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Вступ 

Програма соціально-економічного розвитку м.Старокостянтинів на 2016 рік (далі -  

Програма) розроблена з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку міста.  Для 

цього виконавчим комітетом міської ради реалізовуватимуться конкретні пріоритети в 

економіці та соціальній сфері, забезпечуватиметься належна взаємодія всіх органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

Складовими частинами Програми є завдання інших регіональних цільових програм, які 

будуть реалізовуватися у 2016 році, та заходи з розв’язання важливих соціально-економічних 

питань, які вживатимуться виконавчим комітетом міської ради. 

Підготовку Програми здійснювало управління економіки виконавчого комітету міської 

ради. Опрацьовані матеріали, надані управліннями, відділами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради та враховані пропозиції підприємств, організацій та 

установ усіх форм власності, громадських організацій, депутатів міської ради, профспілок.   

Структура та концепція Програми визначена з урахуванням типової структури, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету»,та затверджена  розпорядженням міського голови 

від 25.11.2015 року № 362/2015-р «Про затвердження концепції розроблення та структури 

Програми соціально-економічного розвитку м.Старокостянтинів на 2016 рік». 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку міста за 2015 рік та 

нагальних проблем, визначені пріоритети соціально-економічного розвитку міста у 2016 

році, встановлені завдання та розроблені конкретні заходи щодо розвитку відповідних сфер 

економічної діяльності.  

При розробленні проекту Програми враховані положення наступних документів: 

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385; 

- - Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

07 жовтня 2015 року №821; 

Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», схваленої Указом Президента України від 

12.01.2015 року № 5/2015 

- Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, 

затвердженої рішенням четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 18 травня 

2011 року №24-4/2011. 
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- Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 

2015-2017 роки, затвердженого рішенням сесії обласної ради від 28 травня 2015 року №2-

32/2015; 

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників 

завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці 

сторін соціального партнерства: органів влади, профспілок та роботодавців. 

Проект Програми погоджений  на засіданні  виконавчого комітету  26.05.2016 року та 

розглянуто постійними депутатськими  комісіями міської ради і доопрацьовано з 

урахуванням їх висновків.. 

До Програми додаються: 

- Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

м.Старокостянтинів на 2016 рік 

- Перелік виробничих інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2016 

році 

- Перелік соціальних інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2016 

році 

- Перелік діючих міських програм  

 

Соціально-економічний розвиток м. Старокостянтинів у 2015 році 

Нестабільна суспільно-політична ситуація, що склалася в країні та підсилювалася 

прискоренням інфляційних процесів через девальвацію гривні, підвищенням тарифів на 

природний газ та електроенергію стали головною причиною негативних тенденцій 

соціально-економічного розвитку міста у 2015 році. 

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-економічного розвитку 

міста, об’єднання зусиль влади, громадськості навколо спільних проблем та інтересів 

Протягом 2015 року забезпечено позитивні тенденції розвитку промислової галузі.  

Основу промислового потенціалу міста складає харчова промисловість – 81,3 % 

загальнопромислового обсягу реалізованої продукції за 2015 рік, виробництво іншої 

неметалевої мінеральної продукції – 8,8 %, машинобудування та виробництво готових 

металевих виробів – 3,7 %, інші галузі – 6,2%  

Найбільші обсяги виробництва та реалізації промислової продукції на ДП 

«Старокостянтинівський молочний завод», ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ», ТОВ 

«Старокостянтинівцукор», ТОВ «Агромоторсервіс», ТОВ «Блок Майстер Україна». 

Обсяги реалізації промислової продукції  у 2015 р. склали 757417,2 тис..грн. , що 

становить  104,1% у порівнянні до 2014року.. Позитивних темпів до рівня попереднього року 

досягли дев»ять з тринадцяти підприємств промисловості міста, серед них найбільші ТОВ 

«Верват Україна ЛТД» (185,6%), : ПАТ «Старокостянтинівський завод КПУ» (257,4%), ТОВ 

«Агромоторсервіс» (146,3 %), ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» (144,9%), ДП 

«Старокостянтинівський молочний завод» (112,2%). 

Власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-

2001сертифікувало 4 промислових підприємства: ДП «Старокостянтинівський молочний 

завод», ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал». ТОВ «Блок Майстер 

Україна», ТОВ «Агромоторсервіс» 

Базою для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення   є 

підвищення рівня інвестиційної привабливості, залучення інвестицій в економіку міста.  

У 2015 році в економіку міста за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 235116 

тис.грн. капітальних інвестицій. У порівнянні з 2014 роком капітальних інвестицій освоєно 

на 167744 тис.грн. , або у 3,5  рази  більше. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано на придбання машин і 

обладнання, нежитлове та житлове будівництво, будівництво інженерних споруд, . 

У 2015 році найбільші інвестиції освоєні: 



 

 

4 

ТОВ «Мегатекс індастріал» - будівництво заводу з виробництва гальванічних 

елементів. 

ТОВ «Старокостянтинівцукор» - реконструкція підприємства та оновлення обладнання 

з метою зменшення споживання газу та збільшення об’єму перероблення цукрового буряку, 

придбані нові твердопаливні котли та розпочато будвництво котельні. 

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» - реконструкція масло цеху, 

встановлення закритих технологічних ліній, автоматизація процесу управління масла та 

спредів.  

З міського бюджету профінансовані наступні заходи: 

- створення центру первинної медико-санітарної допомоги у мікрорайоні «Цукровий 

завод» ; 

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ 

залізничного вокзалу м.Старокостянтинова 

- реконструкція братської могили радянських воїнів «Вічний вогонь охороний номер 

1126»; 

- заміна світильників з лампами розжарювання на світильники з натрієвими лампами; 

- капітальні видатки на капітальний ремонт (придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування) закладів освіти. 

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста станом на 01 січня 2016 року становили 

2496,3 тис.дол. США і зменшилися порівняно з початком 2015 року на 163,6 тис.дол.США.. 

Причина зменшення обсягу прямих інвестицій - курсова різниця долара США. 

За статистичними даними станом на 1 жовтня 2015 року обсяги експорту зовнішньої 

торгівлі товарами та послугами в порівнянні з відповідним періодом минулого року 

зменшилися на 25,2 %  та становили 5275,2 тис.дол. США, обсяги імпорту товарів  та послуг 

зменшилися на 63,2% та становили 5158,2 тис.дол.США. Зовнішньоторгівельне сальдо 

становить – 117,0  тис.дол. США.. 

Підприємства - експортери: ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ДП 

«Старокостянтинівське лісове господарство», ТОВ «Старокостянтинівцукор», ТОВ «Декор» 

ВКФ, ТОВ «Агромоторсервіс», ТОВ «Рабенштайнер», ТОВ «Ясен-поділля» 

Підприємства – імпортери: ТОВ «Голден Авто», ТОВ «Старокостянтинівцукор», ТОВ 

«НСВ», ПП «Турфлора», ТОВ «НУ СП Верват Україна», ТОВ «Інтеравто СТ», ТОВ «Нарс 

Авто», ДП «Старокостянтинівський молочний завод». 

Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міста у 2015 році 

виконано робіт  власними силами на суму 46469 тис.грн.,  порівняно з 2014 роком обсяги 

будівництва в місті збільшилися на 32,8%. 

У  2015 році  введено в експлуатацію  4248 кв.м. загальної площі житла (індивідуальне 

житлове будівництво), що становить 85,3 % до 2014 року. 

На даний час ведеться будівництво: 

- п’ятиповерхового двосекційного житлового будинку сімейного типу по вул.. Миру, 

19/5 (загальна площа будівлі – 4000 м.кв., загальна площа квартир  - 2600 м.кв., 38 квартир), 

замовник ТОВ «Оптіма бізнес компані»  м.Київ; 

- житлового комплексу з п’яти багатоквартирних житлових будинків по вул.. 

Красовського, 5/5, 5/6, 5/7 та вул.. Ессенська, 33/1, 33/2 (загальна площа будівель – 8036 

м.кв., поверховість – 4 поверхи, два 20 квартирних, два 43 квартирних і один 30 кватирний 

будинки), замовник Паращишен Д.М., м.Хмельницький; 

- 68 квартирного, дев’яти поверхового житлового будинку по вул.. Миру, 1/163,  

замовник Москаленко А.О. 

- будівництво  багатоповерхового 161 квартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення по вул.. Софійська,3 м.Старокостянтинів, 

Хмельницької обл., замовник ЖБК «Софійський партал». 

В сфері малого бізнесу міста станом на 01.01.2016 року зареєстровано 178 малих 

підприємств та 2264 фізичних осіб - підприємців. За 2015 рік зареєструвалось 147 фізичних 
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осіб - підприємців та 338 осіб припинили свою підприємницьку діяльність 

Загальні надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва за 2015 

рік становить 16718,6 тис. грн., що складає 8,7% від загальних надходжень до місцевого 

бюджету та 27,7% до власних доходів бюджету міста та становить 128,6% до надходжень 

відповідного періоду 2014 року. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 вересня 2015 року №290 збільшено 

кількість адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (далі Центр) до 158 послуг, 

51 послуга з яких є документами дозвільного характеру. На кожну адміністративну послугу 

розроблено інформаційні і технологічні картки з вичерпним переліком документів, порядком 

та строками надання послуги.  

На протязі 2015 року до Центру звернулося 8282 суб’єкти звернень щодо отримання 

адміністративних послуг, з них найбільшу кількість склали послуги: 

  з міграційних питань – 4549; 

  структурних підрозділів виконкому – 1784; 

  управління Держгеокадастру – 1379; 

  послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 288; 

  отримання документів дозвільного характеру – 276; 

  у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 6. 

За вищевказаний період адміністраторами Центру надано біля 3420 консультацій про 

вимоги та порядок отримання адміністративних послуг. 

За 2015 рік міською радою підготовлено та прийнято 4 регуляторні акти:  

1. Про встановлення місцевих податків і зборів.  

2. Про встановлення місцевих податків.  

3. Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року №4 «Про 

затвердження місцевих податків».  

4. Про затвердження ставок податку на землю.  

Станом на 01.01.2016 року в місті нараховується 273 стаціонарних підприємств 

торгівлі, 35 об’єктів громадського харчування, 135 об’єктів побутового обслуговування та 

430 об’єктів дрібно-роздрібної мережі. В місті функціонує 2 ринки: ринок «Анастасія» та 

ринок КП «Райкоопринкторг». 

У 2015 році обсяг роздрібного товарообігу суб’єктів підприємницької діяльності, які 

здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становить 

368194,5 тис. грн., що становить 78,6% до 2014 року.  

Підприємствами сфери послуг у 2015 році вироблено послуг для всіх споживачів на 

суму 52942,1 тис. грн., що становить 115,0% до минулого року (в тому числі населенню 

14737,8 тис. грн.). 

На даний час маршрутна мережа м. Старокостянтинів нараховує 10 маршрутів, 

перевезення здійснюють 11 приватних перевізника  26 транспортними одиницями.  

У 2015 році обсяги пасажирських перевезень становили 3311,7 тис.пас., що становить 

99,9% до відповідного періоду минулого року, пасажирооборот становить 23,9 млн.пас.км., 

що становить 121,7% до відповідного періоду минулого року. 

Перевезення пільгових категорій населення здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. За 2015 рік нараховано компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян в сумі 1538,5 тис. грн, профінансовано – 1392,9 тис. грн., (заборгованість станом на 

01.01.2015 року – 165,6 тис. грн.) 

Борг приватним перевізникам за пільгові перевезення станом на 01.01.2015 року 

становить 311,3 тис. грн. 

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського 

комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність. 
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Розвиток житлово-комунальної сфери здійснюється у напрямі удосконалення системи 

управління, проведення економічно обґрунтованої тарифної політики, енергозбереження, 

підвищення якості житлово-комунальних послуг.   

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги по місту на початок 2015 

року становила 7195,9 тис. грн., на 01.01.2016 р. -  5428,2 тис.грн., в порівнянні з початком 

року заборгованість зменшилася на 1767,7 тис.грн. 

Станом на 01.01.2016 р. заборгованість населення за послуги КП ПТГ «Тепловик» 

становить 2445,2 тис.грн., послуги  КП ВКГ «Водоканал» 1357,0 тис.грн., послуги 

Старокостянтинівської ЖЕК– 1500,6 тис.грн., послуги з вивезення ТПВ 

Старокостянтинівського ККП – 125,4 тис. грн.. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг в 2015 році – 109,8 %, в тому 

числі: з централізованого опалення та підігріву води становить 116,5 %, водопостачання та 

водовідведення 105,6 %, утримання будинків та прибудинкової території 102,1 %, з 

вивезення ТПВ – 104,8 %. 

Підприємствами житлово-комунального господарства забезпечено 100% підготовку до 

роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2015/2016 

років.  

У 2015році виконаний  капітальний ремонт доріг на площі 14,6 тис.м
2
 на суму 5451,6 

тис.грн. по вул.Острозького (тротуари), вул.Корольова, Б. Хмельницького, прибудинкові 

території вул. Миру,1/156, 1/157, 1/158, вул. Попова, 17,19, розпочато роботи по 

пров.Теодоровича 

Проведено капітальний ремонт електромереж вулиць міста (заміна зношених 

світильників з лампою розжарювання на світильники з натрієвою лампою) в кількості 208 

штук на суму 209,0 тис. грн.. по вулицях: Закузьминська,Чкалова, Гончара, Стельмаха, 

Красовського, Стуса, Борлуцького, Коліщенська, Смотрицьких, Дружби, Довженка,       9-го 

Березня, Старомлинська, Прокоп’юка, Сагайдачного,Черняховського, Київська. 

Продовжено  вуличне освітлення та встановлено світильники  на суму 19,4 тис. гривень 

по вулицях  Кобєєва, Матросова, Короленко. 

Важливим питанням, що стосується розвитку міста є зайнятість населення трудовою 

діяльністю, оплата праці. 

