договіри між підприємцями-фізичними 

особами та найманими працівникам та 33 трудових 

договорів з найманими працівниками у юридичних осіб. 

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу 

вивести з “тіні” 1510 осіб. 

Сума донарахованих доходів в області (за оцінкою 

районних та міських робочих груп з питань легалізації 

виплати заробітної і зайнятості населення) становить                    

2,9 млн. гривень. 

Ролик соціальної реклами, що висвітлює необхідність 

легальних трудових відносин та недопущення виплат 

зарплат “у конвертах”, транслювався протягом 2013 року 

на ПЦ “Ексклюзив” та ХОДТРК “Поділля-центр”. 

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань в області протягом листопада-

грудня 2013 року було розміщено сіті-лайти на 10 

площинах. Такі сіті-лайти пропагують громадськість 

щодо легалізації трудових відносин та недопущення 

виплат “тіньових” зарплат. 

12 Надання безоплатних 

індивідуальних і групових 

консультацій з питань 

організації та 

провадження  

підприємницької 

діяльності 

постійно У 2013 році обласною службою зайнятості проведено 

роботу щодо надання безоплатних індивідуальних і 

групових консультацій з питань організації та 

провадження  підприємницької діяльності відповідно до 

вимог ст.27 Закону України “Про зайнятість населення”. 

Так, в кожному базовому центрі зайнятості розроблено 

та заведено журнал обліку зазначених консультацій, 

- - Обласний центр 

зайнятості 



визначено коло соціальних партнерів, які відповідно до 

законодавства зобов’язані наданні вказаних консультацій 

та заключено більше 70 угод з цього питання. За 

оперативною інформацією до центрів зайнятості області, 

з метою отримання консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності, звернулося 

понад 2000 осіб, надано 2,4 консультації із залученням 

соціальних партнерів. Найбільше було надано 

консультацій з питань пошуку, відбору та найму 

персоналу, оформлення трудових відносин (30,6%), 

законодавства щодо держреєстрації суб’єктів 

господарювання (21%), податкового законодавства 

(16%). Залучено близько 150 спеціалістів органів 

державної влади до надання консультацій з питань 

організації та провадження підприємницької діяльності. 

13 Проведення 

інформаційної кампанії 

(розповсюдження 

інформаційних матеріалів 

(буклетів, листівок тощо) 

щодо нормативно-

правового регулювання, 

процедури державної 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень, 

місцезнаходження органів 

реєстрації прав тощо 

І квартал 

2013 року 

Реєстраційні служби територіальних управлінь 

юстиції щотижня проводять інформаційні кампанії з 

питань діяльності органів державної реєстрації прав. 

У Ізяславській районній газеті “Зоря Надгориння” 

протягом 2013 року опубліковані статті щодо: 

- змін у реєстрації прав на нерухоме майно (№6 від 

07.02.2013 року); 

- подання заяви про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (№ 10 від 07.03.2013 року); 

- порядку державної реєстрації права користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

(№ 12 від 21.03.2013 року); 

- державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно, збудоване до 1992 

року (№14 від 04.04.2013 року); 

- відмови у державній реєстрації речових прав та їх 

обтяжень (№ 18 від 01.05.2013 року) 

- правового значення реєстрації заяви про державну 

реєстрацію речових прав (№25 від 20.06.2013 року); 

- зміни видів дільності за КВЕД-2010 (№40 від 

03.10.2013 року); 

- порядку створення та реєстрації організацій 

- - Реєстраційна служба 

Головного управління 

юстиції в області, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



роботодавців (№ 49 від 05.12.2013); 

- центру надання адміністративний послуг при 

Ізяславській райдержадміністрації (№ 52 від 26.12.2013 

року). 

Центр надання адміністративних послуг 

Хмельницької міської ради забезпечує розповсюдження 

інформаційних матеріалів щодо нормативно-правового 

регулювання, процедури державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

місцезнаходження органів реєстрації прав, програми 

“Доступне житло” тощо. 

14 Проведення круглих 

столів на теми: „Державна 

реєстрація обтяжень 

речових прав на нерухоме 

майно”, „Надання 

інформації з Державного 

реєстру прав” 

2013 рік Реєстраційні служби територіальних управлінь 

юстиції щоквартально проводять зустрічі, спільні наради 

з керівництвом місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування. 

10 жовтня 2013 року в Хмельницькому університеті 

управління та права за участю Головного управління 

юстиції в Хмельницькій області, Євразійської асоціації 

правничих шкіл та працівників, Відділення Асоціації 

правників України відбувся круглий стіл на тему: 

“Досвід становлення системи державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно”. На засіданні круглого 

столу були обговоренні проблемні питання: 

- державної реєстрації речових прав на земельні 

ділянки; 

- державної реєстрації речових прав на об’єкти 

незавершеного будівництва; 

- надання інформації з Державного реєстру прав; 

- державної реєстрації речових прав на чуже нерухоме 

майно.  

До участі у спілкуванні були запрошені судді, 

представники нотаріату, державної виконавчої служби, 

науковці та студенти університету.  

15 листопада 2013 року у місті Кам'янець-Подільський  

відбувся семінар на тему: “Державна реєстрація 

земельних ділянок та прав на них. Повноваження органів 

місцевого самоврядування по розпорядженню землями”, 

- - Реєстраційна служба 

Головного управління 

юстиції в області 



організований Асоціацією “Земельна спілка України” за 

підтримки проекту USAID “Агроінвест”. 

Для участі в семінарі були запрошені представники 

реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

Хмельницькій області та реєстраційної служби 

Кам'янець-Подільського міськрайонного управління 

юстиції. 

В рамках семінару розглядалися питання змін в 

земельному законодавстві України щодо ведення 

державного земельного кадастру, нового порядку 

державної реєстрації земельних ділянок та прав на них, 

розпорядження землями комунальної власності після 

розмежування, особливості нормативної оцінки земель 

несільськогосподарського призначення. 

З 19 по 22 листопада 2013 року проведено семінари 

для державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, під час яких розглядались окремі 

питання державної реєстрації суб’єктів господарювання.   

 18 грудня 2013 року у м. Хмельницький 

представником реєстраційної служби Головного 

управління юстиції у Хмельницькій області було 

проведено відкриту лекцію для студентів п’ятого курсу 

юридичного факультету Хмельницького університету 

управління та права. В рамках лекції обговорено 

актуальні питання оформлення права власності та права 

оренди на земельні ділянкі та перспективи розвитку 

чинного законодавства у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно.  

15 Створення при 

реєстраційних службах 

районних 

(міськрайонних), 

Нетішинського міського 

управлінь юстиції 

консультаційних центрів з 

питань державної 

реєстрації речових прав на 

2013-2014 

роки 

Наказом Головного управління юстиції від 14.03.2013 

року № 130/09 створено інформаційно-консультативні 

групи для надання роз'яснень та допомоги у заповненні 

документів, що стосуються державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вищевказані 

центри працюють в містах обласного значення, а саме: 

м.Кам’янець-Подільський, м. Славута, м. Хмельницький, 

м. Шепетівка, м.Старокостянтинів, м. Нетішин. 

Реєстраційні служби територіальних управлінь 

- - Реєстраційна служба 

Головного управління 

юстиції в області 



нерухоме майно юстиції щотижня проводять інформаційні кампанії, 

здійснюється роз’яснювальна робота серед населення з 

питань діяльності органів державної реєстрації прав. 

16 Проведення навчальних 

семінарів та надання 

консультативної допомоги 

з питань 

енергозбереження та 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій  

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року проводилися навчальні семінари 

та надавалася консультативна допомога з питань 

енергозбереження та впровадження енергозберігаючих 

технологій. 

 8 березня 2013 року на Хмельницькому обласному 

телебаченні ТРК “Поділля-центр” в програмі “Відверта 

розмова” висвітлювалися питання щодо 

енергозбереження та впровадження енергозберігаючих 

технологій.  

4 червня 2013 року за участі суб’єктів підприємництва 

проведено засідання регіонального комітету з 

економічних реформ при Хмельницькій 

облдержадміністрації, на якому розглянуто питання 

щодо енергозбереження та впровадження 

енергозберігаючих технологій. Зокрема представлено 

енерго-  та ресурсозберігаючі проекти Хмельницького 

національного університету, реальне запровадження 

енергозберігаючих технологій ДП “Красилівський 

агрегатний завод” та запровадження електрокотлів з 

програмним управлінням інтелектуальної системи 

опалення ТОВ ”Реноме”. 

23-26 вересня 2013 року в рамках Професійної 

програми для посадових осіб, які працюють перший рік в 

органах місцевого самоврядування, було висвітлено 

тему: “Участь органів місцевого самоврядування в 

реалізації Програми Енергоефективність 

Хмельниччини”; 

23-27 вересня 2013 року в ході підвищення 

кваліфікації 27 слухачів (начальники відділів виконання 

бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за 

використанням коштів, головні бухгалтери управлінь 

Пенсійного фонду) Центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

- - Хмельницький 

національний 

університет, 

управління 

інфраструктури і 

туризму 

облдержадміністрації 



підприємств, установ і організацій, прослухали тему: 

“Впровадження інноваційно-інвестиційного процесу в 

регіоні”. 

17 Проведення навчальних 

семінарів для суб’єктів 

підприємництва щодо 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств шляхом 

впровадження системи 

управління якістю ISO 

2013 рік 

2014 рік 

 

З початку року Хмельницьким національним 

університетом на базі Українсько-польського центру 

було проведено 3 семінари. За програмою підготовки 

внутрішніх аудиторів систем управління якістю 

відповідних ISO 9001, було кваліфіковано 18 осіб із 

видачею їм міжнародних сертифікатів.  

