
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про розроблення проекту Програми 

соціально-економічного розвитку 

м.Старокостянтинів на 2017 рік 

 

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку міста у 2017 році, 

керуючись Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити орієнтовну структуру проекту Програми соціально-економічного 

розвитку м.Старокостянтинів на 2017 рік (далі проекту Програми), згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Концепцію розроблення проекту Програми, згідно з додатком 2. 

3. Виконавцям, визначеним у структурі проекту Програми, та відповідальним за 

підготовку основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

м.Старокостянтинів на 2017 р. забезпечити написання і оформлення своїх пропозицій 

відповідно до Концепція розроблення проекту Програми, враховуючи Державну стратегію 

регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегію регіонального розвитку 

Хмельницької області на 2011-2020 роки та подати управлінню економіки виконавчого 

комітету міської ради до 21 листопада 2016 року. 

4. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Овчар С.В.) 

підготувати проект Програми та винести його на розгляд виконавчого комітету міської 

ради та сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                         М. Мельничук 

 

 

03 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №424/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

03 листопада 2016 року №424 

 

                                                      ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА 

проекту Програми соціально-економічного розвитку  

м.Старокостянтинів на 2017 рік  

 

№п/п Найменування розділів  

Програми 

Головні розробники (виконавці) 

1 2 3 

 
Вступ 

 

 

 

Управління економіки виконавчого комітету міської 

ради 

 
Основні тенденції 

соціально-економічного 

розвитку 

м.Старокостянтинів у 2016 

році  

Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку міста 

Пріоритет 1. Всебічний розвиток людини та забезпечення комфортного та безпечного 

життєвого середовища 

1. Розвиток людського капіталу 

1.1 підвищення якості надання 

освітніх послуг 

управління освіти виконавчого комітету міської ради 

1.2 модернізація системи 

охорони здоров’я 

Старокостянтинівська центральна районна лікарня, 

Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги 

1.3 підтримка сім’ї, дітей та 

молоді 

управління у справах сім’ї та молоді, служба у 

справах дітей, міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету міської 

ради 

1.4 забезпечення розвитку 

фізичної культури та 

спорту 

відділ з питань фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету міської ради 

1.5 збереження та 

примноження культурної 

спадщини 

відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради 

2 Підвищення добробуту населення 

2.1 створення умов для 

продуктивної праці та 

підвищення рівня 

заробітної плати населення  

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міськрайонний центр 

зайнятості 

2.2 соціальне страхування та 

пенсійне забезпечення  

Старокостянтинівське об’єднане управління 

пенсійного фонду України Хмельницької області, 

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, 

Старокостянтинівське відділення Красилівської 

ОДПІ 
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2.3 підвищення  соціального 

захисту громадян 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

3  Безпека життя та охорона навколишнього природного середовища 

3.1 охорона навколишнього 

природного середовища  

відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради 

3.2 підвищення безпеки життя відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення, управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, Старокостянтинівський 

відділ поліції ГУНП України в Хмельницькій 

області 

Пріоритет 2. Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки 

2.1 Стабільний розвиток галузей реального сектору економіки 

2.1.1 розвиток промислового 

виробництва 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради 

2.1.2 сприяння ефективному 

впровадженню інновацій 

2.2. Сприяння ефективному використанню інвестиційному потенціалу та ресурсів 

2.2.1 збільшення 

капіталовкладень у 

розвиток міста 

управління економіки, фінансове управління, відділ 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради 

2.2.2 створення умов для 

залучення продуктивних 

іноземних інвестицій  

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради 

2.2.3 ефективне використання  

комунальної власності 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради 

2.3 Розвиток підприємницького середовища  

2.3.1 підтримка та співпраця з 

підприємництвом 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради 

2.3.2 розвиток споживчого ринку  

2.3.3 забезпечення доступності 

та якості надання 

адміністративних послуг 

центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради 

2.4. Розвиток міжнародної інтеграції і співпраці, міжрегіональне співробітництво 

2.4.1 євроінтеграція та розвиток 

міжрегіонального 

співробітництва 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради 

2.4.2 нарощування експортного 

потенціалу 

2.5. Підвищення фінансової 

незалежності міського 

бюджету та ефективності 

використання бюджетних 

коштів 

фінансове управління виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівське відділення 