Протягом 2015 року послугами міськрайонного центру зайнятості  скористалось 2168 

громадян, мешканців міста, що на 39 осіб (або на 1,8 відсоткових пункти) менше, ніж у 

минулому році,  в т.ч. 1846 – безробітні особи,   що на 67 осіб (або на 3,5 відсоткових 

пункти) менше, ніж за 2014 рік. Упродовж 2015 року отримали статус безробітного 1177 

осіб, мешканців міста, що на 95 осіб (або на 7,5 відсоткових пункти) менше минулого року. 

Станом на 01 січня 2016 року на обліку перебувало 722 особи всього, з них - 539 

безробітних, що на 130 осіб (або на 19,4 відсоткових пункти) менше, ніж на 01.01.2015. 

Протягом 2015 року за сприяння служби зайнятості  на вільні та новостворені робочі 

місця було працевлаштовано 698 громадян, в тому числі 659 осіб з числа безробітних, що  

складає відповідно 60,7% і 96,9% від очікуваного програмою зайнятості населення міста на 

2015 рік. Рівень працевлаштування безробітних складає 35,7%. 

У 2015 році порівняно з 2014 роком номінальна заробітна плата одного штатного 

працівника збільшилася на  18%  або на 502,2 грн.  і становила  3298 грн. 

Станом на 31.12.2015 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.   

Забезпеченно надання державної допомоги сім’ям з дітьми та пільг окремим категоріям 

громадян з урахуванням рівня їх доходів. 

Забезпечено своєчасне призначення всіх видів соціальної допомоги, надання населенню 

пільг, відшкодування витрат за надані пільги підприємствам-надавачам житлово-

комунальних послуг, іншим суб’єктам господарської діяльності. 

У 2015 році управлінням Пенсійного фонду України в Старокостянтинівському районі 

забезпечено своєчасне призначення, перерахунки та фінансування виплати пенсій. Середній  
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розмір  пенсійної  виплати   на  01.01.2016 року  становить 1395,2 грн. збільшилась відносно 

01.01.2014 року на 116,3 грн., або 109,1 % (на 01.01.2015р. – 1278,9 грн.) 

Станом на 01.01.2016  року до бюджету міста надійшло платежів на суму  205007026,1 

грн., що становить 93,9 % річних планових показників.  

До загального фонду бюджету надійшло 193188692,12 грн. (разом з трансфертами), що 

становить 99,0 % річних планових показників та 146,8% до відповідного періоду минулого 

року, в тому числі: 

- власних доходів бюджету міста надійшло 57516153,45 грн., що становить 97,3% 

річних планових показників та 115,3 % до відповідного періоду минулого року.      

- субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду надійшло 135672538,67 грн., 

що становить 99,7 % річних планових показників.  

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 11818333,93 грн., що становить 51,3 %  

до річних планових призначень. 

В тому числі: 

- власних коштів бюджетних установ надійшло 4286322,55 грн., що становить  139,7 % 

до річних планових призначень та 123,8 % надходжень відповідного періоду минулого року.  

- до БЮДЖЕТу РОЗВИТКУ надійшло коштів в сумі 2922991,1 грн., що становить 

19,0% до планових показників на рік. 

Обсяг видаткової частини обраховано в загальній сумі   221967691,19 грн.: 

- загальний фонд в сумі  190687413,22 грн.; 

- спеціальний фонд в сумі  31280277,97 грн. 

Видатки загального фонду бюджету міста спрямовуються на фінансування, в першу 

чергу, існуючої мережі закладів соціально-культурної сфери та заходів підтримки життєвого 

рівня окремих категорій населення.  

Всього на соціальну сферу по загальному фонду бюджету міста на 2015 рік спрямовано 

видатки в сумі 160384426,95 грн. або 84,1% від загальної суми видатків, з них по галузям: 

КФК Назва видатків Сума, грн. Питома 

вага, % 

070000 Освіта 57096643,59 35,6 

090000 Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

96876995,43 60,4 

110000 Культура 4823684,70 3,0 

130000 Фізична культура та спорт 1587103,23 1,0 

 Всього видатків  160384426,95 100 

 

За 2015 рік видаткова частина загального фонду бюджету міста становить 188427662,74 

грн. або 98,8% до звітного плану. 

159445728,58 грн. або 86,6% усіх видатків загального фонду бюджету спрямовано на 

утримання установ соціальної сфери та соціальні програми,  в тому числі: 

освіта    – 56536086,74  грн. або 99,0% до  плану; 

соціальний захист та соціальне забезпечення –  96653079,16.грн. або 99,8%   плану; 

культура – 4742593,38 грн. або 98,3%  плану; 

фізкультура і спорт   –1513969,33 грн або 95,4% до   плану. 

Видатки бюджету міста на оплату праці становлять 62444011,91 грн.  на харчування – 

3827286,34.грн., оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 7891979,66 грн..  

Станом на 01.01.2016 року рахується податковий борг до зведеного бюджету в сумі 

9117,8 тис.грн., в тому числі: 

- до державного бюджету – 3510,2 тис.грн., зменшився до 01.01.2015 року на 1259,9 

тис.грн. ; 

- до місцевого бюджету – 5607,6 тис.грн., збільшився до 01.01.2015 року на 2740,9 

тис.грн. (132,0%). 
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Протягом 2014 року проводилася діяльність спрямована на реалізацію у місті держаної 

молодіжної та сімейної політики шляхом виконання відповідних міських програм .  

В напрямку створення належних соціально-економічних умов для повноцінного і 

самодостатнього функціонування сім'ї та виховання дітей виконувалася міська програма 

підтримки сімей на період до 2015 року. Забезпечено впровадження заходів спрямованих на 

профілактику та попередження насильства в сім'ї.  

Протягом року забезпечено реалізацію міської програми “Молодь Старокостянтинова” 

на період до 2015 року.  

У 2015 році було проведено ряд заходів спрямованих на запобігання негативним 

явищам у молодіжному середовищі, формуванню у молоді відповідального ставлення до 

свого здоров'я та здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому 

способі життя.  

З метою створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді забезпечена підтримка 

та проведення акцій, місячників, фестивалів, конкурсів.  

На проведення оздоровчої кампанії з бюджету міста було виділено 319,4 тис. грн. (у 

2014 році  - 248,8 тис. грн. у порівнянні з минулим роком). 

Протягом звітного періоду послугами оздоровлення та відпочинку було охоплено 1 тис. 

76 дітей (27,2% до загальної кількості дітей шкільного віку). 

На обліку служби у справах дітей  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради перебуває – – 47 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (10 дітей 

– сиріт, 37 - дітей, позбавлених батьківського піклування).  З них: під опікою та піклуванням 

громадян - 41 дітей, в інтернатних закладах області – 1,  в прийомних сім'ях – 4, в ДБСТ - 1 

дитина. 

На території міста функціонують: 

- 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються 5 дітей, позбавлених 

батьківського піклування та перебувають під опікою 4 дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 4 дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

Проводилася робота спрямована на зменшення сімейного неблагополуччя, 

попередження насильства в сім'ї. В даному напрямку  здійснював діяльність 

Старокостянтинівський міський кризовий центр.  

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – заклад, що  проводить соціальну 

роботу з  сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги. 

Мережа закладів освіти є оптимальною, задовольняє запити населення. У місті 

функціонує 21 заклад освіти: 8 загальноосвітніх навчальних закладів (6 загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів, гімназія, ліцей), 9 дошкільних навчальних закладів, МНВК, ДЮСШ, 

МЦДЮТ, СЮТ. 

У місті проживає 2484 дитини віком до 6 років. Із них 1611 дітей охоплено дошкільною 

освітою, що становить 98%. У 18 логопедичних групах дошкільну освіту здобувають 317 

дітей.  

У 8 загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 4292 учні у 170 класах. 

688  дітей шкільного віку –  діти з особливими освітніми потребами. Із них 30 - 

здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, 9 - не підлягають навчанню. Для 

інтеграції дітей з вадами психофізичного розвитку створені належні умови для їх навчання, 

забезпечено безперешкодний доступ до навчальних та інших приміщень  навчальних 

закладів. 

Створені умови для здобуття освіти екстерном. З 1 жовтня 2015 року здійснюється 

прийом заяв на екстернатну форму навчання. 

100% учнів 8-9 класів охоплені допрофільною підготовкою, 100% учнів 10-11 класів – 

профільним навчанням. 
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Різними формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей віком від 3 до 6 років. 

Дошкільні навчальні заклади міста у повному обсязі реалізують Базовий компонент як 

державний стандарт дошкільної освіти та забезпечують виконання програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

У 2015-2016 н. р. позашкільною освітою охоплено 2453 учні (57,2%), серед яких  549 

учнів відвідує 39 груп 6 відділень Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної 

школи, 1450 учнів відвідеє 95 груп Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості  та 454 учні відвідує 35 груп Старокостянтинівської станції юних 

техніків. Крім того у загальноосвітніх навчальних закладах 1538 учнів займаються у 118 

предметних гуртках та гуртках науково-технічного напрямку, а 1003 учні – у 56 гуртках 

художньо-естетичного напрямку. Також 122 учні загальноосвітніх навчальних закладів 

навчаються у 7 секціях та гуртках обласних позашкільних навчальних закладів. 

У МНВК у 2015-2016 навчальному  році навчається 840 учнів. 

До роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років підготовлено 21 заклад: 

- 9 дошкільних навчальних закладів (2 заклади (ДНЗ №4, №9) опалюються власними  

газовими котельнями; 2 заклади (ДНЗ №2, №5) опалюються котельнями на твердому виді 

палива ТОВ «Теплохата»; 1 заклад (ДНЗ №6)  планується перевести на опалення 

твердопаливними котлами ТОВ «Теплохата»); 

- 8 загальноосвітніх навчальних закладів (4 заклади (ЗОШ І-ІІІ №1, ЗОШ І-ІІІ №3, ЗОШ 

І-ІІІ №4, ЗОШ І-ІІІ №6), опалюються котельнями на твердому виді палива ТОВ «Теплохата»; 

3 заклади (ЗОШ І-ІІІ №7, ліцей та гімназія)  планується перевести на опалення 

твердопаливними котлами ТОВ «Теплохата»); у ЗНЗ №5 проводиться капітальний ремонт; 

- 4 позашкільні навчальні заклади (1 заклад опалюється газовою котельнею; 1 -  

котельнею  на твердому виді палива ТОВ «Теплохата»). 

Впродовж 2015 року за рахунок коштів місцевого бюджету в навчальних закладах 

міста: 

проведено реконструкцію покриття ЗОШ І-ІІІ ступенів №7; 

проводяться роботи щодо капітального ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів №5; 

проведено капітальний ремонт ДНЗ №3  

проведено заміри опору ізоляції електромереж та електроустановок  всіх навчальних 

закладів освіти; 

встановлено лічильник обліку теплової енергії у початковій школі ліцею; 

проведено капітальний ремонт по ліквідації наслідків стихійного лиха покрівлі 

спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 

придбано та перезаряджено вогнегасники  у всіх закладах освіти. 

проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання і каналізації ДНЗ №1; 

У всіх закладах обстежено приміщення, тепломережі, електромережі, водогони та інші 

об’єкти, перевірено ізоляцію, проведено ревізію та ремонт засувок, вентилів, кранів, 

електрообладнання. По мірі можливості виконані  роботи щодо ремонту будівель, покрівель,  

забезпечено відведення води від будівель. 

Для бажаючих зміцнити або поліпшити своє здоров’я в місті функціонує 2 стадіони, 9 

майданчиків з тренажерним обладнанням, 2 футбольних поля, 9 спортивних майданчиків, 4 

тренажерні зали, 10 спортивних залів, 3 стрілецьких тири.  

В місті працюють 13 громадських організацій спортивного спрямування: спортивних 

бальних танців «Твіст», футбольний клуб «Случ», дитячо-юнацький футбольний клуб 

«Вікторія», дитячо-юнацький футбольний клуб «Старкон»,  спортивний клуб «Вулкан», 

волейбольний клуб «Кобудь», клуб з художньої  гімнастики «Грація», футбольний клуб 

«Случ», клуб з боксу «Кінг», з шахів «Біла тура», «Антей» функціонує федерація з тхеквондо 

та федерація з футболу. В місті працюють гуртки рукопашного бою, міні-футболу, боксу, 

вільної боротьби, настільного тенісу, баскетболу, маутенбайку, спортивного туризму.  

Медична допомога населенню міста надається Старокостянтинівською центральною 

районною лікарнею в 14 стаціонарних відділеннях на 340 ліжках та консультативною 
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поліклінікою на 625  відвідувань в зміну лікарями 22 спеціальностей. Забезпеченість 

стаціонарними ліжками становить 52,41 (2014 р 52,25). 

В 2015 році Старокостянтинівська ЦРЛ пройшла акредитація на підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії, акредитаційний сертифікат №000191. Отримано сертифікат на 

систему управління якістю ISO 9001:2009. 

Підтверджено звання «Чиста лікарня безпечна до пацієнта» 

Протягом 2015 року було проліковано 11124 хворих. Рівень госпіталізації 171,47. 

Зайнятість ліжка становила 320,5, обіг ліжка 32,8, середнє перебування 9,8, лікарняна 

летальність 1,4. В відділеннях хірургічного профілю було проведено 2069 операції (2014 р – 

2087). Хірургічна активність склала 43,4% (2014 р – 42,7%). 

З лютого 2014 року в лікарні працюють 4 ліжка для надання паліативної допомоги,а 

саме 2 хоспісні ліжка в хірургічному відділенні, та 2 на базі терапевтичного відділення №4. 

За 12 міс 2015 року проліковано на ліжках даного профілю 68 хворих. 

За рахунок коштів міського бюджету закуплено  2 пульсоксиметри  та 2 ультразвукових 

інгалятори для дитячого відділення на суму 5,5 тис грн. 