Українсько-польським центром проводиться планова 

діяльність із удосконалення методичних матеріалів для 

проведення навчальної роботи з врахуванням змін у 

законодавстві та в регламентних документах протягом 

попереднього року. Розробляється також порадник щодо 

розробки, впровадження та утримування систем 

управління якістю. 

Одночасно, здійснюються передбачені планами 

Центру заходи із залучення замовників до навчальних 

семінарів запланованих для проведення протягом 

жовтня-грудня 2013 року. 

Протягом 2013 року проведено ряд виїзних міні-

семінарів на підприємствах, що зацікавлені в 

впровадженні систем управління якістю та безпечністю 

харчових продуктів (ПП “Дживальді” (селище Нова 

Ушиця), ТОВ “Подільський бройлер” (с.Адамівка). 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації”, 

Хмельницький 

національний 

університет, 

Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

18 Проведення 

просвітницької роботи з 

питань впровадження 

систем управління якістю 

та безпечністю харчових 

продуктів згідно 

міжнародних стандартів 

ISО на підприємствах 

області та надання 

методичної допомоги 

2013 рік 

2014 рік 

 

Активно проводиться просвітницька робота з питань 

якості та безпечності вітчизняної продукції, виконання 

положень законодавчих актів в галузі стандартизації, 

метрології, сертифікації, державного нагляду, захисту 

прав споживачів.  

Зокрема, для надання консультацій, методичної 

допомоги з питань розробки систем управління (якістю, 

безпечністю харчових продуктів та інших) в 

ДП “Хмельницькстандартметрологія” функціонує 

консультативний пункт.  

Спеціалістами Центру проведено виїзні міні семінарі 

на підприємствах Хмельницької області щодо 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації” 



впровадження Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. 

На сайті ДП “Хмельницькстандартметрологія” 

постійно висвітлюється інформація щодо розробки, 

впровадження та сертифікації систем управління якістю 

та систем управління безпечністю харчових продуктів на 

підприємствах області. 

Крім того на сайті ДП 

“Хмельницькстандартметрологія” розміщено: 

 інформацію про завершення регіонального етапу 

Всеукраїнського конкурсу якості продукції – “100 

кращих товарів України”; 

 інформацію про зміну порядку державної 

реєстрації технічних умов та змін до них; 

 інформацію про надання суб’єктам 

господарювання інформації та офіційних копій 

легалізованої нормативної документації, що діють на 

території України; 

 рекламну інформацію про випробувальну 

лабораторію харчової продукції ДП 

“Хмельницькстандартметрологія”. 

 анонс проведення 22-го Міжнародного форуму 

2013 року в рамках відзначення Європейського тижня 

якості в України; 

 інформацію для суб’єктів підприємницької 

діяльності, котрі здійснюють роздрібну торгівлю, щодо 

необхідності проведення повірки засобів вимірювальної 

техніки.  

19 Забезпечення суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва 

нормативною 

документацією, 

методичними 

довідниками, технічною 

літературою з питань 

розробки, впровадження 

2013 рік 

2014 рік 

 

Сектором інформаційного забезпечення ДП 

“Хмельницькстандартметрологія” протягом 2013 року 

направлено 110 нормативних документів 23 

підприємствам Хмельницької області та надано 

методичну допомогу з питань актуалізації  нормативних 

документів 14 підприємствам Хмельницької області. 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації” 



сучасних систем 

управління 

20 Створення бази даних 

сертифікованих систем 

управління якістю 

підприємств (організацій) 

області, забезпечення її 

актуалізації 

2013 рік 

2014 рік 

 

Створено базу даних сертифікованих систем 

управління якістю підприємств області. Проводиться 

постійна актуалізація даних. За даними ДП 

“Хмельницькстандартметрологія” в Хмельницькій 

області сертифіковано СУЯ на 58 підприємствах, в 2 

органах місцевого самоврядування та Інспекції з питань 

захисту прав споживачів в Хмельницькій області. 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації” 

21 Проведення регіональних 

семінарів з питань 

правового захисту, 

методичного 

забезпечення, 

запровадження 

навчальних програм 

стосовно впровадження  

новітніх методів 

лікування та 

профілактики інфекційних 

хвороб тварин, 

використання сучасних 

інструментів та 

обладнання 

2013 рік 

2014 рік 

 

Головним управлінням ветеринарної медицини в 

області проводяться навчання з порядку дій при 

виникненні загрози небезпечних хвороб, залучаються 

спеціалісти відомств і організацій для впровадження в 

діяльність підконтрольних об’єктів і установ 

ветеринарної медицини новітніх технологій та 

міжнародних стандартів. 

- - Головне управління 

ветеринарної 

медицини в області, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

22 Забезпечення скорочення 

витрат підприємств при 

проведенні фітосанітарних 

процедур та 

сільгоспвиробників при 

отриманні врожаю за 

рахунок: 

створення 

фітосанітарної лабораторії 

у м. Славута; 

доукомплектування 

фітосанітарної лабораторії 

у м. Кам’янець-

 

 

 

 

 

 

2013 рік 

 

2013 рік 

 

2014 рік 

У зв’язку з відсутністю фінансування у 2013 році 

створення фітосанітарної лабораторії у м. Славута 

відтерміновано на 2014 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

Державний 

бюджет 

Державний 

бюджет 

Державна 

фітосанітарна 

інспекція в області 



Подільський; 

створення біолабораторії 

 

23 Організація навчання 

соціально-незахищених 

категорій громадян, у 

тому числі безробітних, за 

професіями, що дають 

змогу займатися 

підприємницькою 

діяльністю 

2013 рік 

2014 рік 

 

В 2013 році обласним центром зайнятості та його 

місцевими підрозділами охоплено навчанням близько 2,5 

тис. безробітних з числа соціально-незахищених верств 

населення, в тому числі за напрямами та професіями, що 

дають змогу займатися підприємницькою діяльністю, в 

тому числі, на курсах „Основи підприємницької 

діяльності” проходили навчання 44 особи з обмеженими 

можливостями. Отримали одноразову допомогу по 

безробіттю для організації власної справи 147 

безробітних згаданої категорії, 55  інвалідів. 

Хмельницький центр перепідготовки та соціальної 

адаптації Трастовий фонд НАТО "Партнерство заради 

миру" починаючи з серпня 2013 року організовує 

професійне навчання (перепідготовку, підвищення 

кваліфікації) 141 особи з числа військовослужбовців, 

звільнених в запас або відставку, а також включених в 

план звільнення зі Збройних Сил України. В тому числі у                      

м. Хмельницький, м. Житомир, м. Кам’янець-

Подільський - 91 особа, в  м. Харків - 50 осіб.  

З вересня 2013 року організовано професійне 

навчання (перепідготовка, підвищення кваліфікації) за 

спеціальністю “Менеджмент організацій і 

адміністрування” 25 осіб з числа військовослужбовців, 

звільнених в запас або відставку, а також включених в 

план звільнення зі Збройних Сил України. 

- - Обласний центр 

зайнятості, 

Хмельницький 

національний 

університет 

24 Проведення семінарів 

“Від бізнес-ідеї до власної 

справи” із залученням 

успішних підприємців з 

метою ознайомлення 

безробітних з їх досвідом 

роботи у веденні 

підприємницької 

діяльності 

Постійно Одним із пріоритетних напрямів діяльності базових 

центрів зайнятості залишається робота з орієнтації 

безробітних на заняття підприємницькою діяльністю. З 

метою підвищення поінформованості клієнтів служби 

зайнятості щодо перспектив розвитку підприємництва та 

можливостей створення власного бізнесу проведено 249 

тематичних семінарів „Від бізнес-ідеї до власної 

справи”, до  яких залучено 2,4 тис. осіб. У проведенні 

семінарів беруть участь фахівці управлінь економіки та 

- - Обласний центр 

зайнятості 



агропромислового розвитку місцевих органів виконавчої 

влади, податкової інспекції, підприємці та колишні  

безробітні, які досягли успіхів у власному бізнесі. 

25 Популяризація досягнень 

суб’єктів підприємницької 

діяльності шляхом 

проведення урочистих 

заходів з нагоди Дня 

підприємця 

2013 рік 

2014 рік 

 

30 серпня 2013 року відбулися урочисті збори з 

нагоди святкування Дня підприємця за участю 

заступника голови облдержадміністрації.  

Даний захід став свідченням ефективної роботи влади 

і бізнесу на засадах партнерства щодо реалізації 

економічних реформ та вирішення проблем розвитку 

регіону. 

Кращі представники підприємництва краю (70 осіб) 

були відзначені нагородами обласної державної 

адміністрації, обласної ради, Державної служби України 

з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, обласного центру зайнятості, 

Головного управління Міндоходів в області, управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань в області, Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій в області, 

Головного управління Пенсійного фонду в області, 

Хмельницької торгово-промислової палати, державної 

бюджетної установи “Хмельницький регіональний центр 

з інвестицій та розвитку”. 

10,5 Місцеві 

бюджети 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, 

територіальні 

підрозділи  

центральних органів 

виконавчої влади 

26 Сприяння участі суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва у 

Всеукраїнському конкурсі 

якості продукції (товарів, 

робіт, послуг) “100 

кращих товарів України” 

на регіональному рівні 

 

Щорічно 

 

09 жовтня 2013 року в приміщенні Хмельницької 

торгово-промислової палати відбувся Всеукраїнський 

конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 

кращих товарів України” на регіональному рівні. 