Красилівської ОДПІ 

Пріоритет 3. Модернізація інфраструктури міста 

3.1 впровадження 

енергоефективних та 

енергозберігаючих 

технологій 

управління економіки, управління освіти, відділ 

культури, туризму та охорони  культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

комунальні підприємства міста 
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3.2 розвиток транспортної 

інфраструктури 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівське комунальне ремонтно- 

будівельне шляхове підприємство 

3.3 будівництво та 

забезпечення населення 

доступним житлом 

управління економіки, відділ містобудування та 

архітектури, юридично-житловий відділ  

виконавчого комітету міської ради 

3.4 розвиток житлово-

комунального господарства 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради, комунальні підприємства міста 

3.5 розвиток туристичного 

потенціалу 

відділ культури, туризму, та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                                                     В. Янзюк



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

03 листопада 2016 року №424 

 

Концепція  

розроблення проекту Програми соціально-економічного розвитку  

м. Старокостянтинів на 2017 рік 

 

Ця Концепція визначає організаційні і методологічні засади розроблення проекту 

Програми соціально-економічного розвитку м.Старокостянтинів на 2017 рік (далі – 

Програма). Програма розробляється з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку 

міста у 2017 році. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». 

Структуру Програми визначено 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», пропозицій депутатів міської ради.  

При розробленні проекту Програми виконавцями мають бути враховані положення 

наступних документів: 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; 

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

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

07 жовтня 2015 року №821; 

Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, 

затвердженої рішенням сесії обласної ради від 18 травня 2011 року №24-4/2011; 

             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. 

Підготовку проекту Програми здійснює управління економіки виконавчого комітету 

міської ради  спільно з управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого 

комітету міської ради, організаціями та установами міста у межах передбачених 

законодавством повноважень.  Координацію роботи щодо розроблення та формування 

проекту Програми забезпечують заступник міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради Камінська В.К. (тел.3-12-80) та заступник 

начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради          

Овчар С.В. (тел.3-05-60). Головні розробники (виконавці) окремих розділів Програми, 

визначені в її структурі (додаток 1), готують у межах повноважень матеріали щодо реалізації 

державної політики розвитку відповідних сфер економічної діяльності міста. При підготовці 

матеріалів слід співпрацювати та враховувати пропозиції депутатів рад усіх рівнів, 

профспілок, наукових і громадських організацій, об’єднань роботодавців та трудових 

колективів. На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку міста за 2016 

рік та нагальних проблем, визначаються пріоритети соціально-економічного розвитку міста у 

2017 році, встановлюються завдання та розробляються конкретні заходи щодо розвитку 

відповідних сфер економічної діяльності.  

 

Вимоги до написання і оформлення розділів Програми 

Виконавцям слід дотримуватися наступної структури написання розділів Програми:           

1. Аналіз стану та тенденції розвитку сфери економічної діяльності (території) за 2016 

рік (основні досягнення та проблеми розвитку).   
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У даному розділі  відображається інформація щодо розвитку відповідної сфери 

діяльності міста за звітний період (2016 рік) із зазначенням як статистичних даних, так і 

якісних характеристик. Аналіз повинен також містити основні чинники, які стримують 

розвиток місту з виходом на основні проблеми (формулюються 3-5 нагальні системні 

проблеми та визначаються їх причинно-наслідкові зв’язки, які гальмують розвиток та 

негативно впливають на економіку міста). 