За кошти районного бюджету закуплено ультразвуковий апарат Esaote Mylab 25 на 

суму 695,0 тис грн, стіл операційний РАХ-ST-D – 2 шт – 166 тис грн, термостат ТС-80 – 

13,267 тис грн, електрокардіограф Неако 1201 – 43,208 тис грн, лампа операційна стельова – 

62 тис грн, електрокоагулятор патонмед ЕКВЗ =300  - 90 тис грн,  лапароскопічна стійка 

Brightfield на суму 1072,5 тис грн 

За кошти обласного бюджету закуплено  рентгенівський апарат OPERA T30 на 3 

робочих місця на суму 3013,3 тис грн., електрокардіограф ECG600G – 22,150 грн, ноутбук 

для реєстру ендокринологічних хворих – 7,388 тис грн 

Введено в дію приватний комп’ютерний томограф. 

Розпочато функціонування філіалу відділення гемодіалізу Хмельницької обласної 

клінічної лікарні  

У 2015 році народилося 399 чол., померло 444 чол., природне скорочення –45 чол. 

За всіма потоками міграції у 2015 році в місто прибуло  848 чол. і вибуло 794 чол.. 

Позитивне сальдо міграції становило 54 чол. 

Чисельність наявного населення міста станом на 01.01.2016 року становила 35,3 

тис.чол..  

В місті збережено пам’ятки архітектури і містобудування та збережено традиційний 

характер середовища історичних місць 

Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» приймає участь у новому 

масштабному міжнародному видавничому проекті ТОВ «Балтія-Друк» - «Князі Острозькі», 

метою якого є презентація роду Острозьких, що залишив яскравий слід як у історико-

політичній, так і культурній спадщині України, Литви, Польщі та Білорусі. 

Наше  місто продовжує роботу  у проекті «Шлях Гедиміновичів», метою якого є 

створення міжнародного туристичного продукту об’єднаного темою культурно-історичної 

спадщини Великого Князівства Литовського, в якому, разом з Україною, приймають участь 

Білорусія, Литва та Польща. 

З вересня  2014 року  місто приймає участь у спільному проекті Ради Європи і 

Європейської комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами» 

(проект COMUS), головна цінність якого полягає у сприйнятті культурної спадщини як 

соціально-економічного чинника.  

Природоохоронна діяльність на території міста Старокостянтинів в 2015 році 

здійснювлась  у відповідності до вимог діючого законодавства. 

У 2015 року в місті проведена робота з питань запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій різноманітного походження.  Міською інвентаризаційною комісією здійснювався 

контроль за проведенням технічної інвентаризації фонду захисних споруд міста цивільного 

захисту. 



 

 

11 

Протягом 2015 року виготовлено 1 технічний паспорт на захисну споруду Центру 

телекомунікаційних послуг № 151 СЛД м. Старокостянтинів Хмельницької філії ПАТ 

«Укртелеком». Усього, станом на 01 січня виготовлено 34 технічні справи на захисні 

споруди цивільного захисту, що складає 100% від загальної кількості споруд міста. 

Підготовлено обгрунтовуючі матеріали щодо списання з обліку 8-и захисних споруд, як 

таких, на яких неможливо провести технічну інвентаризацію.  

 

Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку 

міста 

1. Відновлення економічного зростання. Модернізація виробництва 

1.1. Модернізація реального сектору економіки міста 

1.1.1 Продуктивне використання промислового потенціалу 

Головною метою діяльності міської влади у сфері промисловості є сприяння розвитку 

сучасного, інтегрованого у світове виробництво промислового комплексу, здатного 

створювати нову експортоорієнтовану продукцію, забезпечувати розширення виробництва та 

реалізацію якісної конкурентоздатної продукції. 

У галузі промисловості у 2016 році будуть реалізовуватися заходи, що передбачають: 

- початок виробничої діяльності новозбудованого заводу з виробництва гальванічних 

елементів (електричних акумуляторів та первиних елементів) ТОВ «Мегатекс індастріал»; 

- будівництво котельні, працюючої на твердому паливі ТОВ «Старокостянтинівцукор»; 

- встановлення твердопаливного котла ДП «Старокостянтинівський молочний завод»; 

- модернізація виробництва: ТОВ «Агромоторсервіс»: порошкова покраска, камера 

обезжирювання, сушка, камера напилення, камера спікання 

- розповсюдження резюме ВАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового 

устаткування», ТОВ «Блок Майстер Україна» для вирішення питання збільшення обсягів 

виробництва або залучення інших інвесторів; 

- сприяння інноваційному вдосконаленню виробництва та впровадженню прогресивних 

технологій і устаткування, які зможуть забезпечити зменшення енергоємності виробництва 

та його екологічну безпеку; 

- впровадження сертифікованих за європейськими стандартами виробництв, сучасних 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій та обладнання ; 

- популяризація продукції місцевих виробників шляхом прийняття участі у виставках 

та ярмарках продукції: 

- розміщення на офіційному сайті міської ради номенклатури продукції промислових 

підприємств міста; 

- залучення промислових підприємств до участі у виставкових заходах, що проводяться 

в Україні та за її межами. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів: 

o стабільна робота промислових підприємств; 

o  збільшення обсягу реалізації продукції промисловості на 30,0%  в порівнянні до 

2015 року. 

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

промислові підприємства міста. 

 

1.1.2 Сприяння ефективному впровадженню інновацій 

Головною метою науково-технічної та інноваційної політики є сприяння промисловим 

підприємствам у освоєні та зростанні обсягів випуску нових конкурентоздатних видів 

продукції, підвищення якості та ефективності виробництва з орієнтацією на потреби 

внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу. 
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Пріоритетні заходи на 2016рік: 

сприяння промисловим підприємствам у освоєні та зростанні обсягів випуску нових 

конкурентоздатних видів продукції, підвищення якості та ефективності виробництва з 

орієнтацією на потреби внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу; 

впровадження  інноваційних програм і реалізація інвестиційних та інноваційних 

проектів: початок виробничої діяльності ТОВ «Мегатекс індастріал» заводу з виробництва  

гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первиних елементів; 

освоєння, реалізація нових видів продукції та впровадження нових технологічних 

процесів ТОВ «Старокостянтинівцукор, ТОВ «Блок Майстер Україна». 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів: 

o впровадження у промисловості 2 нових технологічних процесів; 

o освоєних нового виду продукції ТОВ «Мегатекс Індастріал». 

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

промислові підприємства міста. 

 

1.1.3 Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій 

Ефективне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній 

сфері, промисловості, житлово-комунальному господарстві, інших сферах життєдіяльності 

міста, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури 

енергоспоживання головна мета у сфері енергозбереження у 2016 році.  

Реалізація головної мети  буде забезпечуватися шляхом впровадження заходів, що 

передбачають: 

будівництво житла за новими стандартами енергоефективності, впровадження сучасних 

технологій, поліпшення експлуатаційних характеристик житла, зниження витрат на 

опалення, водопостачання за рахунок використання ефективних матеріалів та обладнання; 

підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі шляхом зменшення 

обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, оновлення комунальної інфраструктури, 

впровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках і на об’єктах 

комунального господарства, підготовка інвестиційних проектів у сфері житлово-

комунального господарства для фінансування за рахунок бюджетних коштів, або спільна їх 

реалізація з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями; 

будівництво котельні, працюючої на твердому паливі ТОВ «Старокостянтинівцукор»; 

встановлення твердопаливного котла ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

влаштування модульних котелень з котлами на твердому паливі у закладах освіти 

міста; 

реалізація заходів, спрямованих на зменшення споживання  природного газу та його 

заміщення у сфері теплопостачання: 

- модернізація теплової мережі трубопроводів  Dу=159-32 протяжністю 2676 п.м. на 

дільниці котельні по вул. І.Франка 35 на попередньоізольовані; 

- відновлення ізоляції теплових мереж. 

щоденний аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними 

підприємствами та бюджетними установами; 

зростання ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення режиму 

енергозбереження бюджетними установами; 

забезпечення бюджетних закладів лічильниками обліку тепла та води; 

забезпечення своєчасних розрахунків за спожитий природний газ та електроенергію. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів. 

o стабільне і гарантоване забезпечення споживачів енергоносіями; 

o підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, 

запровадження новітніх енергозберігаючих технологій; 

o стимулювання раціонального використання енергоресурсів, пошук нетрадиційних 

та відновлюваних джерел енергії. 
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Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

підприємства, установи, організації міста. 

 

1.2. Розвиток інфраструктурних секторів 

1.2.1 Розвиток транспортної інфраструктури 

Розвиток транспортної галузі у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають: 

задоволення потреб населення автотранспортом загального користування шляхом 

вивчення попиту на пасажирські перевезення на автобусних маршрутах; 

оновлення парку транспортних засобів, підвищення вимог до транспортних засобів 

загального користування при проведенні конкурсів; 

забезпечення контролю та виконання договорів перевізниками на перевезення 

пасажирів, недопущення здійснення перевезень без відповідних дозволів та ліцензій; 

оновлення парку спеціальної дорожньо-будівельної техніки та механізмів, що 

обслуговують дороги загального користування; 

капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності, забезпечення 

ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних 

доріг загального користування. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів. 

o якість  пасажирських перевезень; 

o утримання, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг; 

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

підприємства, установи, організації міста 

 

1.2.2 Сприяння розвитку туризму та супутніх послуг 

У 2016 році планується виконання заходів, що передбачають: 

державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної 

спадщини; 

створення скульптурної композиції «Пам’ятник Т.Г. Шевченку»; 

маркування туристичних та рекреаційних об’єктів – встановлення біг-бордів на в’їздах 

в місто з розташуванням туристичних об’єктів, пам’яток історії, культури, архітектури, місць 

відпочинку, закладів харчування, готелів,тощо; 

виготовлення рекламної продукції, а саме: буклетів, флаєрів, брошур з інформацією 

про туристичний потенціал нашого міста; 

участь у міжнародному проекті «Шлях Гедиміновичів»; 

участь у туристичних заходах, які проводяться в області та регіоні; 

створення офіційного сайту історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів» 

та постійне його наповнення та підтримка; 

проведення заходів, з метою популяризації краєзнавства, туристичного потенціалу 

нашого міста. 

популяризацію національної культурної спадщини серед учнівської молоді, сприяння 

організації екскурсійного обслуговування школярів; 

сприяння розвитку мережі підприємств готельного господарства;  

створення містечка майстрів на території замку князів Острозьких. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів. 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- збільшення обсягу надання туристичних послуг;  

- збільшення кількості туристів. 

Відповідальні виконавці: відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

виконавчого  комітету Старокостянтинівської міської ради, історико-культурний центр-

музей «Старий Костянтинів» підприємства, установи, організації міста 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
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1.2.3 Будівництво та забезпечення населення доступним житлом 

Головною метою міської влади є створення умов для активізації інвестиційної 

діяльності у сфері житлового будівництва та забезпечення населення доступним, якісним і 

комфортним житлом. 

У 2016 році планується реалізувати наступні заходи: 

затвердження генерального плану міста; 

розроблення схем і проектних рішень масового застосування «План зонування 

території міста»; 

створення умов для розвитку будівництва житла та об’єктів соціальної сфери, сприяння 

вирішенню проблемних питань будівництва багатоквартирних житлових будинків; 

забезпечення населення доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення 

обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, спрямованих на 

підтримку індивідуального будівництва в місті: 

 будівництво  ЖБК «Софійський партал» багатоповерхового житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.. Софійська,3 

м.Старокостянтинів, Хмельницької обл.; 

 будівництво ТОВ «Оптіма бізнес компані»  п’ятиповерхового двосекційного 

житлового будинку сімейного типу по вул.. Миру, 19/5, м.Старокостянтинів, Хмельницької 

обл.. 

 - житлового комплексу з п’яти багатоквартирних житлових будинків по вул.. 

Красовського, 5/5, 5/6, 5/7 та вул.. Ессенська, 33/1, 33/2 (загальна площа будівель – 8036 

м.кв., поверховість – 4 поверхи, два 20 квартирних, два 43 квартирних і один 30 кватирний 

будинки), замовник Паращишен Д.М., м.Хмельницький; 

 - 68 квартирного, дев’яти поверхового житлового будинку по вул.. Миру, замовник 

Москаленко А.О; 

 реконструкція нежитлового приміщення по вул.. Чайковського,2 під три 

однокімнатних квартири; 

 будівництво Подільським управлінням капітального будівництва 108-квартирного 

житлового будинку у військовому містечку № 2, шоста черга, для забезпечення житлом 

військовослужбовців; 

 індивідуальне житлове будівництво 3000 кв.м. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів.  

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- стабілізацію будівельної діяльності та виробництва будівельних матеріалів  

- збільшення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт на 4%; 

- введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва загальною площею 18893,2 

кв. м. 

Відповідальні виконавці: управління економіки, відділ архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Старокостянтинівської  міської ради , підприємства, організації міста. 

 

1.2.4 Реформування житлово-комунального господарства 

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального 

господарства та забезпечення його стабільної роботи, задоволення споживачів міста в 

якісних житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та 

стандартів за  економічно обґрунтованими тарифами, технічне переоснащення житлово-

комунального господарства головна мета у житлово-комунальній сфері на 2016 рік. 