У рамках конкурсу у 2013 році визначалася краща 

продукція (товари, роботи, послуги) за наступними 

номінаціями: 

- “Продукція”; 

- “Роботи та послуги”. 

Номінація “Продукція” поділяється на групи: 

продовольчі товари, промислові товари для населення, 

товари виробничо-технічного призначення. 

У номінацію “Роботи та послуги” включені фінансові 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації”, 

інспекція з питань 

захисту прав 

споживачів в області, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



та банківські послуги, послуги громадського харчування 

(їдальні, бари, кафе, ресторани), побутові послуги, 

послуги страхування, туристичні та готельні послуги, 

комунальні та медичні послуги, послуги з навчання, 

концертно-театральні послуги, консалтингові та інші. 

На участь у конкурсі у 2013 році отримано 70 заявок 

від підприємств різної форми власності. 

 У номінації “Продукція” взяли участь: 
- продовольчі товари (30 підприємств); 

- товари для населення (14 підприємств); 

- товари виробничо-технічного призначення (12 

підприємств). 

У номінації “Роботи та послуги” взяли участь 14 

підприємств. 

За результатами конкурсу 47 видів продукції відзначені 

дипломами “Переможець” та 23 види продукції відзначені 

дипломами “Лауреат”. 

01-03.11.2013 року 3 підприємства м.Хмельницький 

взяли участь у Всеукраїнському конкурсі якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів 

України” на державному рівні. За результатами конкурсу 

ДП “Новатор” та ПП Дачковську О.С. визнано 

переможцями, ПП Мещаніна С.С. стала лауреатом 

конкурсу. 

27 Популяризації історій 

успіху інноваційних 

підприємців 

Постійно Робота щодо популяризації промислових підприємств 

області, в тому числі інноваційно-активних, проводиться 

постійно. На зустрічах з іноземними делегаціями 

презентується інформація про підприємства та їх 

продукцію. Підприємства запрошуються до участі у 

різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн 

СНД, Західної Європи, які проводяться у Хмельницькій 

Торгово-промисловій палаті, а також у Всеукраїнських 

та Міжнародних виставках. 

В м.Кам’янець-Подільський у IV кварталі проведено 5 

зустрічей з керівниками різних галузей промисловості, 

на яких поряд з іншими проблемами розглядались також 

питання стосовно активізації інноваційної діяльності, 

- - Управління 

інфраструктури та 

туризму 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



впровадження нових видів продукції та нових, 

ресурсозберігаючих технологічних процесів з 

відповідним відображенням  інформації у статистичних 

звітах. 

Станом на 01.01.2014 року по місту Кам’янцю-

Подільському до переліку інноваційно-активних 

підприємств входить 4 підприємства: ПрАТ “Нива”, 

ТзДВ “К-ПЕМЗ”, ТОВ “Даллас”, ПАТ “Кам’янець-

Подільськавтоагрегат”. 

28 Надання організаційної 

підтримки створенню 

об’єктів інфраструктури 

підтримки 

підприємництва (бізнес-

центри, бізнес-інкубатори, 

технопарки, інноваційні 

центри) 

Постійно Станом на 01.01.2014 року в області функціонують 4 

бізнес-центри, бізнес-інкубатор, 2 технопарки, 15 

кредитних спілок, 3 фонди підтримки підприємництва, 

169 інших об'єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва. 

Крім того, в області діють 73 громадських об'єднання 

суб'єктів підприємництва, серед яких: районна 

громадська організація “Волочиська районна 

сільськогосподарська дорадча служба”, громадська 

організація спілки підприємців Волочиського району (м. 

Волочиськ), асоціація підприємців Ізяславського району 

(м. Ізяслав),  міська громадська організація “Асоціація 

підприємців”, міська громадська організація “Центр 

економічного розвитку” (м. Нетішин), Спілка 

підприємців “Відродження”, Товариство підприємців 

“Край”, асоціація підприємців (м. Славута), асоціація 

підприємців (м. Старокостянтинів), Шепетівська міська 

громадська організація „Шепетівська спілка 

підприємців”, Шепетівська міська громадська 

організація „Асоціація „Співдружність” (м. Шепетівка). 

В місті Кам’янець-Подільський діють бізнес-центри 

“Ювілейний”, “Агропромтехніка”, “Розмарин”. За 

адресою проспект Грушевського, 46 наявна 

адміністративна будівля, де суб’єкти малого 

підприємництва мають можливість орендувати 

приміщення для зайняття підприємницькою діяльністю, 

а також для відкриття офісів. 

У місті Хмельницький активно працює Центр 

- - Райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



підтримки малого підприємництва. Підприємці міста 

мають змогу безкоштовного користування ресурсами 

Центру (приміщення, оргтехніка, інформаційно-

методичне забезпечення, навчальні тренінги, семінари, 

консультації, тощо). Станом на 01.01.2014 року 

підтримку у Центрі отримали 9 суб’єктів 

підприємницької діяльності, 117 підприємцям надано 

консультаційні послуги, 1589 підприємців та осіб, які 

бажають започаткувати власну справу, взяли участь у 

118 семінарі-тренінгу. 

29 Створення бізнес-

інкубаторів у містах 

Хмельницький, 

Старокостянтинів та 

Шепетівка  

 

2013 рік У зв’язку з відсутністю фінансування заходу 

створення бізнес-інкубаторів у містах Хмельницький, 

Старокостянтинів та Шепетівка  відтерміновано на 2014 

рік. 

 

- 

 

 

 

 

- 

Місцеві 

бюджети 

 

 

 

Інші 

джерела 

Виконкоми 

Хмельницької, 

Старокостянтинівської, 

Шепетівської міських 

рад,  Департамент 

економічного розвитку 

і торгівлі 

облдержадміністрації 

30 Створення сприятливих 

умов для утворення 

молодіжних центрів з 

питань організації та 

розвитку молодіжного 

підприємництва 

2013 рік 

2014 рік 

 

Реалізації потенціалу молоді у започаткуванні 

бізнесу сприяє громадська організація “Молодіжний 

центр праці” шляхом надання консультацій із написання 

резюме, бізнес-плану та організації власної справи.  

Молодіжні бізнес-центри при Хмельницькому 

Національному університеті, Хмельницькому 

університеті управління та права забезпечують 

студентам можливість реалізувати свої творчі здібності, 

сприяють працевлаштуванню найкращих  задовольняють 

інформаційні потреби широкого кола осіб, які 

займаються або планують займатися підприємницькою 

діяльністю. 

Невід’ємною складовою у роботі з молоддю є 

використання та розповсюдження друкованої продукції, 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, а також залучення засобів масової інформації 

щодо питань розвитку молодіжного підприємництва. 

- - Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

31 Створення наукового 

парку “Інноваційний 

2013 рік На базі вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації, а саме Полтавського національного 

- - Хмельницький 

національний 



розвиток Поділля” технічного університету імені Юрія Кондратюка, ДВНЗ 

Національний гірничий університет, Івано-

Франківського національного технічного університету 

нафти і газу та Хмельницького національного 

університету підписано меморандум про створення 

Наукового парку “Енергоефективні технології”.  

Згідно з проектом Програми розвитку новітніх 

технологій, що мають потребу в західному регіоні, 

науковий парк планує проводити роботи у напрямках 

“Енергозберігаючі технології, енергоефективність”, “ІТ-

технології”, “Медико-біологічна діагностика та 

лікування”, “Зміцнення деталей машин та трибологія”, 

“Нові матеріали та композиційні складові”. 

На даний час у Міністерство освіти і науки України 

подано на розгляд та затвердження документи щодо 

створення наукового парку “Енергоефективні 

технології”. 

університет, 

облдержадміністрація 

32 Створення Енергетичного 

кластеру  

2014 рік - - - Хмельницький 

національний 

університет, 

облдержадміністрація 

33 Створення 

інфраструктури підтримки 

підприємств з питань 

розробки та впровадження 

систем управління якістю 

в області 

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року підприємствам Хмельницької 

області надавалась методична допомога з питань 

розробки та впровадження систем управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів. 

В ДП “Хмельницькстандартметрологія” функціонує 

консультативний пункт з надання консультацій, 

методичної допомоги з питань розробки та 

впровадження систем управління (якістю, безпечністю 

харчових продуктів та інших).  

В IV кварталі 2013 року спеціалісти Центру провели 

на договірній основі наступні роботи: 

- попереднє (заочне) оцінювання системи управління 

безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ 

ISO 22000:2007 стосовно виробництва м’ясопродуктів в 

асортименті ТОВ “Подільський бройлер” ТМ 

“Адамівські ковбаси”; 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації” 



Також надано 52 консультації з питань розробки та 

впровадження систем управління  30 підприємствам 

області. 

Станом на 30.12.2013 року за даними ДП 

“Хмельницькстандартметрологія” в Хмельницькій 

області діють сертифіковані системи управління: 

- СУЯ на 58 підприємствах та 3 в органах місцевого 

самоврядування та органах виконавчої влади; 

- СУБХП на 7 підприємствах. 

34 Підтримка створення 

сільськогосподарських 

кооперативів  

2013 рік 

2014 рік 

 

Програмою розвитку агропромислового комплексу у 

Хмельницькій області на 2012-2016 роки на 2014 рік 

передбачено фінансову підтримку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у 

розмірі 1,0 млн. гривень. Сесією обласної ради кошти в 

поточному році на вищезазначений напрямок не 

виділялись. 

До проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо започаткування власної справи обласна 

служба зайнятості залучає інших соціальних партнерів, 

зокрема виробничий кооператив “Сільськогосподарська 

дорадча служба “Агро аргумент”, ТОВ “Вектор успіху”. 