У 2016 році планується реалізувати наступні заходи: 

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих 

показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва 

(надання) житлово-комунальних послуг; 
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енергозбереження, впровадження сучасних прогресивних технологій, заходів 

енергоефективності: 

- обладнання багатоквартирних житлових будинків будинковими засобами обліку 

теплової енергії; 

забезпечення стабільного водопостачання мешканцям міста, реконструкція і 

модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням 

енергоощадного обладнання: 

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ 

залізничного вокзалу, м.Старокостянтинів; 

- реконструкція каналізаційного колектору по вул.Франка, Миру та Варчука в 

м.Старокостянтинів; 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу 

м.Старокостянтинів; 

- реконструкція водопровідної  мережі по вул.Франка;  

- реконструкція водопровідної мережі по вул.Байдукова;  

- технічне переоснащення обладнання ВНС-3 з встановленням рнгульваного 

електропривода до 2-х насосних агрегатів Д320-60 потужністю 90 кВт по вул.Попова; 

- технічне переоснащення свердовини №11 з встановленням регульваного 

електропривода з датчиком тиску  

- очищення біоставків   

- придбання обладнання  для індивідуального  відключення випусківиканалізації в 

багатоквартних будинках 

 технічне переоснащення та розвиток сфери благоустрою: 

- реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та тротуарів 

міста; 

- будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення в житловому масиві по 

вул.Жукова, та 30 років Перемоги, Заїкіна; 

- капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по місту, заміна світильників з 

лампами розжарювання на світильники з натрієвими лампами; 

- виготовлення проекту відведення земельної ділянки пвд притулок для бездомних 

тварин; 

- асфальтування доріг на міському кладовищі 

- оновлення матеріально-технічної бази Старокостянтинівського КРБШП, МКП 

«Міськсвітло»; 

капітальний ремонт покрівлі будинків по вул. Миру1/155 та Миру 1/137  

забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального 

господарства;  

своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті житлово-

комунальні послуги; 

ініціювати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків при 

прийнятті в експлуатацію новозбудованих будинків . 

підвищення рівня зацікавленості і мотивації громадян в обранні та розвитку нових 

форм самоорганізації щодо утримання та управління житлом. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів  

Реалізація поставлених завдань забезпечить:  

o покращення якості послуг; 

o енергозбереження; 

o покращення фінансового стану підприємств галузі;  

o технічне переоснащення підприємств галузі; 

o залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сферу житлово-

комунального господарства;  

o оплата за фактично спожиті послуги житлово-комунального господарства. 
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Відповідальні виконавці: управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської  міської ради , комунальні підприємства міста. 

 

2. Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення 

інвестиційного клімату 

2.1 Розвиток підприємницького середовища 

2.1.1 Підтримка та співпраця з підприємництвом 

З метою підтримки та співпраці з підприємництвом у 2016 році будуть реалізовуватися 

заходи, що передбачають: 

проведення роз’яснювальної роботи з питань застосування норм чинного податкового 

законодавства;  

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, 

зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення 

конкурентоспроможності та внеску у забезпечення сталого соціально-економічного 

зростання; 
забезпечення повноформатної роботи системи надання адміністративних послуг через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з урахуванням орієнтації на потреби споживачів; 

усунення неконструктивних адміністративних та регуляторних перешкод у 

започаткуванні та розвитку підприємництва; 

забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва та 

здійснення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності у відповідності 

до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»;  

доведення до суб’єктів господарювання переваг прозорого ведення господарської 

діяльності шляхом проведення робочих зустрічей, співбесід, через засоби масової інформації 

сприяння погодженню інтересів роботодавців і найманих працівників; 

створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель; 

поширення інформації про проведення виставково-ярмаркових заходів та залучення 

підприємців міста до участі в міжнародних, державних та обласних виставкових заходах; 

сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом проведення 

профорієнтаційної роботи, організації відповідної професійної підготовки, надання 

одноразової виплати – допомоги по безробіттю для організації власної справи; 

залучення молоді, фізичних осіб – підприємців та управлінських кадрів у сфері 

підтримки підприємництва до реалізації Програми перепідготовки управлінських кадрів для 

сфери підприємництва.  
Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів  

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- кількість зайнятих працівників у малому підприємництві 5000 осіб; 

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва 

до 19500,0 тис. грн. 

- створення належних умов концентрації адміністративних процедур у центрах надання 

адміністративних послуг. 

- підвищення ролі підприємницької громадськості міста у вирішенні соціальних питань 

та розбудови інфраструктури міста; 

- залучення максимальної кількості міських суб’єктів підприємницької діяльності - 

виробників до участі у державних закупівлях. 

Відповідальні виконавці:  управління економіки виконавчого комітету міської ради, 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської  
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міської ради, Старокостянтинівське відділення Красилівської ОДПІ, Старокостянтинівський 

міськрайонний центр зайнятості, підприємства, організації, фізичні особи-підприємці міста. 

 

2.1.2 Розвиток споживчого ринку 

Головна мета на 2016 рік - подальший розвиток інфраструктури споживчого ринку, 

розширення мережі сучасних об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення, адаптованих до європейських та світових стандартів, 

забезпечення належного захисту прав споживачів, наповнення споживчого ринку якісними 

та доступними за ціновими пропозиціями товарами, у першу чергу, місцевого виробництва.  

Для цього у 2016 році будуть реалізовуватися заходи, що передбачають: 

здійснення організаційних заходів щодо створення сучасної інфраструктури роздрібної 

торгівлі та побутових послуг на території міста, задоволення споживачів різноманітними 

товарами та послугами; 

системний аналіз тенденцій розвитку споживчого ринку міста; 

впровадження організаційних заходів та сприятливих умов для розширення мережі 

фірмової торгівлі продукцією місцевих товаровиробників; 

формування в місті оптимальної мережі торговельних закладів;  

впровадження сучасних форм і методів обслуговування населення; 

проведення заходів з недопущення торгівлі у невстановлених місцях; 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо організації процесів 

торговельного обслуговування населення і скорочення неупорядкованої роздрібної торгівлі, 

зниження рівня тінізації процесів реалізації товарів споживчого призначення; 

задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у якісних товарах та 

послугах за доступними цінами, недопущення цінової дестабілізації, у тому числі на 

соціально значущі продовольчі товари; 

забезпечення належного захисту прав споживачів, проведення просвітницько-виховної 

роботи з питань захисту прав та інтересів споживачів; 

об’єктивний, всебічний і вчасний розгляд звернень громадян та уникнення причин та 

умов, які сприяють порушенню прав споживачів; 

координація діяльності з розміщення зовнішньої реклами міста. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів  

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити: 

- оборот роздрібної торгівлі суб’єктів господарювання на рівні 406118,5 тис.грн. 

- обсяги реалізованих послуг для всіх споживачів на рівні 57200,0 тис.грн.; 

- попередження необґрунтованого зростання цін і тарифів на товари та послуги; 

- встановлення стабільної цінової ситуації на ринку соціально важливих товарів та 

послуг, недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

- створення сприятливого соціального клімату та забезпечення належних умов для 

реалізації прав та інтересів споживачів. 

Відповідальні виконавці:   управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, підприємства та підприємці міста. 

 

2.1.3 Забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг 

Перехід на новий рівень відносин між громадянином та владою передбачає 

забезпечення зручних умов отримання адміністративних послуг. 

У 2016 році у сфері надання адміністративних послуг будуть реалізовуватися заходи, 

що передбачають: 

забезпечення відкритості та прозорості надання адміністративних послуг; 

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної 

кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

спрощення процедури отримання адміністративних послуг; 
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підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу 

їх надання та рівня задоволеності одержувачів; 

подальше спрощення дозвільно-погоджувальних процедур; 

впровадження електронного документообігу; 

забезпечення повноформатної роботи системи надання адміністративних послуг через 

центр надання адміністративних послуг з урахуванням орієнтації на потреби споживачів. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів  

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

o створення належних умов концентрації адміністративних процедур у центрі надання 

адміністративних послуг; 

o можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання 

адміністративних послуг; 

o виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату; 

o зменшення часу, необхідного для відвідування установ- суб’єктів надання послуг, 

причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального 

характеру; 

o отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні; 

o зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП; 

o запровадження електронного документообігу. 

Відповідальні виконавці: центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, суб’єкти надання адміністративних послуг. 

 

2.2 Сприяння ефективному використанню інвестиційному потенціалу та ресурсів 

2.2.1 Збільшення капіталовкладень у розвиток міста 

Збільшення капіталовкладень у розвиток міста у 2016 році буде забезпечуватися 

шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

підготовка та подання інвестиційних проектів соціально-культурного та житлово-

комунального призначення міста для фінансування за рахунок бюджетних коштів: 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу 

м.Старокостянтинів; 

- реконструкція каналізаційного колектору по вул.Франка, Миру та Варчука в 

м.Старокостянтинів; 

- впровадження когенераційної установки на котельні по вул. Миру 1/139, 

м.Старокостянтинів; 

- модернізація теплової мережі на котельні по вул.. І. Франка, 35, м.Старокостянтинів 

- будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та 

тротуарів в м.Старокостянтинів; 

- реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 в м.Старокостянтинів; 

- реставрація комплексу споруд замку князів Острозьких та комплексу споруд 

Домініканського монастиря та Оборонної вежі. Ремонтно-реставраційні роботи в інтер’єрах 

замку. 

сприяння забезпеченню реалізації узгодженої регіональної інвестиційної політики в 

реальному секторі економіки, зменшення адміністративних бар’єрів на шляху залучення 

інвестицій, спрямування інвестиційних потоків у відповідності з пріоритетами розвитку 

міста шляхом вивчення наявних ресурсів та потреб міста у інвестиціях, залучення яких може 

вирішити економічні та соціальні проблеми регіону: 

- будівництво котельні, працюючої на твердому паливі ТОВ 

«Старокостянтинівцукор»; 

- будівництво адмінприміщення ТОВ «Мегатекс Індастріал»; 



 

 

19 

залучення інвестицій у туристичний сектор для будівництва інфраструктурних 

об’єктів; налагодження зв’язків суб’єктів господарювання з міжнародними інвестиційними 

та фінансовими структурами; 

інформаційна та практична допомога суб’єктам господарювання у залученні 

додаткового фінансування інвестиційних проектів, сприяння участі суб’єктів 

господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного 

співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для 

фінансування інвестиційних проектів, надання юридичної та консультативної допомоги з 

питань започаткування та провадження інвестиційної діяльності; 

розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-

презентаційних матеріалів про місто; 

оновлення бази даних інвестиційних проектів на веб-сайті виконавчого комітету 

міської ради. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

o обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування становитиме 

184755,3 тис.грн. 

o реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів господарювання; 

o залучення державної підтримки на реалізацію інвестиційних проектів 

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

підприємства, установи, організації міста 

 

2.2.2 Створення умов для залучення продуктивних іноземних інвестицій 

Для  активізації іноземного інвестування необхідно виконати такі завдання: 

створити соціально-економічні основи збільшення необхідних обсягів іноземних 

інвестицій; 

дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших 

будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для 

реалізації інвестиційних проектів; 

розроблення бренду міста та початок його використання як іміджоутворюючого 

інструменту позитивної впізнаваності міста;  

розроблення та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-

презентаційних матеріалів про місто; 

участь та представлення інвестиційного потенціалу міста на інвестиційних форумах, 

виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру;  

забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів, супровід іноземних 

інвесторів, які впроваджують інвестиційні проекти, що мають стратегічне значення для 

економічного розвитку міста, при проходженні реєстраційних та дозвільно-погоджувальних 

процедур; 

підвищення рівня кадрового потенціалу виконавчого комітету міської ради, задіяного в 

інвестиційних процесах шляхом участі у навчальних семінарах, нарадах, програмах 

підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності, обмін досвідом з іншими 

регіонами України з питань ефективних методів залучення іноземних інвестицій. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

- обсяг прямих іноземних інвестицій становитиме 2496,3 тис. дол.. США.  

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, 

підприємства міста. 

 

2.2.3 Ефективне використання  комунальної власності  

Ефективність використання комунальної власності буде забезпечуватися шляхом 

дотримання прозорості процедури передачі в оренду та приватизації об’єктів комунальної 

власності, підвищення ефективності їх подальшого функціонування, а також збільшення 
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бюджетних надходжень від приватизації та оренди комунального майна для забезпечення 

соціально-економічного розвитку міста: 

подальше реформування відносин власності шляхом включення незадіяних об’єктiв 

комунальної власності до переліку об’єктів, якi підлягають приватизацiї у 2016 роцi; 

забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності шляхом 

ефективного використання вільних площ об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста, зокрема передачі в оренду виключно на конкурсній основі, відповідно до 

затвердженого Порядку; 

забезпечення рівноправності учасників та прозорості конкурсів на право оренди 

об’єктів комунального майна; 

максимальне залучення коштів орендарів для проведення поточних і капітальних 

ремонтів об’єктів нерухомості та утримання прилеглої території в належному стані; 

проведення моніторингу чисельності штатних працівників комунальних підприємств, 

організацій, установ з метою її оптимізації; 

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, 

недопущення збитковості останніх;  

проведення iнвентаризацiї об’єктів комунальної власності; 

оформлення документів, підтверджуючих право власності на майно, що перебуває у 

комунальній власності, та державних актів на право постійного користування землею; 

виявлення та прийняття на баланс безхазяйного нерухомого майна, в тому числі 

житлових будинків; 

списання майна, непридатного для подальшого використання у встановленому 

законодавством порядку; 

пошук інвесторів (потенційних покупців) на об’єкти, що потребують капітального 

ремонту та реконструкції. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- відкритість та прозорість приватизації та процедури надання комунального майна в 

оренду; 

- виконання завдання щодо надходження коштів до міського бюджету від плати за 

оренду комунальної майна, передача якого в оренду є ефективним і перспективним 

управлінським рішенням;  

- прибуткова діяльність підприємств комунальної сфери; 

- зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості комунальних підприємств. 

Відповідальні виконавці: управління економіки, управління освіти, управління 

соціального захисту населення, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Старокостянтинівської  міської ради, комунальні підприємства міста. 

 

2.3. Розвиток міжнародної інтеграції і співпраці, міжрегіональне співробітництво 

2.3.1 Розвиток міжнародного, міжрегіонального співробітництва 

Розвиток міжнародного, міжрегіонального співробітництва у 2016 році буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

поглиблення європейської інтеграції через висвітлення матеріалів на офіційному веб-

сайті виконавчого комітету міської ради; 

впровадження в місті політичних та культурних ініціатив Ради Європи, зокрема: 

відзначення Дня Європи, Європейського тижня місцевої демократії, Днів європейської 

спадщини тощо; 

продовження встановлення партнерських відносин, торговельно-економічних, науково-

технічних і культурних зв’язків із Хобським муніципалітетом (Грузія) та Нова Сіль 

(Польща);  
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розширення географії співпраці, створення партнерських зв’язків з новими містами та 

країнами. 

сприяння навчанню бізнесменів правилам роботи на європейському ринку; 

сприяння розширенню співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та 

підвищення його ефективності; 

ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є можливість залучити міжнародну 

технічну допомогу та ресурси міжнародних фінансових організацій. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- зміцнення та розвиток зв’язків між містом і іншими державами світу, розширення 

торговельно-економічних, науково-технічних і культурних зв’язків; 

- підвищення інвестиційної привабливості міста; 

- залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових 

організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку територій; 

- збереження та освоєння нових зовнішніх ринків збуту товарів і послуг. 
Відповідальні виконавці: управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, підприємства, установи, організації міста 

 

2.3.2 Нарощування експортного потенціалу  

Нарощування експортного потенціалу у 2016 році буде забезпечуватися шляхом 

реалізації наступних заходів: 

створення умов для активізації експортної діяльності через сприяння налагодженню 

співробітництва підприємницьких структур з іноземними бізнес-партнерами;  

розповсюдження інформації про експортний потенціал міста з метою просування 

продукції місцевих підприємств на світові ринки;  

забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, мережі Інтернет матеріалів 

щодо інвестиційної привабливості міста, умов та можливостей вкладання інвестицій в 

економіку 

поліпшення показників зовнішньоекономічної діяльності шляхом нарощування 

експортного потенціалу: збільшення обсягів та номенклатури виробництва 

конкурентоспроможної продукції, впровадження новітніх технологій, удосконалення 

структури експорту; 

активізація міжрегіонального співробітництва з країнами-членами Європейського 

Союзу у рамках підписаної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також країнами, 

перспективними торговельно-економічними партнерами  сприяння стабільності на 

регіональному споживчому ринку, у тому числі шляхом насичення внутрішнього ринку 

якісними імпортозамінюючими товарами. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- реалізація економічних інтересів міста на зовнішніх ринках; 

- зростання експорту товарів на 11,8%, зменшення імпорту на 0,3%; 

- збереження та освоєння нових зовнішніх ринків збуту товарів і послуг. 

Відповідальні виконавці: управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, підприємства, установи, організації міста 

 

2.4. Збільшення надходжень до бюджетів та фінансова стабільність 

Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік ґрунтуються на положеннях 

Бюджетного та Податкового  кодексів України та прогнозних і програмних документів 

економічного та соціального розвитку України. Реалізація бюджетної політики спрямована 

на забезпечення сталого розвитку економіки у 2016 році, підвищення стандартів життя і 

рівня добробуту громадян, сприяння збалансованому розвитку конкурентоспроможної 
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економіки, забезпечення фінансової стабільності економіки, розвиток виробництва 

вітчизняних товарів, ефективний захист внутрішнього ринку та підтримку експорту, 

модернізацію інфраструктури та базових секторів економіки, забезпечення екологічної 

безпеки, оптимізацію соціального захисту населення в результаті підвищення його рівня та 

адресності. 

Бюджет міста Старокостянтинів на 2016 рік затверджено: 

в цілому по доходній частині в сумі   288444668,00 грн.  

По загальному фонду –  280217620,00 грн., у тому числі: 

- власні доходи – 81308700,00 грн; 

- трансферти – 198908920,00 грн. 

По спеціальному фонду –  8227048,00 грн., у тому числі: 

- бюджет розвитку – 4400000,0 грн.. 

Обсяг видаткової частини обраховано в загальній сумі   288444668,00 грн.: 

- загальний фонд в сумі  266181773,76 грн.; 

- спеціальний фонд в сумі  22262894,24 грн. 

Як і в попередній рік, видатки загального фонду бюджету міста спрямовуються на 

фінансування, в першу чергу, існуючої мережі закладів соціально-культурної сфери та 

заходів підтримки життєвого рівня окремих категорій населення.  

Всього на соціальну сферу по загальному фонду бюджету міста на 2016 рік спрямовано 

видатки в сумі 217429940,57 грн. або 81,7% від загальної суми видатків, з них по галузям: 

КФК Назва видатків Сума, грн. Питома 

вага, % 

070000 Освіта 67769859,95          29,8 

090000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

145214887,86 66,8 

110000 Культура 5281707,03 2,4 

130000 Фізична культура та спорт 2163485,73 1,0 

 Всього видатків  217429940,57 100 

 

Збільшення надходжень до бюджетів та фінансова стабільність у 2016 році буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

- забезпечення зростання рівня закріплених доходів місцевих бюджетів за рахунок 

джерел доходів, визначених Бюджетним кодексом України; 

- забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

зведеного бюджету; 

- підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників 

бюджетних коштів за досягнення визначених цілей, забезпечення збалансованості та 

стійкості бюджетної системи; 

- підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок 

поступового запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні 

місцевих бюджетів; 

- підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування 

таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з 

урахуванням оцінки їх економічної ефективності; 

- зниження податкового тиску на суб’єктів господарювання, які здійснюють прозорий 

облік своєї господарської діяльності, не застосовують схем мінімізації доходів та ухилення 

від сплати податкових зобов’язань, перехід до профілактики та запобігання порушенням; 

- продовження реалізації стратегії переходу від системи соціального захисту, що 

грунтується на існуванні пільг, до політики зростання доходів та надання адресної грошової 

допомоги соціально вразливим верствам населення; 
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- реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів;  

- забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів,  

- підвищення ефективності використання бюджетних наявних фінансових ресурсів; 

- недопущення зростання обсягу бюджетної заборгованості; 

- недопущення зменшення частки видатків бюджету соціального спрямування; 

- рішенням сесії міської ради вилучати земельні ділянки у землекористувачів – 

порушників чинного земельного законодавства та стягувати у судовому порядку завдані 

збитки до бюджету міста; 

- збільшити надходження до бюджету міста за рахунок передачі земель в оренду 

шляхом проведення аукціону (конкурсу); 

- забезпечення надходження в повному обсязі податку з доходів фізичних осіб до 

бюджету; 

- легалізація «тіньової» зайнятості та заробітної плати; 

- здійснення контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю, 

зокрема, у частині виплати заробітної плати та мінімальних гарантій оплати праці. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- збалансованість показників місцевого бюджету; 

- збільшення надходжень до зведеного бюджету; 

- скорочення податкового боргу, у тому числі до місцевого бюджету, в обсязі не менше 

10% від суми боргу на 1 січня 2016 року; 

- зниження рівня бюджетної заборгованості; 

- зменшення кількості збиткових державних і комунальних підприємств. 

Відповідальні виконавці: фінансове управління, управління економіки виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівське відділення 

Красилівської ОДПІ, підприємства, установи, організації міста. 

 

3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища 

для людини 

3.1. Підвищення добробуту населення 

3.1.1 Створення умов для продуктивної праці та підвищення рівня заробітної 

плати населення 

Планується у 2016 році впровадження завдань, що передбачають: 

- збереження діючих та створення нових робочих місць через залучення інвестицій у 

розвиток сучасних високотехнологічних виробництв у різних галузях економіки; 

- проведення активної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадян міста про 

соціальну незахищеність в разі відсутності офіційно оформлених трудових відносин з 

роботодавцями, а також про основні права працівників, визначені   трудовим 

законодавством; 

- здійснення  професійної підготовки, перепідготовки  та підвищення  кваліфікації за 

професіями, актуальними на ринку праці, в тому числі під конкретне замовлення 

роботодавців; 

- створення сприятливого середовища для розвитку соціального діалогу шляхом 

своєчасного попередження та усунення причин виникнення розбіжностей, 

колективних трудових спорів (конфліктів) між сторонами соціальних трудових 

відносин; 

- посилення співпраці з роботодавцями щодо формування банку вакансій та оперативне 

доведення інформації про актуальні вакансії до шукачів роботи ; 
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- здійснення планування і проведення профорієнтованих заходів   (ярмарки професій, 

марафони робочих  професій, презентації актуальних професій, тижні (дні) профорієнтації, 

екскурсії на ринко утворюючі підприємства, турніри знавців професій) з учнями 

загальноосвітніх закладів, спрямованих на підвищення престижу робітничих професій, 

мотивації до праці ; 

- забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання 

заробітної плати; 

- недопущення винекнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 

підприємств; 

Виконання визначених завдань впроваджується шляхом виконання заходів Програми 

зайнятості населення м.Старокостянтинова на 2013- 2017 роки. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника понад 3400 грн; 

- відсутність заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах. 

- чисельність зайнятих економічною діяльністю працівників віком 15-70 років - 20,4 

тис. осіб; 

- чисельність безробітного населення (за методологією МОП) - 1,8 тис. осіб; 

- рівень безробіття (за методологією МОП) - 8,8%; 

- охоплення професійним навчанням не менше 290 безробітних; 

- формування стабільного соціального клімату у трудових колективах, своєчасне 

вирішення розбіжностей, колективних трудових спорів (конфліктів) між власниками та 

найманими працівниками, проведення примирних процедур у рамках чинного 

законодавства;  

- зменшення рівня розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, 

конфліктних ситуацій на підприємствах. 

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості. 

 

3.1.2 Соціальне страхування та пенсійне забезпечення 

Пріоритетними напрямами політики у сфері пенсійного забезпечення є підвищення 

платіжної дисципліни платників страхових внесків та цільове використання страхових 

коштів, сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення. 

Розвиток соціального страхування та пенсійного забезпечення у 2016 році буде 

забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають: 

забезпечення своєчасного призначення, перерахунку, індексації та фінансування виплат 

пенсій у повному обсязі; 

здійснення заходів, спрямованих на додержання трудових прав працівників, 

легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб, погашення 

заборгованості із сплати страхових внесків; 

проведення організаційно-підготовчих заходів щодо запровадження накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

проведення роботи щодо підвищення платіжної та звітної дисципліни платників 

страхових внесків; 

своєчасне та у повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові 

внаслідок ушкодження його здоров’я, здійснюючи виплату йому або у разі його смерті 

особам, які перебували на його утриманні; 

забезпечення прозорості функціонування системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 

забезпечення фінансування виплат допомог з тимчасової непрацездатності з приводу 

хвороб, травм невиробничого характеру, по догляду за хворими членами сім’ї, по вагітності і 
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пологах, на поховання застрахованих осіб, або непрацездатних чи неповнолітніх, що 

перебували на утриманні застрахованих осіб. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

- повне та своєчасне забезпечення виплат пенсіонерам;  

- забезпечення всіма видами допомоги застрахованих осіб, повне та своєчасне надання 

соціальних послуг. 

Відповідальні виконавці: управління Пенсійного фонду України в 

Старокостянтинівському районі, Старокостянтинвське відділення Красилівської ОДПІ, 

Старокостянтинівське відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, Старокостянтинівська міська виконавча дирекція 

Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

 

3.1.3 Підвищення соціального захисту громадян 

Захист вразливих верств населення у 2016 році буде здійснюватися шляхом реалізації 

слідуючих завдань: 

- покращення якості та ефективності надання соціальних послуг; 

- розвиток мережі та розширення спектру надання соціальних послуг, соціальної 

допомоги; 

- посилення адресності соціальної підтримки населення; 

- залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг та реалізації 

соціальних проектів ; 

- впровадження комплексного підходу під час обслуговування громадян з виходом у 

сім’ю; 

- підвищення кваліфікації соціальних працівників; 

- забезпечення дотримання роботодавцями виконання нормативу створення робочих 

місць для працевлаштування інвалідів; 

- своєчасне призначення і виплата всіх видів соціальної допомоги, надання населенню 

пільг, відшкодування витрат за надані пільги підприємствам-надавачам житлово-

комунальних послуг, іншим суб'єктам господарської діяльності; 

- забезпечення підприємствами, установами, організаціями працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні; 

- створення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю; 

- залучення  благодійної допомоги  для  вирішення  проблем   найбільш  незахищених 

категорій громадян, малозабезпечених, багатодітних сімей, пенсіонерів, інвалідів; 

проведення заходів до різних святкових дат (Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, визволення міста Старокостянтинова; до Великодніх свят, до 

професійного свята Дня працівника соціальної сфери, до Дня Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні, до Дня пам'яті жертв політичних репресій, заходи для дітей- 

інвалідів з нагоди Дня захисту дітей, до Дня ветерана, до Дня партизанської слави, до 

Міжнародного дня інвалідів, заходи з нагоди вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

Виконання визначених завдань впроваджується шляхом виконання Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

провадження державної політики щодо підтримки найвразливіших верств населення, 

удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення 

адресності; 

адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 
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Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

3.2. Всебічний розвиток люини 

3.2.1 Підвищення якості надання освітніх послуг 

Головною метою на 2016 рік є забезпечення права громадян міста на доступність та 

якість освіти, організація цілісної системи роботи закладів освіти різних типів над 

створенням умов для всебічного розвитку особистості, здатної співіснувати в сучасному 

суспільстві, створення умов для навчання, розвитку, виховання, адаптації в суспільство дітей 

з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. 