Департаментом агропромислового розвитку спільно 

з регіональним центром розвитку сільських територій 12 

грудня 2013 року на базі Подільського державного  

аграрно-технічного університету проведено семінар-

навчання на тему “Особливості створення та діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів”. В 

даному навчанні прийняли участь спеціалісти-дорадники 

районних управлінь агропромислового розвитку області, 

сільські та селищні голови, керівники 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

зацікавленні особи у розвитку кооперацій у сільській 

місцевості. В ході семінару обговорювалися питання: 

особливості оподаткування, реєстрації, методології 

розробки бізнес-плану сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу. Окрім цього, керівниками 

кооперативів було звернуто увагу і на проблеми, які 

- 

 

- 

 

- 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

 

Сільськогосподарські 

дорадчі служби, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

асоціація фермерів 



виникають в процесі  діяльності.  

В області діє 11 обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів, з них 5 – 

багатопрофільні. Крім того, функціонує 4 кооперативи, 

що займаються збором молока у населення. На сьогодні 

вони забезпечені транспортом та лабораторним 

обладнанням. 

35 Сприяння розвитку 

кластерних об’єднань в 

області та створенню 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів 

2013 рік 

2014 рік 

 

Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації на постійній основі 

організовуються наради щодо розвитку кластерних 

об’єднань в області та створенню сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів у населених пунктах 

області та районах. 

Станом на 01.01.2014 року у місті Кам’янець-

Подільський функціонує кластерне утворення – 

громадська організація “Подільська гільдія ремісників”. 

Основною метою діяльності кластеру є відродження та 

популяризація ремесел та культури Середньовіччя у 

місті Кам’янець-Подільський. Ще одним напрямом 

діяльності громадської організації “Подільська гільдія 

ремісників” є організація мистецьких виставок, 

експозицій із залученням кращих художників, 

скульпторів, митців Поділля та інших регіонів України, 

світу.  

На території “Старого міста” міста Кам’янець-

Подільський створено та здійснює господарську 

діяльність “Сувенірне містечко”, у якому працюють 73 

підприємці. 

Крім того, діючі осередки художніх народних 

промислів, групи майстрів та їх сім’ї працюють у 

домашніх або орендованих майстернях як приватні 

підприємці, виготовляючи вироби декоративно-

прикладного мистецтва у містах Хмельницький, 

Кам’янець-Подільський, Нетішин, Полонне, с. Самчики 

(Старокостянтинівський район), інших населених 

пунктах області.  

Діючі осередки художніх промислів, групи майстрів 

- - Райдержадміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування, 

обласний центр 

зайнятості, 

департаменти 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

агропромислового 

розвитку, управління 

інфраструктури та 

туризму 

облдержадміністрації, 

кластер сільського 

туризму “Оберіг” 



брали участь у виставкових заходах районного та 

обласного рівня, приурочених до державних, релігійних, 

професійних свят, зібрань представників трудових 

колективів та громадськості, проведенні спортивно-

оздоровчих заходів тощо.  

Хмельницька область, де гармонійно сплелися 

прадавні культури Волині і Поділля, дедалі проектується 

у туристичній сфері України як центр інноваційних видів 

туризму. 

Ефективно працює Подільсько-Буковинський 

туристичний кластер, учасниками якого виступають 

міські ради трьох міст: Кам’янця-Подільський, Чернівці 

та Хотин. У Берлінській виставці ІТВ-2012 кластером 

було презентовано комплексний туристичний продукт та 

весь набір туристичних послуг. Комплексний підхід 

дасть можливість за два-три роки довести туристопотік 

регіону до 2,0 млн. людино/ночей щороку. 

Кластер сільського туризму “Оберіг” об’єднує осіб, 

які працюють для розвитку громади та впроваджують 

інноваційну технологію розвитку сільського туризму у  

с. Гриців (Шепетівський район).  

За ініціативою кластеру “Оберіг” розповсюджується 

інформація та надається консультативна допомога 

населенню щодо організації роботи у секторі сільського 

зеленого туризму. При кластері функціонує центр 

сільського зеленого туризму, на базі якого проводяться 

відповідні семінари, тренінги, лекції, “круглі столи” 

тощо.  

Протягом 2013 року проведено 40 семінарів-

тренінгів за участю представників Кластеру сільського 

туризму “Оберіг” (охоплено близько 800 осіб). 

Осередки зеленого туризму розвиваються у 

Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-

Подільському, Летичівському, Новоушицькому, 

Славутському, Старокостянтинівському, Шепетівському 

та Ярмолинецькому районах. 

36 Залучення суб’єктів 2013 рік Хмельницькою торгово-промисловою палатою - - Департамент  



підприємницької 

діяльності до участі у 

виставках-ярмарках 

продукції 

сільськогосподарських 

товаровиробників, 

фермерських господарств, 

народних промислів,  

сувенірної продукції та 

ремесел 

2014 рік 

 

(ТПП) протягом звітного кварталу забезпечено участь 

суб’єктів малого та середнього підприємництва області у 

міжрегіональних виставках-ярмарках, які проходили  у 

виставковому залі Хмельницької торгово-промислової 

палати: 

- 1-4 жовтня 2013 року на виставковому заході “Літо 

на Поділлі” презентовано продукти харчування, одяг та 

взуття, трикотаж, порцеляну; 

- 22-25 жовтня 2013 року – виставка “Золота осінь”, 

де презентовано одяг та взуття, товари для відпочинку, 

продукти харчування, порцеляну; 

- 12-15 листопада 2013 році – виставка “Зимові 

візерунки” під час якої презентовано продукти 

харчування, одяг та взуття; 

- 2 грудня, 12-15 лютого 2013 року – виставка 

“Подільська зима” де презентовано сувенірну 

продукцію, вироби народних промислів, товари для 

відпочинку; 

17-20 грудня 2013 року – виставка “Різдвяний 

ярмарок”, де презентовано одяг та взуття, продукти 

харчування, порцеляну, сувенірну продукцію, вироби 

народних промислів, тощо. 

Протягом 2013 року підприємці залучались до 

ярмаркових заходів, які проводились в рамках 

святкування:  

- “Проводів Зими – Зустрічі Весни”, зокрема: виставки-

продажу виробів декоративно-прикладного мистецтва 

майстрів міста, в якій взяло участь понад 30 суб’єктів 

господарювання по торгівлі сувенірною продукцією, 

виробами народних промислів та ремесел; конкурсу 

“Смакота на шампурі”, в якому взяло участь 10 закладів 

громадського харчування; 

- Великодніх свят: 27 квітня поточного року 

організовано святковий ярмарок, у якому взяли участь 

фермерські господарства, виробники сільгосппродукції та 

народних ремесел; 

- Дня Конституції та Дня молоді: 30 червня 2013 року 

на майдані біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка, де було 

агропромислового 

розвитку,  управління 

інфраструктури та 

туризму, культури, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Хмельницька торгово-

промислова палата 



організовано виставку-продаж виробів декоративно-

прикладного мистецтва майстрів міста. У заході взяли 

участь понад 30 місцевих майстрів декоративно-

прикладного мистецтва; 

- свята Івана Купала: 6 липня 2013 року в парку ім. М. 

Чекмана проходила виставка-ярмарок виробів майстрів 

декоративно-прикладного мистецтва майстрів міста (20 

учасників); 

- Дня Незалежності України: 24 серпня 2013 року на 

майдані біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко було 

організовано виставку-ярмарок виробів декоративно-

прикладного мистецтва майстрів міста (50 учасників); 

- Дня міста Хмельницького: 28-29 вересня 2013 року в 

сквері ім. Т.Г. Шевченко та по вулиці Проскурівський 

відбулася виставка-ярмарок декоративно-ужиткового 

мистецтва майстрів народного мистецтва міста 

Хмельницького, Хмельницької області та України 

“Хмельницький вернісаж”. На виставці були представлені 

твори близько 50 майстрів з міста та понад 110 майстрів з 

України. Хмельничани та гості міста мали можливість 

переглянути та придбати вишивані, різьблені, дерев’яні, 

металеві вироби, художньо розписаний посуд та одяг, 

кераміку, витвори з бісеру, витинанку, вироби зі шкіри, 

скла, соломки, лози, народну ляльку, прикраси та інше. 

Провідні майстри проводили різноманітні майстер-класи 

для хмельничан та гостей міста; 

- Новорічних свят: 21 грудня 2013 року організовано 

передноворічний ярмарок сільськогосподарської 

продукції, у якому взяли участь фермерські 

господарства, виробники сільгосппродукції  

Протягом 2013 року організовано ряд виставок-

ярмарок продукції сільськогосподарського виробництва, 

які проводились на всіх рівнях. В населених пунктах 

області відбулося 2713 ярмарок з продажу 

сільськогосподарської продукції, участь в яких прийняли 

160 сільськогосподарських підприємств, фермерські 

господарства, селяни-домогосподарники та 60 

підприємств-виробників. 



Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції на 

ярмарках області за   2013 рік становив 13,72 тис. тон на 

суму 200,9 млн. грн., що відповідно на 3,3 тис. тони та на 

43,3 млн. грн. більше обсягів реалізації на ярмарках 

області за 2012 рік. 

 У м. Хмельницький працює постійно діюча виставка-

ярмарок по торгівлі продовольчими товарами місцевих 

виробників, на якій постійно реалізують власну 

продукцію понад 26 переробних підприємств області з 

торговельною надбавкою не вище 10 відсотків. 

Крім того, як в обласному центрі, так і в інших 

населених пунктах області, додатково проводяться 

передсвяткові ярмарки-розпродаж сільськогосподарської 

продукції місцевих товаровиробників. 

Так, 7 вересня 2013 року відбулася 29-та обласна 

виставка-ярмарок “Агро Поділля-2013” на території ПАТ 

“Хмельницькголовплемпідприємство”. Виставка стала 

особливою ще й тим, що було представлено досягнення 

хмельничан у виробництві та переробці продукції 

рослинництва, тваринництва, розширений асортимент 

техніки для малого й середнього сільськогосподарського 

бізнесу. Збільшена пропозиція тварин кращих племінних 

господарств області для реалізації їх фермерам, які 

хочуть займатися бізнесом з виробництва молока та 

м’яса. 

22 вересня 2013 року проведено осінній святковий 

ярмарок “Дари Поділля і Полісся-2013” у місті Славута. 

Ціни на ярмарку значно нижчі (на 15-20%), ніж на 

продовольчих ринках області. 

28 вересня 2013 року в обласному центрі відбувся 

святковий сільськогосподарський ярмарок, приурочений 

до Дня міста Хмельницький.  

21 грудня 2013 року у м. Хмельницький відбувся 

передсвятковий Новорічний сільськогосподарський 

ярмарок.  

       Крім того, в області діє 312 фірмових магазинів, з 

яких 115 – з реалізації м’ясопродуктів, 63 – з реалізації 

молокопродуктів, 89 – хлібобулочних виробів, 10– 



рибної продукції. 

37 Надання технічної 

допомоги фермерам у 

збуті товарів та органічної 

сільгосппродукції  

 

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року надавалися безоплатні торгові 

місця фермерам для збуту продукції власного 

виробництва, у тому числі органічної сільгосппродукції, 

на ярмаркових заходах в місті Хмельницькому та 

районах області. 

На Центральному ринку м. Хмельницький торгові 

місця для сільгоспвиробників надаються безкоштовно. 

Знижено вартість торгівельних місць на фермерських 

рядах ринків у містах обласного значення та районних 

центрах. 

2209,4 Інші 

джерела 

Сільськогосподарські 

дорадчі служби, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

асоціація фермерів 

38 Створення сприятливих 

умов для розвитку 

місцевої промисловості, 

народних ремесел, 

кустарних промислів, 

сільського “зеленого” 

туризму 

2013 рік 

2014 рік 

 

З метою сприяння відродженню в області народних 

промислів та їх розвитку представниками Хмельницької 

облдержадміністрації досліджені виробництва малих 

промислових підприємств в містах історичної спадщини 

та сільській місцевості, приватних підприємств та 

підприємців, які займаються народотворчим мистецтвом.  

Підготовка майстрів народних ремесел в м. 

Кам’янець-Подільський проводиться на базі 

Професійного художнього ліцею та Училища культури 

(спеціальності: народна художня творчість, образотворче 

та декоративно-прикладне мистецтво, різьбяр по дереву 

та бересті), в Шепетівському районі – на базі 

Грицівського вищого художнього професійного училища 

№13 за професіями “Вишивальниця” та “Виконавець 

художньо-оформлювальних робіт”, спеціалістів з 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 

дизайну.  

В науково-виробничому комбінаті міста Волочиськ 

запроваджено навчальні програми по підготовці фахівців 

з виготовлення товарів народних промислів (сувенірів з 

дерева, українських вишивок, біжутерії тощо). 

В навчальних закладах створено умови для 

курсового професійно-технічного навчання осіб з числа 

незайнятого населення шляхом розширення переліку 

ліцензованих професій художнього профілю і народних 

ремесел, серед яких “Ткач”, “Килимарниця”, “Виробник 

- - Департамент  

агропромислового 

розвитку,  управління 

інфраструктури та 

туризму, управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 



художніх виробів з кераміки”, “Виробник художніх 

виробів з дерева”. 

В приміщенні Хмельницького обласного науково-

методичного центру культури і мистецтва відбулось 

обласне свято національних культур “Подільська 

родина” за участю самодіяльних творчих колективів 

національно-культурних товариств. На святі було 

представлено виставку робіт майстрів народної 

творчості. 

Діючі осередки художніх народних промислів – 

групи майстрів та їх сім’ї – працюють у домашніх або 

орендованих майстернях як приватні підприємці, 

виготовляючи вироби декоративно-прикладного 

мистецтва у м. Хмельницький, м.Кам’янець-

Подільський, м. Нетішин, м. Полонне, с. Самчики, інших 

населених пунктах області.  

У місті Кам’янець-Подільський функціонує 

кластерне утворення – громадська організація 

“Подільська гільдія ремісників”. Основною метою 

діяльності кластеру є відродження та популяризація 

ремесел та культури Середньовіччя в Кам’янці-

Подільському. Ще одним напрямком діяльності 

“Подільської гільдії ремісників” є організація 

мистецьких виставок, експозицій, із залученням кращих 

художників, скульпторів, митців Поділля та інших 

регіонів України, світу. За сприяння об’єднання в місті 

вже проведено ряд виставкових заходів народних митців.  

На території Старого міста створено та здійснює 

господарську діяльність “Сувенірне містечко”, у якому 

працюють 73 підприємці. Стало традиційним проведення 

там майстер-класів народними майстрами та умільцями 

під час проведення фестивалів та загальноміських 

заходів (вишивка, гончарі, ковалі, вироби з бісеру, 

різьблення  по дереву та ін.). 

Під час проведення загальноміських заходів на 

площі Польський ринок проводяться виставки-

розпродажі майстрів художніх промислів, майстер-класи 

по виготовлення гончарних та ковальських виробів, 



виробів із скла, художньої вишивки тощо. Учасниками 

цих фестивалів є народні майстри з багатьох областей 

України. 

У місті діє виставкова зала, де художники, фотографи 

мають змогу належним чином представити свої роботи 

на огляд широкому загалу. 

З метою збереження, відродження та популяризації 

декоративно-прикладного мистецтва в Полонському 

районні створено любительські об’єднання з 

декоративно-прикладного мистецтва, а саме: 

“Любисток”, “Мальовничі візерунки”, “Вишиванка”, 

“Рушничок”. 

На території Деражнянського району працюють 

майстри, які займаються виготовленням кустарно-

меблевого виробництва з використанням місцевої 

сировини (корзини, меблі). 

В Красилівському районі розповсюджений столярний 

промисел, здійснюється виробництво виробів з бетону, 

гіпсу та цементу, виробництво текстильних виробів. 

В селах Кадиївка, Правдівка, Соколівка 

Ярмолинецького району та селищі Ярмолинці 

зареєстровані приватні підприємці-фізичні особи, які 

спеціалізуються на виробах з деревини: виготовляють на 

замовлення альтанки, столики, декоративні вази для 

квітів, вхід-арки до саду, декоративні вози, млини, 

вітряки, криниці, драбини, огорожі тощо. Серед 

пропонованих виробів – фігури із дерева, фігурна різьба, 

орнаменти з дерева, вироби з плетеної лози та інше. 

У с. Адамівка Віньковецького району є підприємці, 

які займаються гончарством, у селах Ст. Нетечинці, 

Майдан Олександрівський – лозо- та соломоплетінням, у 

селах Гоголі, Фащіївка, Карижин – виготовленням 

виробів з дерева, різьбою по дереву. На території 

Віньковецького району є значна кількість вишивальниць. 

В Городоцькому районі відроджена художня обробка 

металу. У місті Городок створено приватне підприємство 

по виробництву кованих виробів. Цей промисел почав 

друге життя і успішно розвивається, замовлення 



надходять з інших областей та країн. Крім того, 

народними художніми промислами у районі займаються 

68 народних умільців (вишивка, художня обробка 

дерева, металу, в’язані вироби, макраме, писанкарство, 

вироби з бісеру, іконопис та коровайниці). 

У селі Пашківці Старокостянтинівського району 

зареєстровано приватного підприємця, який виготовляє 

вироби із скла. 

На території Волочиського району на власній 

сировинній базі діють цегельний завод ПрАТ 

“Тернопільбуд”, ТОВ “Волочиський цегельник”, філія 

“Волочиський консервний завод” ТОВ “Славпродукт”, 

Бубнівський цегельний завод. 

При районному будинку культури створено 

туристично-альпіністський клуб.   

В місті Волочиськ діє  ательє по виготовленню 

товарів народного промислу та вишиванок. 

В області послуги з “сільського” та “зеленого” 

туризму надають 76 агроосель з одноразовим прийомом 

– 929 осіб.  

Осередки “зеленого” туризму створено у 

Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-

Подільському, Летичівському, Новоушицькому, 

Старокостянтинівському, Славутському, Шепетівському 

та Ярмолинецькому районах. 

39 Проведення циклу 

семінарів з питань 

впровадження  

механізмів, що 

забезпечують роботу 

підприємств в умовах 

Світової організації 

торгівлі 

2013 рік 

2014 рік 

 

Протягом 2013 року проведено ряд виїзних міні-

семінарів на підприємствах, що зацікавлені в 

впровадженні систем управління якістю та безпечністю 

харчових продуктів (ТОВ “Подільський бройлер” ТМ 

“Адамівські ковбаси” (с.Адамівка). 

- - ДП “Хмельницький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації” 

40 Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

для жителів сільської 

2013 рік 

2014 рік 

 

Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота для жителів сільської місцевості 

в напрямку розвитку фермерства, заготівлі та переробки 

- - Обласний центр 

зайнятості, 

Департамент  

агропромислового 



місцевості в напрямку 

розвитку фермерства, 

заготівлі та переробки 

сільськогосподарської 

продукції, рибництва, 

бджільництва, 

відродження народних 

промислів тощо 

сільськогосподарської продукції, рибництва, 

бджільництва, відродження народних промислів тощо 

шляхом проведення загальних та кущових нарад. 