Основні напрямки розвитку на 2016 рік: 

забезпечення якості, доступності освіти; 

подальша оптимізація мережі закладів освіти міста; 

широке впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес та 

управлінську діяльність; 

активізація роботи з обдарованими дітьми; 

розвиток ініціативи, творчості педагогів; 

підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою, та поліпшення її якості; 

забезпечення якості інклюзивного навчання; 

активізація роботи щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу, попередження травматизму серед неповнолітніх; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти: 

- капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5; 

- капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання і каналізації  

- ДНЗ №1, ДНЗ №2; 

- капітальний ремонт  покрівлі та асфальтобетонного покриття тротуарів ДНЗ №7; 

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№5; 

- капітальний ремонт цоколя  ДНЗ№3; 

- капітальний ремонт території (мощення фігурними елементами)ЗНЗ №7; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування закладами освіти 

- капітальний ремонт опалення манежу ДЮСШ; 

створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної якості; 

планування і проведення профорієнтаційних заходів (ярмарки професій, марафони 

робітничих професій, презентації актуальних професій, тижні (дні) профорієнтації, екскурсії 

на ринкоутворюючі підприємства, турніри знавців професій) з учнями загальноосвітніх 

закладів, трансляція теле- і радіопередач, розміщення у друкованих засобах масової 

інформації агітаційних матеріалів, спрямованих на підвищення престижу робітничих 

професій та соціального статусу робітника у суспільстві. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити: 

- збільшення охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою; 

- створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної якості; 

- результативність роботи з обдарованими дітьми; 

- результативність участі педагогів у конкурсі «Вчитель року»; 

- відновлення престижу робітничих професій у суспільстві;  

Відповідальні виконавці:  управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський професійний ліцей, Старокостянтинівський міськрайоний центр 

зайнятості. 
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3.2.2 Модернізація системи охорони здоров’я 

Головними завданнями у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності якісних 

медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань. Для цього у 2016 році 

будуть реалізовуватися заходи, що передбачають: 

підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню міста: 

- відкриття Центру первиної медико-санітарної допомоги для жителів району 

«Цукровий завод»; 

- завершення будівництва приміщення під котельну, пральну та центальне 

стерилізаційне відділення; 

- проведення капітального ремонту пологового відділення Старокостянтинівської ЦРЛ; 

- реконструкція нежитлового приміщення бібліотеки під амбулаторію ПМСД по вул. 

Франка,27; 

- відкриття Центру первиної медико-санітарної допомоги для жителів мікрорайону 

«Заслуч»; 

- придбаня налобного освітлювача для хірурргічного відділення центральної районної 

лікарні 

впровадження малоінвазивних операційних втручань в хірургії, гінекології, 

протезування  штучних суглобів; 

проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

формування здорового способу життя; 

зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, раннє 

виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних, онкологічних, 

туберкульозу, СНІДу. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити: 

- підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я, формування системи 

надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на всіх рівнях; 

- загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб; 

- раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних, 

онкологічних, туберкульозу, СНІДу. 

Відповідальні виконавці: Старокостянтинівська центральна районна лікарня, 

Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги Старокостянтинівської  

районної ради, виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

 

3.2.3 Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Реалізація молодіжної політики у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації 

заходів, що передбачають: 

покращення демографічної ситуації за рахунок підвищення життєвого рівня населення, 

зменшення захворюваності; 

формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, формування 

відповідального батьківства та материнства, підвищення ролі сім’ї у суспільстві та 

утвердження сімейних традицій; створення груп взаємодопомоги у сфері свідомого 

батьківства; 

підтримка творчообдарованої молоді, забезпечення її участі у фестивалях, конкурсах 

тощо ; 

удосконалення патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських 

цінностей шляхом забезпечення участі молоді у Всеукраїнських, обласних молодіжних 

патріотичних акціях, проектах, проведення декад військово-патріотичного спрямування, 

заходів до визначних та пам’ятих дат; 

підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, діяльності учнівського 

самоврядування; 
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якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості надання 

оздоровчих та відпочинкових послуг, гарантування безпеки перебування дітей у закладах 

оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення якості надання таких послуг; 

пропаганда та формування здорового способу життя:  

- з метою недопущення вживання алкогольних напоїв неповнолітніми проведення на 

території міста Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене»; 

- підтримка діяльності спеціалізованих формувань соціально-профілактичної роботи з 

молоддю; 

вдосконалення системи взаємодії суб’єктів соціальної роботи в процесі виявлення 

дітей, які залишилися без батьківського піклування, сімей з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання послуг та забезпечення соціального супроводу таких 

дітей і сімей; 

підвищення якості послуг, що надаються суб’єктами соціальної роботи дітям та сім’ям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, та розвиток нових соціальних послуг, 

потрібних сім’ям та дітям;  

запобігання ранньому соціальному сирітству шляхом своєчасного виявлення сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та запобігання вилученню дитини 

з родини; 

формування толерантного ставлення суспільства до дітей та сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання різним формам дискримінації 

таких дітей і сімей;  

залучення підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та 

господарювання до надання соціальних, реабілітаційних послуг дітям та сім'ям з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, запровадження механізму соціального 

замовлення у цій сфері; 

удосконалення форм і методів добору та підготовки кандидатів в усиновлювачі,  

опікуни,  піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення контакту між 

сім'єю та дитиною, підвищення виховного потенціалу таких сімей. 

посилення соціального захисту учасників бойових дій АТО та членів їх сімей 

попередження насильства в сім'ях: 

- надання організаційно-методичної підтримки діяльності кризового центру; 

- проведення тренінгів, семінарів, лекцій з питання запобігання і протидії насильству в 

сім'ї, впровадження корекційних програм; 

забезпечення проведення заходів щодо первинної профілактики ВІЛ/СНІДу, інших 

соціально-небезпечних хвороб, наркоманії, алкоголізму; 

забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, 

милосердного ставлення громади до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у 

вирішенні складних життєвих ситуацій, про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та результати роботи фахівців із соціальної роботи. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- поліпшення якісних характеристик рівня життя населення та гармонізації процесів 

його відтворення на основі відродження сімейних цінностей, забезпечення морального 

здоров’я сім’ї, виховання свідомого батьківства та запобігання соціальному сирітству; 

- збільшення кількості сімей охоплених соціальними послугами, осіб охоплених 

супроводом кризового центру; 

- зменшення кількості відмов від новонароджених дітей; 

- покращення роботи закладів соціального обслуговування; 

- охоплення широкого загалу населення рекламно-інформаційними послугами; 
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- зниження рівня негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

Відповідальні виконавці:  управління соціального захисту населення, служба у справах 

неповнолітніх, центр соціальних служб для сім’ї та  молоді виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський міський кризовий центр. 

 

3.2.4 Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту 

Сприяння залучення до здорового способу життя через заняття фізкультурою і спортом 

усіх категорій населення, створення умов для зміцнення здоров’я людей, максимальній 

реалізації здібностей обдарованих осіб у професійному спорті – головна мета у 2016 році. 

У галузі розвитку фізичної культури та спорту  реалізовуватимуться такі заходи: 

покращення матеріально-технічної бази та створення умов для фізичного виховання і 

масового спорту в усіх навчальних закладах, у місцях проживання та масового відпочинку 

населення, залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною 

культурою і масовим спортом: 

- будівництво спортивних майданчиків в мікрорайонах міста; 

- виготовлення ПКД будівництва спорткомплексу на стадіоні «Центральний»; 

забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, 

спорту інвалідів шляхом створення умов для ефективного функціонування ДЮСШ; 

сприяння підготовці та участі спортсменів у обласних та всеукраїнських змаганнях; 

проведення спортивно-масових змагань з залученням широких верств населення; 

проведення інформативних заходів із залученням провідних спортсменів міста; 

реалізація міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки; 

реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території міста; 

будівництво спортивних споруд або реконструкція та модернізація діючих, 

багатофункціональних майданчиків. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити: 

- збільшення кількості дітей в ДЮСШ; 

- збільшення кількості осіб, залучених до занять фізичною культурою і спортом; 

- розвиток провідних видів спорту; 

- підготовка спортсменів високої кваліфікації, кандидатів у збірну команду міста, 

області, збірну команду України. 

Відповідальні виконавці:  відділ з питань фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради, Дитяча юнацька спортивна школа, спортивні клуби міста. 

 

3.2.5 Збереження та примноження культурної спадщини 

Головними приорітетами у сфері культури буде формування і розвиток сучасної 

інфраструктури галузі, збереження національно-культурної спадщини, розвиток осередків 

традиційних народних промислів, впровадження в діяльність установ культури 

інформаційних технологій, охорона пам'яток архітектури і містобудування та збереження 

традиційного характеру середовища історичних місць, розвиток інфраструктури 

екскурсійного і рекреаційного обслуговування населення,організація туристичних та 

екскурсійних маршруті. 

Збереження та примноження культурної спадщини забезпечуватиметься у 2016 році 

шляхом реалізації заходів, що передбачають:  

посилення контролю дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини; 

державний облік та контроль за збереженням та використанням об’єктів культурної 

спадщини; 

реставрацію пам’яток культурної спадщини; 

популяризацію національної культурної спадщини серед молоді, розвиток об’єктів 

культурної спадщини; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_19
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здійснення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини та їх інвентаризація; 

виготовлення та встановлення  на вулицях міста дорожніх вказівників до пам’яток 

культурної спадщини. 

реставрація комплексу споруд замку князів Острозьких та комплексу споруд 

Домініканського монастиря і Обороної вежі в м.Старокостянтинів, реставраційні роботи в 

інтер’єрах замку; 

будівництво памʼятника Т.Г. Шевченко у м.Старокостянтинів; 

покращення матеріально-технічної бази бібліотек та поповнення бібліотечних фондів; 

проведення державних, календарних свят. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

- ліквідацію аварійного стану, проведення реставраційних та консерваційних робіт на 

пам’ятках культурної спадщини; 

- розвиток інфраструктури галузі у місті. 

Відповідальні виконавці:  відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого  комітету. 

 

3.3 Безпека життя та охорона навколишнього природного середовища 

3.3.1 Охорона навколишнього природного середовища 

Ефективне та раціональне використання природних ресурсів, охорона водних, 

земельних, лісових ресурсів, атмосферного повітря, покращення  стану навколишнього 

природного середовища на  території міста запорука екологічно безпечного природного 

середовища для життя і здоров”я населення. Це буде досягнуто за рахунок реалізації заходів, 

що передбачають: 

завершення реконструкції очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону 

ІІ залізничного вокзалу, м.Старокостянтинів; 

реконструкція каналізаційного колектору по вул.Франка, Миру та Варчука в 

м.Старокостянтинів; 

реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу 

м.Старокостянтинів; 

облік артезіанських свердловин та обладнання їх засобами виміру видобутої води; 

забезпечення населення міста належними послугами по збору та вивезенню ТПВ; 

збільшення кількості зелених насаджень на території міста; 

ліквідація джерел забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами; 

підвищення екологічної свідомості жителів міста; 

забезпечення дотримання встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел. 

Критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів 

- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

підприємствами, установами, організаціями; 

- збільшення кількості зелених насаджень; 

- зменшення збитків від шкідливої дії вод; 

- запобігання забруднення підземних вод; 

- зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ в місті; 

- активізація діяльності населення в  фері охорони навколишнього природного 

середовища.  

Відповідальні виконавці:  відділ з питань охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради, підприємства, 

установи, організації міста. 
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3.3.2 Підвищення безпеки життя 

Безпечні умови праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму, 

збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, удосконалення 

політики у сфері цивільного захисту населення, підвищення безпеки дорожнього руху 

забезпечуватиметься у 2016 році шляхом реалізації завдань, що передбачають: 

створення безпечних умов життєдіяльності населення в місті;  

розгляд на засіданнях ради з питань безпечної життєдіяльності населення стану 

охорони праці у сферах економічної діяльності; 

проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення з питань охорони 

праці та попередження травматизму; 

забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання 

виробничому травматизму, збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової 

діяльності шляхом поступового виведення з експлуатації та ремонту виробничих будівель і 

споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів; 

забезпечення працюючих індивідуальними засобами захисту на робочих місцях з 

підвищеною небезпекою, спеціальним одягом, спецвзуттям;  

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних 

умовами праці;  

організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників, інженерів з 

охорони праці, посадових осіб та працівників підприємств, організацій та установ різних 

форм власності та господарювання; проведення роз’яснювальної роботи серед працюючих та 

населення з питань ох попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на території 

міста 

завершення реконструкції очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону 

ІІ залізничного вокзалу, м.Старокостянтинів; 

продовження робіт з ліквідації загрози надзвичайної ситуації на самопливному 

каналізаційному колекторі КП «Водоканал» по вул. Варчука та Миру та Франка; 

реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу 

м.Старокостянтинів; 

завершення проведення роботи по списанню з обліку захисних споруд цивільного 

захисту, на яких неможливо провести технічну інвентаризацію; 

реалізація заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру:  

придбання двох дихальних апаратів на стисненому повітрі; 

накопичення матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву згідно 

затвердженої номенклатури, але не менша як 60% від потреби. 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах, дооснащення аварійно-рятувальних 

служб, підготовка їх особового складу до дій за призначенням; 

вдосконалення профілактичної роботи серед учасників дорожнього руху; 

висвітлення через засоби масової інформації актуальних питань у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

проведення профілактичної роботи серед населення, зокрема, серед неповнолітніх, 

запобігання вчиненню нових злочинів; 

вдосконалення профілактичної роботи серед учасників дорожнього руху; 

висвітлення через засоби масової інформації актуальних питань у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

проведення профілактичних заходів у навчальних та дитячих дошкільних закладах; 

контроль за станом утримання вулично-дорожньої мережі та технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом. 
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Критерії, що свідчать про виконання завдань та  заходів 

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити: 

зменшення рівня виробничого та побутового травматизму, професійних захворювань та 

попередження аварій; 

поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки; 

зменшення кількості об’єктів, які перебувають у аварійному стані та створюють загрози 

для життя та здоров’я людей; 

зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, зменшення 

кількості загиблих та травмованих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. 

Відповідальні виконавці:  відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, 

навчально-консультативний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. 