Виробничим кооперативом „Сільськогосподарська 

дорадча служба „Агроаргумент” проведено 80 тренінг-

семінарів, якими охоплено понад 1600 безробітних осіб. 

  

розвитку 

облдержадміністрації, 

сільськогосподарські 

дорадчі служби, 

органи місцевого 

самоврядування, 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва по 

Хмельницькій області 

41 Проведення семінарів 

“Служба зайнятості 

працівникам села”, 

“Ефективне ведення 

сільського господарства”, 

з основ організації 

сільського зеленого 

туризму, а також 

семінарів-тренінгів із 

залученням соціальних 

партнерів 

2013 рік 

2014 рік 

 

Обласною службою зайнятості широко пропагуються 

різноманітні форми зайнятості на селі. Серед них - 

розвиток підсобного господарства, організація власного 

бізнесу, створення комунальних підприємств, сільський 

туризм тощо. Так, для безробітних мешканців села 

проведено 209 семінарів „Служба зайнятості 

працівникам села”, участь в яких взяли 2,9 тис. осіб, 183 

семінари з питань сільського туризму за участю 2,6 тис. 

осіб, 112 семінарів “Ефективне ведення сільського 

господарства”,  участь в яких взяли 1,7 тис. осіб. 

Проведено 40 семінарів-тренінгів за участю 

представників Кластеру сільського туризму „Оберіг”, 

якими охоплено близько 800 осіб. 

- - Обласний центр 

зайнятості 

Розділ 5. Цільова програма підготовки та розширення кадрового потенціалу малого та середнього  підприємництва 

1 Проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів 

для учнів та студентів з 

основ підприємницької 

діяльності в 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних та 

вищих навчальних 

закладах 

2013 рік 

2014 рік 

 

В професійно-технічних навчальних закладах області 

запроваджено викладання предметів за вибором учнів 

“Ділова активність” та “Основи підприємницької 

діяльності”. 

У Хмельницькому торгівельно-економічному 

коледжі Київського національного торгівельно-

економічного університету, Хмельницькому 

кооперативному  торгівельно-економічному інституті, 

Кам’янець-Подільському коледжі харчової 

промисловості Національного університету харчових 

технологій, коледжі ПВНЗ “Університет економіки та 

підприємництва”, Шепетівському технікумі 

Подільського державного аграрно-технічного 

- - Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

загальноосвітні, 

професійні та вищі 

навчальні заклади 

освіти, заклади 

післядипломної 

роботи 



університету, Кам’янець-Подільському планово-

економічному технікумі-інтернаті, Кам’янець-

Подільському індустріальному коледжі ведеться 

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“молодший спеціаліст” за спеціальностями: 

“Організація виробництва”, “Економіка підприємства”, 

“Фінанси”, “Маркетингова діяльність”, “Організація 

обслуговування населення”, “Товарознавство та 

комерційна діяльність”, “Комерційна діяльність”. У 

вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів акредитації, 

а саме: Хмельницькому національному університеті, 

Хмельницькому університеті управління та права, 

Університеті економіки і підприємництва, 

Хмельницькому економічному університеті, 

Хмельницькому інституті Міжрегіональна академії 

управління персоналом здійснюється підготовка 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, 

спеціаліст за спеціальностями “Економіка 

підприємства”, “Управління персоналом і економіка 

праці”, “Менеджмент” . 

У Кам’янець-Подільському коледжі харчової 

промисловості Національного університету харчових 

технологій у лекційному курсі студентам пропонуються 

матеріали по впровадженню набутих знань у виробничу 

діяльність та при відкритті власної справи. 

2 Організація та проведення 

обласних турів  

всеукраїнських 

молодіжних конкурсів 

бізнес-проектів серед 

молоді, яка бажає 

започаткувати або 

розширити власний бізнес  

2013 рік 

2014 рік 

 

В області проводяться Всеукраїнські, обласні акції, 

семінари, конференції, навчальні тренінги, наради, 

конкурси, виставки профорієнтаційного спрямування. 

Щорічно управлінням молоді, спорту та виховної 

діяльності проводиться обласний тур Всеукраїнського 

конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед молоді, з метою  популяризації  підприємницької  

діяльності  серед  молоді  та  на  виконання Указу 

Президента України від 06.10.1999 року № 1285 “Про 

заходи щодо забезпечення працевлаштування    

молоді”.  

В обласному турі Всеукраїнського молодіжного 

- - Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 



конкурсу бізнес-проектів серед молоді, яка бажає 

започаткувати або розширити власний бізнес, взяли 

участь 60 осіб. Кращих 30 бізнес-проектів відібрано в 

зональних турах, з яких 9 робіт подано на 

Всеукраїнський конкурс на тему “Розвиток сільського 

господарства, роздрібної торгівлі, соціальні проекти”. 

3 Здійснення 

профорієнтаційної роботи 

серед шкільної молоді  

2013 рік 

2014 рік 

 

Відділами (управліннями) освіти і науки, молоді та 

спорту спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді райдержадміністрацій 

(міськвиконкомів) та обласною службою зайнятості, 

організовуються ярмарки професій, інформування 

учнівської молоді про світ професій та шляхи їх 

набуття з метою створення умов для професійного 

самовизначення, формування психологічної готовності 

школярів до свідомого вибору професій. 

На сьогоднішній день найбільш популярними 

професіями серед молоді є: програміст, менеджер, 

юрист, економіст. Характерно, що старшокласники 

рідко віддають перевагу робітничим спеціальностям. 

Саме з метою популяризації робітничих професій та 

підвищення їх престижності серед учнівської молоді 

проводяться різноманітні акції “Професійний всесвіт”, 

фестивалі “Поринь у світ професій”, “Світ професій: 

мій вибір - мій успіх!”, виставки “Моя улюблена 

професія”, “Моя майбутня професія”.  

У загальноосвітніх навчальних закладах вчителями, 

працівниками центрів зайнятості, роботодавцями  на 

батьківських зборах проводиться інформаційно – 

роз’яснювальна робота щодо важливості вибору 

професії, затребуваних на ринку праці. Водночас у   

професійно-технічних навчальних закладах області 

створені ради та учнівські волонтерські загони, 

агітаційні бригади з профорієнтаційної роботи, 

функціонують консультативні пункти для проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнями 

загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьками 

щодо важливості вибору конкурентноспроможних 

- Місцеві 

бюджети 

 

Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 



робітничих професій та працевлаштування на 

підприємствах області. З метою інформування 

випускників шкіл про потреби ринку праці, актуальні 

професії, а також  формування позитивної мотивації  до 

набуття  робітничих професій, що користуються  

сталим попитом  на ринку праці та забезпечують 

гарантоване працевлаштування у професійно-технічних 

навчальних закладів проведено профорієнтаційні 

заходи, зокрема: Дні відкритих дверей та презентації   

професій, Дні кар’єри за участю працедавців. 

Практикується укладання трьохсторонніх угод з 

районними (міськими ) центрами зайнятості, відділами 

освіти та ПТНЗ щодо проведення профорієнтаційної 

роботи серед учнівської молоді.  

Залучаються до проведення профорієнтаційної 

роботи волонтерські загони, агітбригади ПТНЗ. При 

обласному державному центрі зайнятості створена 

методична рада з питань профорієнтації населення, до 

складу якої включені спеціалісти управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення 

департаменту та працівники Науково-методичного 

центру професійно-технічної  у Хмельницькій області, 

на засіданнях якого розглядаються питання організації 

профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в 

системі професійно-технічної освіти, робота агітбригад 

і волонтерських загонів; розповсюджується інформація 

щодо проведення ярмарок і марафонів професій, днів 

кар’єр та відкритих дверей, презентацій районних, 

міських та обласного центрів зайнятості тощо.  

4 Організація 

профорієнтаційних 

осередків із надання 

молодим підприємцям та 

молодим особам, що 

планують здійснювати 

підприємницьку 

діяльність юридичних, 

2013 рік 

2014 рік 

 

З метою забезпечення працевлаштування, 

підтримки молодіжного підприємництва, зокрема 

надання молодим особам, що планують здійснювати 

підприємницьку діяльність юридичних, психологічних 

та соціально-педагогічних послуг в області функціонує 

обласний молодіжний центр праці. 

Центром підтримки малого підприємництва            

м. Хмельницький молодим підприємцям та молодим 

- - 

 

Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 



психологічних та 

соціально-педагогічних 

послуг 

особам, що планують здійснювати підприємницьку 

діяльність, надаються юридичні, психологічні та 

соціально-педагогічні послуги.  

5 Проведення на базі вищих 

навчальних закладів 

спільних заходів з 

потенційними 

роботодавцями, у тому 

числі днів кар’єри, 

ярмарків вакансій тощо 

2013 рік 

2014 рік 

  

Вищі навчальні заклади проводять постійну роботу 

щодо співпраці з роботодавцями та сприяння 

працевлаштуванню випускників. З цією метою та на 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України в 

усіх вузах створено структурні підрозділи з питань 

сприяння працевлаштуванню випускників. Зазначені 

підрозділи підтримують тісні контакти з службами 

зайнятості (обласною та місцевими), організовують та 

проводять заходи щодо сприяння працевлаштуванню 

випускників, у тому числі щорічні “Ярмарки вакансій”, 

на які запрошуються представники підприємств-

роботодавців,  студенти і випускники університету. 

Так, у Хмельницькій гуманітарно-педагогічної 

академії, Хмельницькому національному університеті 

відкрито Центр кар’єри, на засідання якого 

запрошуються роботодавці, які мають змогу 

ознайомитися з резюме випускників та випускниками. 

Хмельницьким торговельно-економічним  коледжем 

Київського національного торговельно-економічного 

університету проведено круглий стіл, в роботі якого 

взяли участь роботодавці (ПрАТ “Фірма Бакалія”, ТОВ 

“І.І.Мономах”, дитяче кафе “Тріумф”, кафе 

“Театральне”, КП їдальня №33 тощо). 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації рекомендував вищим навчальним 

закладам створити електронні бази резюме випускників 

та розмістити їх на своїх сайтах. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про підвищення рівня працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів” у більшості 

вищих навчальних закладів введено навчальну 

дисципліну “Чинники успішного працевлаштування за 

фахом”.  

Вищі навчальні заклади області є активними 

- - 

 

Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

інші структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

зайнятості, Союз 

промисловців і 

підприємців 

Хмельницької області 



учасниками профорієнтаційних заходів, які 

проводяться службами зайнятості. 

З метою сприяння працевлаштуванню безробітних, 

зокрема випускників, проведено 430 ярмарків та міні-

ярмарків вакансій. 

З метою інформування про ситуацію на ринку 

праці, сприяння у працевлаштуванні організовано 24 

ярмарка кар’єри за участю 1,5 тис. випускників. Для 

студентів та учнівської молоді проведено 11 

“презентацій роботодавця”, якими охоплено понад 280 

осіб.  

6 Проведення круглих 

столів, навчальних 

семінарів (тренінгів) з 

орієнтації на 

започаткування власної 

справи 

2013 рік 

2014 рік 

 

Обласною службою зайнятості здійснюється 
системна робота з орієнтації зайнятого населення, 
зокрема учнівської молоді, на підприємницьку 
діяльність.  

У звітному періоді для 2,3 тис. студентів вищих 
навчальних закладів та учнів професійно-технічних 
навчальних закладів проведено 85 семінарів з техніки 
пошуку роботи “Оволодій ситуацією”, “Особливості 
зайнятості молоді” та 25 “Днів відкритих дверей 
центру зайнятості”. Під час заходів учнів інформували 
про стан ринку праці, можливості професійної 
самореалізації і професійного зростання, організації 
підприємницької діяльності тощо.  

Організовано 104 засідання круглого столу з питань 

підвищення рівня зайнятості регіону, в тому числі 13 – 

з питань розвитку підприємництва.  
Крім того, приділяється значна увага проведенню 

групових та масових заходів з учнівською молоддю, 

ярмарків, марафонів робітничих професій, Днів кар'єри, 

професіографічних зустрічей, профінформаційних 

уроків спільно з відділами освіти, відділами у справах 

сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій та 

виконкомів міських (міст обласного значення) рад, 

центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У 

2013 році проведені два масштабні профорієнтаційні 

заходи – конкурс агітбригад “Моя професія – моя 

гордість” серед учнівських команд професійно-

- - Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

зайнятості 



технічних навчальних закладів та “Турнір знавців 

професій” серед учнівських команд загальноосвітніх 

навчальних закладів Хмельницької області.  
Активна молодь систематично направлялась на 

освітньо-профорієнтаційні форуми, які проводяться в 
різних містах України. 

7 Проведення тематичних  

конкурсів технічних 

розробок, 

раціоналізаторських 

пропозицій, 

професійної майстерності  

2013 рік 

2014 рік 

 

Науковці та студенти вищих навчальних закладів 

беруть активну участь в обласному конкурсі науково-

дослідницьких робіт, який проводить Хмельницький 

державний центр науки, інновацій та інформатизації. У 

навчальних закладах професійно-технічної освіти 

здійснюється активна підтримка  здібних учнів. 

Переможцями Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, проведених у 2013 році, з 

професій “Тракторист-машиніст сільсько-

господарського виробництва” та “Офіціант” стали 

учень Вищого професійного училища №36 с. Балин 

Дунаєвецького району Сирватка Олександр Васильович 

(І місце) та учениця Державного навчального закладу 

“Хмельницький центр професійно-технічної освіти 

торгівлі та харчових технологій” Мельник Каріна 

Олегівна (V місце), яким призначено стипендію 

Президента України. 

Два роки поспіль учні Нетішинського професійного 

ліцею беруть участь у Міжнародному конкурсі молодих 

зварників “Золотий кубок Лінде”, який проходить у     

м. Фрідек-Містек (Чехія). Цього року вихованець ліцею 

Лисуха Олександр (аргонно-дугове зварювання) посів 

шосте місце із п’ятнадцяти.  

В грудні 2013 року з ініціативи Хмельницької 

дитячої музичної школи №3 пройшов міський конкурс 

на краще виготовлення новорічної маски та ялинкової 

іграшки “Новорічний маскарад 2013”. В конкурсі взяли 

участь учні та вихованці закладів позашкільної освіти 

міста. Мешканці та гості міста мали можливість 

ознайомитися з понад 450 роботами, які були 

представлені у виставковій залі Хмельницької дитячої 

- Місцеві 

бюджети 

 

Управління 

інфраструктури та 

туризму, Департамент 

освіти і науки, молоді 

та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, Союз 

промисловців і 

підприємців 

Хмельницької області, 

Хмельницький 

державний центр 

науки, інновацій та 

інформатизації 



школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва з 19 грудня 2013 року по 8 січня 2014 року. 

Хмельницьким державним центром науки, 

інновацій та інформатизації зібрано та підготовлено 

матеріали на конкурс закінчених науково-дослідних 

робіт і технічних розробок з фундаментальних та 

прикладних досліджень технічної галузі з номінацій: 

- фундаментальні НДР; 

- прикладні НДР; 

- підручники й монографії; 

- наукові розробки молодих вчених; 

- раціоналізаторські пропозиції. 

Крім того, здійснюється проведення аналізу 

технічних розробок, що можуть бути реалізовані з 

використанням ресурсного потенціалу області. 

Інноваційні проекти технічних розробок 

розміщуються на сайтах інтернет-порталів 

“Хмельницького ЦНІІ”. 

Матеріали з науково-технічних розробок області 

розміщуються у щоквартальних виданнях 

Хмельницького ЦНІІ: 

- науково-технічному журналі 

“Енергозбереження Поділля”; 

- науково-дослідному виданні “Вісник 

Хмельницького ЦНІІ”. 

8 Організація 

перепідготовки 

(отримання другої вищої 

(економічної) освіти) 

керівного складу суб’єктів 

підприємництва в рамках 

Всеукраїнської програми 

перепідготовки кадрів 

“Українська ініціатива” 

2013 рік 

2014 рік 

 

Формування нової генерації молодих управлінців у 

сфері підприємництва, здатних створити якісні ринкові 

засади економіки області, спроможних активно 

залучати інвестиції та позиціонувати  вітчизняний 

бізнес за кордоном, є важливою складовою роботи 

облдержадміністрації в частині реалізації в регіоні 

Програми заходів з перепідготовки управлінських 

кадрів для сфери підприємництва “Українська 

ініціатива”. 

Департаментом економічного розвитку і торгівлі 

облдержадміністрації впроваджувалися організаційні 

заходи щодо інформування підприємницьких структур 

- - Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

інші галузеві 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад, Союз 

промисловців і 

підприємців 



про умови участі у Програмі та здійснюється 

координація роботи райдержадміністрацій та 

виконкомів міських (міст обласного значення) рад, 

структурних підрозділів облдержадміністрації у цьому 

напрямі. 

Інформація про умови набору спеціалістів для 

участі у Програмі направлялась на електронні адреси 

провідних підприємств області, оголошення про 

конкурсні відбори спеціалістів на перепідготовку і 

стажування за кордон розміщено на офіційному веб-

сайті облдержадміністрації.  

Крім того, відомості про Програму поширювались 

на засіданнях консультативно-дорадчих органів при 

місцевих органах виконавчої влади, серед громадських 

організацій та об’єднань, на офіційних Web-сайтах 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст 

обласного значення). 

Для залучення широкого загалу підприємців 

інформація про Програму поширювалась також шляхом 

розміщення оголошень у місцевих засобах масової 

інформації. 

В рамках заходів Програми знаковою подією для 

області стало проведення протягом 26-27 вересня 2013 

року інформаційно-консультаційного семінару, в ході 

якого презентовано Програму Федерального 

міністерства економіки і технологій з підготовки 

управлінських кадрів Німеччина-Україна: Fit for 

Partnership with Germany – Готуємося до партнерства з 

Німеччиною за участю  представників німецького 

Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та 

експертів проекту GIZ. 

Учасниками заходу ініційовано створення 

Партнерської платформи програми підготовки 

управлінських кадрів Німеччина-Україна: Fit for 

Partnership with Germany, яка об’єднає зусилля проекту 

GIZ, місцевої влади, представників бізнес-громад та 

випускників програми для стимулювання українсько-

німецького економічного співробітництва, надасть 

Хмельницької області 



широкі можливості встановлення контактів з 

німецькими підприємствами, а також сприятиме 

підприємствам у розвитку внутрішнього та 

зовнішньоекономічного потенціалу.  

Усього за період дії Програми “Українська 

ініціатива” перепідготовку у вищих навчальних 

закладах пройшло 210 осіб-представників 

підприємницьких структур області. 

24 управлінці підприємств області у 2013 році 

продовжують перепідготовку у Тернопільському 

національному економічному університеті.  

49 учасників Програми пройшли стажування у 

країнах Європейського Союзу за програмами Тасіs 

МТР, Nordpraktik, InWEnt та GIZ.  