Старокостянтинів , Старокостянтинівський відділ поліції ГУНП України в Хмельницькій 

області, підприємства, установи та організації міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2.1 

Основні прогнозні показники  

економічного і соціального розвитку м.Старокостянтинів на 2016 рік 

 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2014 рік 

звіт 

2015 рік 

 

2016 рік 

прогноз 

2016 рік 

у % до 2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

Розвиток основних сфер економічної діяльност 

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього   

тис. Грн. 727902,4 757417,2 984502,5 130,0 

В тому числі у розрізі підприємств      

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» - « - 418982,6 469897,3 484465,0 103,1 

Філія  «Старокостянтинівський завод ЗБШ» ПАТ «Укр. залізниця» - « - 60380,0 64403,0 54700,0 84,9 

ТОВ «Старокостянтинівцукор» - « - 175936,8 137248,6 200000,0 145,7 

ТОВ «Мегатекс Індастріал»  0,0 0,0 150500,0 100,0 

ТОВ «Блок Майстер Україна» - « - 31863,6 23626,5 25500,0 107,9 

ВАТ «Старокостянтинівський завод КПУ» - " - 981,8 2527,3 3500,0 138,5 

ТОВ «Агромоторсервіс» - " - 8529,9 12479,6 18000,0 144,2 

ТОВ «НУСП «Верват Україна ЛТД» - " - 511,3 948,8 1027,5 108,3 

ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» - " - 2442,0 3538,4 3550,0 100,3 

ПП «Престиж» - " - 98,4 49,5 60,0 121,2 

Старокостянтинівське КП ПЕТГ «Тепловик»  19753,2 32443,5 32600,0 100,5 

Старокостянтинівьке КП ВКГ «Водоканал» - " - 7049,8 8379,2 8600,0 102,6 

Старокостянтинівський ККП  1372,8 1875,5 2000,0 106,6 

       у розрахунку на одиницю населення грн. 20646,8 21122,1 27889,6 132,0 

2. Кількість інноваційно-активних підприємств одиниць 3 3 3 100,0 

їх частка в загальній кількості промислових підприємств % 25,0 25,0 23,1 х 

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції - всього тис. грн.  6288,8 6136,7 155500,0 в 25 р. 

    у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції %     

Фінансові  показники 

4. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових  платежів до 

міського бюджету 

млн. грн. 

99,6 114,8 120,0 104,5 

5. Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків 

по податках і зборах (обов’язкових платежах) до міського бюджету (на 

кінець року) 

 

тис. грн. 

7,6 9,1 8,2 90,1 
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6. Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах  

 

тис. грн. 336775,8 368194,5 406118,5 110,3 

7. Обсяг вироблених послуг для всіх споживачів (підприємств, 

організацій, установ, підприємців та населення) 

тис.грн. 

46053,1 52942,1 57200,0 108,0 

в тому числі  населенню тис.грн. 9905,9 14737,8 16100,0 109,2 

Показники рівня життя 

8. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 

2796,0 3266,0 3400,0 104,1 

9. Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати у % до 

попереднього року 

 

% 109,3 116,8 104,1 х 

10. Заборгованість з виплати заробітної плати – всього (на кінець року) тис. грн. 0 0 0 х 

11. Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче 

прожиткового мінімуму для працездатної особи 

 

% 0 0 0 0 

Населення та ринок праці 

12. Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 35,1 35,2 35,3 100,3 

13. Чисельність економічно-активного населення - " - 20,3 20,4 20,4 100,0 

у тому числі працездатного віку - " - 20,3 20,4 20,4 100,0 

14. Чисельність безробітного населення (за методологією МОП) - " -     

15. Рівень безробіття  (за методологією МОП) % 1,8 1,8 1,8 100,0 

16. Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць 

(вакансій) 

осіб 

8,8 8,8 8,8 100,0 

  55 55 55 100,0 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

17. Обсяг експорту товарів тис. дол. 
США 8841,8 8050,0 9000,0 111,8 

      у % до попереднього року % 124,9 91,0 111,8  

18. Обсяг імпорту товарів 
тис. дол. 

США 13800,2 8020,0 8000,0 99,7 
      у % до попереднього року % 49,0 58,1 99,7  
19. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком - 
всього 

тис. дол. 
США 2659,9 2496,3 2496,3 100,0 

      у % до попереднього року  % 67,1 93,8 100,0 х 
20. Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку року 

тис. дол. 

США -1305,2 -163,6 0 х 
21. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення дол. 

США 76,0 71,7 70,7 98,6 
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22. Обсяг капітальних інвестицій  
тис.грн. 

67372,0 235116,0 184755,3 78,6 

у т. ч.:       - кошти бюджетів усіх рівнів  
8454,0 15983,0 29218,0 126,8 

                  - власні кошти підприємств і організацій  
52217,0 203933,0 137537,3 76,0 

                  - кошти населення  
6274,0 14970,0 18000,0 120,2 

                  - інші кошти  427,0 230,0 0 0,0 

27. Обсяг інвестицій у житлове будівництво тис. грн. 6560,0 14970,0 112012,7 в 7,5 р. 

      у % до попереднього року (у порівнянних цінах) % 63,2 228,2 в 7,5 р. х 

28. Введення в дію потужностей: 

загальна площа житла 

 

тис. кв. м 4717,0 4248,0 18893,2 444,7 

з них індивідуального - " - 3658,0 4248,0 3000,0 70,6 

середні навчальні заклади учн. 

місць - - - - 

дошкільні заклади освіти місць - - - - 

лікарні ліжок - - - - 

 

амбулаторно-поліклінічні заклади 

заклад 

0 0 2 в 2р. 

вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих 

бюджетів 

- " - 

- - - - 

Житлово-комунальне господарство 

29. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги  тис.грн. 16904,3 18882,4 19804,0 104,9 

30. Сплачено населенням за житлово-комунальні послуги  тис. грн. 16242,1 20650,0 20950,0 101,4 

31. Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги тис. грн. 7195,9 5428,2 4282,2 78,9 

32. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 

% 96,1 109,8 105,8 х 

Розвиток малого і середнього підприємництва 

33. Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві 
тис. чол. 5,0 5,0 5,0 100,0 

34. Кількість малих підприємств  одиниць 178 178 178 100,0 

35. Надходження  до бюджету міста від діяльності малого 

підприємництва 

тис. грн. 

12996,4 16718,6 

 

19500,0 

 

116,6 

36. Питома вага надходжень від суб’єктів малого підприємництва до 

загальних надходжень 

 

- " -. 8,3 8,7 8,3 102,3 



Додаток 2.2 

Перелік виробничих інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2016 році у м.Старокостянтинів 
       

 

 

Основні інвестиційні проекти 

Термін   

початку та 

закінчення  

реалізації 

проекту 

 

Загальний 

обсяг     

фінансуван

ня,  

тис. грн.  

 

Обсяг 

фінансування 

заходу 

(проекту) у 

2016 році, 

тис. грн. 

Джерела фінансування у 2016 році 

Очікувані результати 

реалізації проекту 

 

держав

ний 

бюджет

,  

тис. 

грн. 

 

місцевий 

бюджет,  

тис. грн. 

 

інші джерела 

фінансуваня, тис. 

грн. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТОВ «Старокостянтинів-цукор» 

Технічне оновлення та модернізація 

виробництва. Будівництво котельні з 

використанням твердопаливних 

котлів. 

2015-2016 

рр. 

43060,0 

35044,0   35044,0 

Зниження собівартості 

продукції, 

енергозбереження з 

використанням 

альтернативних видів 

палива, виробництво 

електроенергії для 

забезпечення потреб 

підприємства та  її 

реалізації   

ТОВ «Мегатекс Індастріал» 

Будівництво адмінприміщення 
2016 р. 

10000,0 

10000,0   10000,0 

Покращення умов 

здійснення виробничої 

діяльності 

підприємством 

ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод» 

Встановлення твердопаливного 

котла 

2016 р. 2500,0 2500,0   2500,0 Ереогозбереження 

ТОВ «Агромоторсервіс» 

Модернізація виробництва: 

порошкова покраска, камера 

обезжирювання, сушка, камера 

напилення, камера спікання 

2016 р. 

- 

2000,0   2000,0 

Нарощення обсягів 

виробництва, 

покращення якості 

продукції 

ЖБК «Софійський партал» 

Будівництво 161 квартирного  

багатоповерхового житлового 

2016 р. – 

2016 р. 

54033,0 

51450,0  0 51450,0 

Загальна площа будівлі – 

8676,1 м.кв., квартир – 

7380,3 м.кв., в 
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будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського 

призначення по вул.. Софійська,3 

м.Старокостянтинів, Хмельницької 

обл.. 

т.ч.житлова площа 

3620,8 м.кв. 

ТОВ «Оптіма бізнес компані» 

Будівництво п’ятиповерхового 

двосекційного житлового будинку 

сімейного типу по вул.. Миру, 19/5, 

м.Старокостянтинів, Хмельницької 

обл.. 

2015 р. – 

2017 р. 
5000,0 2000,0  - 2000,0 

Загальна площа будівлі – 

4000 м.кв., квартир – 

2600 м.кв., в т.ч.житлова 

площа 1400 м.кв. 

        

Паращишен Д.М. 

Будівництво житлового комплексу з 

п’яти багатоквартирних житлових 

будинків по вул.. Красовського, 5/5, 

5/6, 5/7 та вул.. Ессенська, 33/1, 33/2 

 

 

 

2015 р.-2017 

р. 
15693,8 15693,8 - - 15693,8 

загальна площа будівель 

– 8036 м.кв., 

поверховість – 4 

поверхи, два 20 

квартирних, два 43 

квартирних і один 30 

кватирний будинки 

Москаленко А.О. 

Будівництво 68 квартирного, дев’яти 

поверхового житлового будинку по 

вул.. Миру, 1/163 

2015 р.- 

2016 р. 
16868,9 16868,9 - - 16868,9 

Загальна площа будівлі – 

5284,6 м.кв., квартир – 

3894,8 м.кв., в 

т.ч.житлова площа 

2065,6 м.кв. 

Подільське управління 

капітального будівництва МО 

України 

Будівництво 108-квартирного 

житлового будинку у 

військовому містечку № 2, 

шоста черга, м. 

Старокостянтинів Хмельницької 

області 

2016-2017 

рр 
51605,0 8000,0 8000,0 - - 

Забезпечення житлом 

військовослужбовців, 

загальна площа  6310 

кв.м 

 

Разом  164593 152994 8000,0   152994  
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Додаток 2.3 

Перелік соціальних інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2016 році у м.Старокостянтинів 

 

 

Основні інвестиційні 

проекти 

Термін   

початку та 

закінчення  

реалізації 

проекту 

 

Загальний 

обсяг     

фінансуван

ня,  

тис. грн.  

 

Обсяг 

фінансування 

заходу 

(проекту) у 

2016 році, 

тис. грн. 

Джерела фінансування у 2016 році 

Очікувані результати реалізації 

проекту 

 

державни

й бюджет,  

тис. грн. 

 

місцевий 

бюджет,  

тис. грн. 

 

інші 

джерела 

фінансуванн

я, тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КП ПТГ «Тепловик» 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 
Облаштування  

багатоквартирних  

будинків  сучасними 

засобами обліку та 

регулювання води та 

теплової енергії 

2016 р. - 739,2   739,2 

Встановлення 39 теплових 

лічильників у житлових 

будинках: : вул.Грушевького 

21,23; вул.Есенська 1/1,1/2; 

вул.Рудяка 31; вул.Героїв Крут 

3/13; вул.Сковороди 1/1; 

вул.Миру 

1/30,1/31,1/32,1/33,1/43, 1/105-

1/109,1/145,1/146,1/148,1/149,1/

160,1/161,2-

А,4,6,8,10,11,17,17/1; 

пров.Подільський 3; вул.Попова 

9/55-9/60,65  

100% оснащення 

багатоквартирного житлового 

фонду засобами обліку теплової 

енергії 

КП ПТГ «Тепловик» 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Модернізація теплової 

мережі трубопроводів  

Dу=159-32 протяжністю 

2676 п.м. на дільниці 

котельні по вул. І.Франка 

35 на 

попередньоізольовані  

2016 р. - 1241,4   1241,4 

Підвищення 

енергоефективності діючої 

системи теплопостачання 
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Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Реконструкція 

каналізаційного 

колектору по вул.. 

Франка, Миру та 

Варчука в 

м.Старокостянтинів, 

Хмельницької обл.. 

2013-2016 

рр. 
11700,0 405,0 - 405,0 - 

Ліквідація загрози  

надзвичайної ситуації, 

забезпечення безпечного для 

життя і здоров’я довкілля міста, 

зменшення забруднення водних 

об’єктів за рахунок кращого 

очищення стічних вод. 

Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Реконструкція очисних 

споруд та мереж 

каналізації житлового 

мікрорайону ІІ 

залізничного вокзалу, 

м.Старокостянтинів 

2013-2016 

рр. 
9043,8 3119,1 2807,1 312,0 

- 

 

Ліквідація загрози  

надзвичайної ситуації, 

забезпечення безпечного для 

життя і здоров’я довкілля міста, 

зменшення забруднення водних 

об’єктів за рахунок кращого 

очищення стічних вод. 

Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Технічне переоснащення 

ВНС-3 з встановленням 

регульованого 

електропривода до 2-х 

насосних агрегатів Д320-

60 потужністю 90кВт по 

вул.Попова,115 

2016 р. 589,2 589,2 - 589,2  
Підвищення якості питної води, 

енергозбереження 

Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Очищення біоставків   

2016 р. 18,7 18,7  18,7   

Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Придбання обладнання  

для індивідуального  

відключення 

випусківиканалізації в 

багатоквартних будинках 

2016 р. 67,0 67,0 - 67,0   
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Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Технічне переоснащення 

свердовини №11 з 

встановленням регульо-

ваного електропривода з 

датчиком тиску 

2016 р. 65,0 65,0 - 65,0   

Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Реконструкція 

водопровідної  мережі по 

вул.Франка 

2016 р. 300,0 300,0  300,0   

Старокостянтинівське 

КП ВКГ «Водоканал» 

Реконструкція 

водопровідної мережі по 

вул.Байдукова   

2016 р. 643,9 643,9  643,9   

Старокостянтинівська 

ЖЕК  
Капітальний ремонт 

покрівлі будинків по вул. 

Миру1/155 та 1/137  

2015 р 248,0 248,0 - 248,0 - 

Покращення умов проживання 

населення, показників 

енергоефективності та 

зменшення споживання 

енергоресурсів будівель. 

Старокостянтинівська 

ЖЕК  
Реконструкція 

нежитлового приміщення 

під три однокімнатних 

квартири по вул. 

Чайковського, 2 

2016 р. 449,9 449,9 - 449,9 - 
Забезпечення населення міста 

житлом 

Старокостянгтинівське 

КРБШП  
Реконструкція, 

капітальний та поточний 

ремонт доріг та тротуарів 

міста 

 

2016 р. 4377,9 4377,9  
4377,9 

 
- 

Реконструкція, капітальний, 

поточний  ремонт доріг по 

вул. Бондарчука, 

вул.Теодоровича, вул. Попова, 

28/3, вул. Покришкіна, 

8,10,12,14, вул. С.Напливайка, 

вул. Чехова, Миру, вул. 

Острозького, вул.  Пушкіна та 

інших. 
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Мале комунальне 

підприємство 

«Міськсвітло» 

Капітальний ремонт 

мережі зовнішнього 

освітлення по місту 

Старокостянтинів, 

Хмельницької області 

2016 р. 230,0 230,0 - 230,0 - 

Задоволення потреби жителів 

міста у освітленні вулиць, 

заміна світильників з лампами 

розжарювання на світильники з 

натрієвими лампами 

Мале комунальне 

підприємство 

«Міськсвітло» 

Будівництво нової 

електромережі 

зовнішнього освітлення в 

житловому масиві по 

вул.Жукова, та 30 років 

Перемоги, Заїкіна 

м.Старокостянтинів, 

Хмельницької обл..  

2016 р. 70,0 70,0 - 70,0 - 
Задоволення потреби жителів 

міста у освітленні вулиць 

Старокостянтинівськи

й ККП: 

Виготовлення проекту 

відведення земельної 

ділянки пвд притулок 

для бездомних тварин 

2016 р. 157,6 157,6 - 157,6   

Старокостянтинівськи

й ККП: 

Асфальтування доріг на 

міському кладовищі 

2016 р. 500,0 500,0 - 500,0   

Покращення 

матеріально-технічної 

бази житлово-

комунальних 

підприємств міста  

2016 р. 725,0 725,0 - 725,0 - 

Придбання підприємствами 

авто техніки: 

Старокостянтинівське КРБШП - 

трактор МТЗ -82, ГАЗ 52 

Літучка, поворотний стіл до ДЗ 

143, піскорозкидач, каток;  

МКП «Міськсвітло»–автовишка  
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Управління освіти 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Капітальний ремонт:  

- загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5; 

- внутрішніх мереж 

водопостачання і 

каналізації ДНЗ №1, ДНЗ 

№2;  

- покрівлі та 

асфальтобетонного 

покриття тротуарів ДНЗ 

№7;  

- покрівлі ДНЗ№5; 

- цоколя ДНЗ№3;  

- території (мощення 

фігурними елементами) 

ЗНЗ №7; 

- опалення манежу 

ДЮСШ. 

Придбання закладами 

освіти обладнання і 

предметів довгостро-

кового користування  

2016 р. - 2443,5 - 2443,5 - 
Покращення умов навчання 

дітей 

Старокостянтинівська 

ЦРЛ 

Придбаня налобного 

освітлювача для 

хірургічного відділення  

2016 р. 53,0 53,0 - 53,0 - 

Використання 

високотехнологічного 

обладнання (світлодіодного 

освітлювача з бінокулярними 

лупами) при лікуванні 

хірургічних хворих 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Придбання медичного 

обладнання для ПМСД 

вул. Чкалова 

2016 р. 250,0 250,0 - 250,0 - 

Забезпечення медичним 

обслуговуванням жителів 

мікрорайону «Цукровий завод»  
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Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Реконструкція 

нежитлового приміщення 

бібліотеки під 

амбулаторію ПМСД по 

вул. Франка,27 

2016р. 1794,0 1794,0 - 1794,0  

Забезпечення медичним 

обслуговуванням жителів вул.. 

Франка, Чайковського, 

Прокоп’юкпа 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Капітальний ремонт 

ЗОШ №5 

2013-2017 

рр 
8177,1 1000,0 - 1000,0  

Зміцнення матеріальної бази 

закладів освіти 

 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Заходи у сфері захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру 

(придбання двох 

дихальних апарати на 

стислому повітрі) 

2016 р. 40,0 40,0 - 40,0 - 

Збереження життя та здоров’я 

мешканців міста у разі 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Виготовлення ПКД по 

будівництву 

спорткомплексу 

2016 р. 100,0 100,0  100,0   

Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Встановлення 

спортивних майданчиків 

в мікрорайонах міста 

2016 р. 300,0 300,0  300,0   
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Виконавчий комітет 

Старокостянтинівсько

ї міської ради 

Будівництво памʼятника 

Т. Шевченку в 

м.Старокостянтинів, 

Хмельницької обл. 

2016 р. - 1641,7 - 1641,7 - 
Популяризація національної 

культурної спадщини 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

виконавчого комітету 

міської ради 

Реставрація комплексу 

споруд замку князів 

Острозьких та комплексу 

споруд Домініканського 

монастиря і Обороної 

вежі в м.Старокос-

тянтинів, ремонтно- 

реставраційні роботи в 

інтер’єрах замку 

м.Старокостянтинів, 

Хмельницької обл. 

2016 р. - 300,0 - 300,0 - 
Збереження  об’єктів 

культурної спадщини 

Територіальний центр 

соціального обслугову-

вання (надання 

соціальних послуг) 

виконавчого комітету 

міської ради 
Капітальний ремонт 

гаража  

2016 р. 626,9 379,5 - 379,5  Капітальний ремонт об’єкту 

Старокостянтинівська 

ЦРЛ 

Будівництво приміщення 

під котельну, пральну та 

центральне стерилі-

заційне відділення 

2015-2016 3081,5 950,0  950,0  
Підвищення якості медичних 

послуг 

  40527 23198,6 2807,1 18410,9 1980,6  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
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Додаток 2.4 

 

Перелік діючих міських программ 
 

 
№ 

п/

п 

Назва програми  Коли і  

яким  документом затверджена 

Термін   

виконання 

програми 

1 2 3 4 

1 Програма діяльності та розвитку малого комунального підприємства 

«Міськсвітло» на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

2 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівс якої житлово-

експлуатаційної контори на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

3 Програма діяльності та Старокостянтинівського КРБШП на 2015-

2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

4 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

5 Програма діяльності та розвитку КП редакції газети «Наше місто» на 

2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

6 Програма діяльності та розвитку Старокостянтинівського міського 

радіомовлення на 2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

7 Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста  на 

2015-2017 роки 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 7 2015-2015 роки 

8 Програма «Реформування і розвиток комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради на 2015-2017 роки» 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 8 2015-2015 роки 

10 Програма «Питна вода м.Старокостянтинова» на 2012-2020 роки у 

новій редакції 

Рішенням 44 сесії міської ради від 28.11.2014 . № 9 2012-2020 роки 

11 Програма залучення інвестицій в економіку м.Старокостянтинів на 

2011-2010 роки Рішенням 6 сесії міської ради від 22.04.11 №6 

2011-2020 роки 

12 Програма зайнятості населення м.Старокостянтинів на період до 2017  

року Рішенням сесії міської ради від 30.05.2013 № 11 

2013-2017 роки 

13 

Програма підтримки сімей на період до 2020 року 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 року 

№13 

2016-2020 роки 

14 Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини 

м.Старокостянтинів на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 2016 року 

№18 

2016-2020 роки 
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15 Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини в 

м.Старокостянтинові на 2016-2020 роки.» 

Рішенням 4 сесії міської ради від 29 січня 2016р. № 

18 

2016-2020 роки 

16 Цільова програма захисту населення і території м. Старокостянтинів 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2014-2018 роки 

Рішенням 39 сесії міської ради від 25.04.2014 року 

№ 25 

2014-2018 роки 

17 Програма забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради 

та її виконавчих органів на 2016-2020 роки 

Рішенням 3 сесії міської ради від 25.12.2015 року 

№7 

2016-2020 роки 

18 Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на підприємствах, уста-новах та організаціях міста 

Старокостянтинів на 2012-2016 роки» 

Рішенням 22 сесія міської ради від 18.05.2012 року 

№10 

2012-2016 роки 

19 Міська програма соціального захисту дітей, що перебувають у 

складних обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесія міської ради від 29.01.2016 року 

№16 

2016-2020 роки 

20 Міська програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2013-2017 роки 

Рішенням сесії міської ради № 27 від 16.11.2012 

року № 11 

2013-2017 роки 

21 Міська програма забезпечення проїзду дітей шкільного віку, 

проживаючих в районі ІІ Вокзалу до навчальних закладів міста 

Старокостянтинів та назад додому на 2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06. 07.2012р. № 

12 

2012-2016 роки 

22 Міська програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2012-2016 

роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06. 07.2012р. № 

13 

2012-2016 роки 

24 Міська програма забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян похилого віку, які не здатні до 

самообслуговування на 2012-2016 роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06. 07.2012р. № 

14 

2012-2016 роки 

25 Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2012-

2016 роки 
Рішенням сесії міської ради від 17.02.2011 р.  № 12 

2012-2016 роки 

27 Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища підприємств, організацій та установ міста 

Старокостянтинів на 2012-2016 роки 

Рішенням 22 сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 18 травня 2012 року №10 

2012-2016 роки 

28 Міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів житлового та громадського призначення на 

2012-2017 роки 

Рішенням 22 сесії міської ради від 18 травня 2012 

року №9 

2012-2017 роки 

29 Міська цільова програма надання допомоги соціально незахищеним 

верствам населення міста Старокостянтинова на вирішення 

соціально-побутових проблем на 2015-2020 роки 

Рішенням 45 сесії міської ради від 29.12.2014 року 

№5 

2015-2020 роки 
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30 Комплексна програми підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей - мешканців м.Старокостянтинова 

 

Рішенням 47 сесії міської ради від 30.01.2015 року 

№5 

на час 

проведення 

антитерористичн

ої операції 

31 Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення міста 

Старокостянтинова на 2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012 року 

№11 

2012-2016 роки 

32  
 

 

33 Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Старокостянтинова на 

2014 – 2018 роки  

Рішенням 39 сесії міської ради від 25.04.2014 року 

№ 22 

2014-2018 роки 

39 Міська програма розвитку освіти міста Старокостянтинова на 2012-

2016 роки 
Рішення 22 сесії від 18.05.2012 року №12 2012-2016 роки 

40 Міська програма «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо - юнацької спортивної школи міста Старокостянтинова на 

2012-2016 роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 17 2012-2016 роки 

41 Міська програма «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти міста Старокостянтинова, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми на 2012-2016 роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 20 2012-2016 роки 

42 Міська програма «Утримання та розвитку міжшкільного навчально-

виробничого комбінату міста Старокостянтинова на 2012-2016 роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 19 2012-2016 роки  

43 Міська програма розвитку Старокостянтинівської міської психолого-

медико-педагогічної консультації на 2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 21 2012-2016 роки 

44 Міська програма «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів міста Старокостянтинова на 2012 2016 роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 18 2012-2016 роки 

45 Міська програма «Централізоване господарське обслуговування 

установ і закладів освіти міста Старокостянтинова на 2012-2016 

роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 16 2012-2016 роки 

46 Міська програма «Централізоване ведення бухгалтерського обліку 

закладів та установ освіти міста Старокостянтинова на 2012-2016 

роки» 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012р. № 15 2012-2016 роки 

47 Міська комплексна цільова програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2012 -2016 роки 

Рішенням 15 сесії міської ради від 16.12.2011 р. № 

16 

2012-2016 роки 

48 Програма «Керівництво та управління у сфері діяльності 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2012 - 

2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012 р. № 9 2012-2016 роки 

49 Міська програма розвитку системи соціальних послуг для сімей, 

дітей та молоді на 2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012 року 

№23 

2012-2016 роки 
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50 Програма забезпечення діяльності закладів культури та мистецтва 

міста Старокостянтинова на 2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012 року 

№ 24 

2012-2016 роки 

51 Програма розвитку Кризового центру міста Старокостянтинова на 

2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012 року 

№ 25 

2012-2016 роки 

 Програма функціонування Регіонального центру раннього розвитку 

дитини міста Старокостянтинова на 2012-2016 роки 

Рішенням 24 сесії міської ради від 06.07.2012 року 

№ 26 

2012-2016 роки 

53 Цільову програму забезпечення пожежної безпеки житлового сектору 

та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу 

пожежної охорони та невоєнізованих пожежних формувань у м. 

Старокостянтинів на 2016-2020 роки 

Рішенням 4 сесії міської радивід 29.01.2016 № 13 2016-2020 роки 

54 Комплексна програма спільних дій Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 

області та виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

щодо профілактики злочинності на 2016 - 2020р.р 

Рішенням 5 сесії міської радивід 15.04.2016 № 24 2016-2020 роки 

55 Цільова програма забезпечення хірургічного відділення 

Старокостянтиніської ЦРЛ світлодіодним освітлювачем з 

бінокулярними лупами 

Рішенням 5 сесії міської радивід 22.04.2016 № 54 2016-2020 роки 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                             О. Степанишин 
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Розпорядження пропонується надіслати 
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Список підприємств, 

яким направлені листи про надання інформації  

до Програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік 

 