У продовження системної роботи по залученню 

управлінців у сфері підприємництва до участі у 

Програмі “Українська ініціатива” 16 жовтня 2013 року 

проведено засідання конкурсної комісії по відбору 

спеціалістів підприємств області на перепідготовку 

управлінських кадрів. За результатами відбору 20 

претендентів отримали рекомендації конкурсної комісії 

для вступу до Тернопільського національного 

економічного університету на здобуття другої вищої 

освіти за напрямками “Менеджмент і адміністрування” 

та “Економіка підприємництва”.   
9 Сприяння професійно-

технічному навчанню осіб 

з числа незайнятого 

населення на базі 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

області 

Постійно За підсумками 2012-2013 навчального року на базі 

професійно-технічних навчальних закладів пройшли 

професійно-технічне навчання 1229 осіб з числа 

незайнятого населення. 

Станом 01.01.2014 року 713 осіб зазначеної 

категорії походять професійно-технічне навчання  в 

професійно-технічних навчальних закладах. 

- - Департамент освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 

(міст обласного 

значення) рад 

10 Проведення навчальних 

курсів, семінарів, 

тренінгів для безробітних 

громадян, в тому числі 

2013 рік 

2014 рік 

 

З метою орієнтації безробітних на започаткування 

власної справи, з подальшим працевлаштуванням, 

активізації зусиль безробітних щодо самозайнятості 

проведено 17 інформаційних семінарів “Як розпочати 

- - Обласний центр 

зайнятості, 

райдержадміністрації, 

виконкоми міських 



для жінок-підприємців, 

висвітлення успішних 

прикладів діяльності 

підприємців у місцевих 

засобах масової 

інформації 

свій бізнес”, 178 осіб пройшли професійну підготовку за 

професіями, які дозволяють займатися 

підприємницькою діяльністю, 214 осіб – поглиблену 

комп’ютерну діагностику на виявлення власних 

здібностей, схильностей та визначення рівня 

підприємницького потенціалу. 

Продовжилась протягом звітного періоду і тренінгова 

форма роботи з особами, що орієнтовані на 

започаткування власної справи: проведено 48 тренінгів, 

в яких взяли участь 696 осіб різної категорії. Центром 

підтримки малого підприємництва проведено 118 

семінарів-тренінгів, в яких взяло участь 1589 осіб.  

30 вересня відбувся всеукраїнський круглий стіл “Що 

потрібно робити, щоб жінки стали наступною рушійною 

силою української економіки?”, де визначались основні 

стратегії для посилення позиції жінок-підприємиць в 

українській економіці. За результатами круглого столу 

були розроблені рекомендації щодо підвищення 

ефективності програм розвитку жіночого 

підприємництва. Учасницями круглого столу високо 

була оцінена робота Хмельницького центру з розвитку 

малого підприємництва. 

Успішні приклади підприємницької діяльності 

висвітлювалися у місцевих засобах масової інформації, 

зокрема на сторінках газети “Проскурів“ опубліковані 

статті про вдале поєднання високого рівня 

управлінської культури, збереження досвіду інженерно-

технічних і робітничих кадрів та ефективний маркетинг 

на ПАТ “Темп”, ПАТ “Проскурів”, будівельній компанії 

“Будівельний альянс”. 

Інформація про підприємців, які за сприяння 

служби зайнятості започаткували власну справу та 

успішно її провадять висвітлювалась в засобах масової 

інформації, зокрема на інтернет-порталі обласної 

служби зайнятості. У звітному періоді опубліковано 25 

матеріалів в місцевій пресі, організовано 74 виступи на 

радіо та телебаченні, розміщено 37 матерілів на ВЕБ-

сторінці з даного питання. 

(міст обласного 

значення) рад 



У районах та містах обласного значення постійно 

проводяться міськрайонними та міськими центрами 

зайнятості інформаційні, професійно-консультативні 

семінари–тренінги для безробітних.  

Зокрема, протягом 2013 року проведено семінари 

на теми:  

- “Як розпочати свій бізнес” (міста Кам’янець-

Подільський та Старокостянтинів, Ізяславський, 

Красилівський, Летичівський, Полонський, 

Старокостянтинівський, Хмельницький райони);  

- “Від бізнес ідеї до власної справи” (міста 

Кам’янець-Подільський та Старокостянтинів, 

Ізяславський, Красилівський, Летичівський, 

Старокостянтинівський, Хмельницький райони);  

- “Оволодій ситуацією” (м. Старокостянтинів, 

Летичівський район);  

- “Сільський туризм – шлях до успіху крок за 

кроком” (м. Старокостянтинів, Летичівський, 

Славутський, Ярмолинецький райони); 

- “Впевнені кроки до пошуку роботи”, “Професійне 

самовизначення молоді на шляху до 

працевлаштування” (Хмельницький район); 

- “Тренінг комунікативної компетентності 

підприємця”, “Тренінг пошуку ідей для започаткування 

власного бізнесу” (Красилівський, Летичівський 

райони); 

- ”Формула та кроки успіху бізнесу в овочівництві”, 

“Формула та кроки успіху бізнесу в садівництві” 

(Красилівський, Летичівський, Хмельницький райони);  

- “Подолання життєвих криз - шлях до 

самореалізації”, “Період безробіття - шлях знайти 

роботу за покликанням”, “Сучасний підхід до пошуку 

роботи”, “Психологічна мотивація молоді до 

працевлаштування” (Летичівський район). 

11 Організація та проведення 

для безробітних курсів з 

основ підприємницької 

Постійно Протягом звітного періоду організовано навчання 

569 безробітних за напрямами “Основи 

підприємницької діяльності” та “Підприємець-

- - Обласний центр 

зайнятості 



діяльності, навчання за 

професіями та 

напрямками 

орієнтованими на 

самозайнятість та 

підприємницьку 

діяльність 

початківець”. Крім того, здійснювалось навчання  30 

осіб за професіями орієнтованими на самозайнятість та 

підприємницьку діяльність, наприклад: “кухар”, 

“кравець”, “манікюрник”, “перукар (перукар-

модельєр)”, “швачка”, “Практичний web-дизайн: 

Проектування, створення та супроводження web-

вузла”, “Створення тривимірної графіки у програмі 

"Autodesk 3D Max" та інші. 

12 Здійснення підготовки та 

соціальної адаптації 

військовослужбовців, які 

звільнилися зі Збройних 

Сил України, за 

напрямком “Менеджмент 

підприємницької 

діяльності” 

2013 рік 

2014 рік 

 

На базі Хмельницького національного 

університету функціонує Хмельницький центр 

перепідготовки та соціальної адаптації, який здійснює 

реалізацію програми соціальної та професійної 

адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або 

відставку, а також включених до плану звільнення 

згідно з Програмою реформування Збройних Сил 

України до 2015 року. Професійна перепідготовка 

проводиться за економічними та комп’ютерними 

спеціальностями, орієнтованими на фахівців з вищою 

та середньо-спеціальною освітою.  

Хмельницький центр перепідготовки та 

соціальної адаптації Трастовий фонд НАТО 

“Партнерство заради миру” починаючи з серпня            

2013 року організовує професійне навчання 

(перепідготовку, підвищення кваліфікації) 141 особи з 

числа військовослужбовців, звільнених в запас або 

відставку, а також включених в план звільнення зі 

Збройних Сил України, у тому числі, у                                     

м. Хмельницький, м. Житомир, м. Кам’янець-

Подільський –  91 особа, в  м. Харків - 50 осіб.  

З вересня 2013 року організовано професійне 

навчання (перепідготовка, підвищення кваліфікації) за 

спеціальністю “Менеджмент організацій і 

адміністрування” 25 осіб з числа військовослужбовців, 

звільнених в запас або відставку, а також включених в 

план звільнення зі Збройних Сил України. 

- - Хмельницький 

національний 

університет 

13 Проведення 

спеціалізованої 

Постійно 

 

До проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо започаткування власної справи обласна 

- - Департамент 

агропромислового 



просвітницької роботи 

серед домогосподарств 

щодо започаткування та 

ведення підприємницької 

справи у сфері 

агробізнесу, “зеленого” та 

“сільського” туризму, 

організації спільних 

підприємницьких 

структур (фермерські 

господарства, 

кооперативи,  туристичні 

кластери тощо)   

служба зайнятості залучає інших соціальних партнерів, 

зокрема Виробничий кооператив 

“Сільськогосподарська дорадча служба “Агро 

аргумент”, ТОВ “Вектор успіху”. 

Обласним центром зайнятості проведено 40 

семінарів-тренінгів за участю представників Кластеру 

сільського туризму “Оберіг” (охоплено близько 800 

осіб). 

 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

обласний центр 

зайнятості, 

регіональне 

відділення 

Українського 

державного фонду 

підтримки 

фермерських 

господарств, кластер 

сільського зеленого 

туризму “Оберіг” 

14 Надання дорадчих послуг 

суб’єктам 

господарювання, які 

здійснюють діяльність у 

сільській місцевості 

Постійно 

 

Для забезпечення дорадчого супроводу 

сільгосптоваровиробників та сільського населення,  

проведення навчальних семінарів з питань освоєння 

принципово нових підходів господарювання в 

ринкових умовах, застосування нових технологій  в 

області сформовано мережу сільськогосподарського 

дорадництва,  у якій  працює 58 дорадників та  

експертів-дорадників, а також дві, з трьох 

зареєстрованих, дорадчі служби СДС ВК “Агро 

аргумент” та ХОГО СДС “Орієнтир”.   

- - Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

регіональне 

відділення 

Українського 

державного фонду 

підтримки 

фермерських 

господарств 

 