2. Мета, пріоритетні завдання та заходи на 2016 рік 

Мета визначає основний пріоритет (або декілька) розвитку сфери діяльності міста. 

Пріоритетні завдання мають охоплювати ті сфери діяльності, які, по-перше, направлені на 

вирішення нагальних проблем саме у 2017 році; по-друге – які у майбутньому дадуть 

відчутний ефект з точки зору підвищення конкурентоспроможності міста, зростання рівня і 

якості життя населення та забезпечення на цій основі умов для самодостатнього 

економічного і соціального розвитку міста. 

Серед базових напрямів, з урахуванням яких визначаються ці пріоритетні завдання, 

має бути враховано підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 

завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу, підтримці 

підприємництва, використанню інвестиційного потенціалу, модернізації реального сектору 

економіки та інфраструктури, а саме, модернізації промисловості, сприяння ефективному 

впровадженню інновацій, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, 

реформування дорожньо-транспортного комплексу та житлово-комунального господарства, 

розвитку туризму та будівництва, тощо.  

Особлива увага повинна бути спрямована на підвищення добробуту населення. Це 

стосується підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці, розвитку соціального 

страхування та пенсійного забезпечення, підвищення ефективності та стабільності 

соціального захисту. Також, у центрі уваги повинен бути всебічний розвиток людини 

досягнення якого можливо завдяки поліпшенню якості й доступності освіти, модернізації 

системи здоров’я, підтримці сім’ї, дітей та молоді, забезпечення розвитку фізичної культури 

та спорту, збереження та примноження культурної спадщини. 

У формулюванні пріоритетного завдання має відображатися конкретний цільовий 

результат, який передбачається досягти. 

Заходи – конкретні організаційні, адміністративні та інші дії, спрямовані на 

виконання пріоритетного завдання. 

Визначені завдання та заходи щодо розвитку сфери діяльності міста подаються у 

вигляді таблиці 1: 

Таблиця 1 

Завдання та заходи щодо розвитку сфери діяльності міста 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

впровадження 

Відповідальні за 

виконання 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 

1. ….. (зазначається пріоритетне завдання) 

1.1     

1.2     

 

Крім того, визначається перелік заходів (проектів), які потребують фінансування та 

реалізація яких планується у 2017 році (таблиця 2). Зазначений матеріал повинен бути 

підготовлений з врахуванням пропозицій до міського бюджету, заходів, завдань та 

результативних показників міських цільових  програм розвитку. 
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Таблиця 2 

 

Заходи (проекти), які потребують фінансування та реалізація яких планується у 2017 році. 

 

 

№з/

п 

 

Назва 

заходу 

(проекту) 

В
и

к
о
н

ав
ец

ь
 

Т
ер

м
ін

 п
о
ч
ат

к
у
 т

а 

за
к
ін

ч
ен

н
я
  
р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р
о
ек

ту
 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

  
  

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я
, 
 

ти
с.

 г
р
н

 

Обсяг та джерела фінансування 

заходу (проекту) у 2017 році, 

тис. грн. 

О
ч
ік

у
в
ан

і 
р
ез

у
л
ь
та

ти
 

р
еа

л
із

ац
ії

 п
р
о
ек

ту
 

 

д
ер

ж
ав

н
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

м
іс

ц
ев

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

 

в
л
ас

н
і 

к
о
ш

ти
 

ін
ш

і 

д
ж

ер
ел

а 

       
   

 

3. Критерії ефективності реалізації заходів (очікувані результати) 

Визначаються кількісні та якісні показники (економічні, соціальні, екологічні та 

інші), яких передбачається досягти в результаті виконання  заходів та які підтверджуються 

даними державних статистичних спостережень, бухгалтерською та іншою звітністю. 

Окремі управління та відділи виконавчого комітету міської ради, установи та 

організації міста готують пропозиції щодо основних прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку міста, сфер економічної діяльності на 2017 рік (таблиця 3). 

Крім цього, формується перелік діючих програм, вказується обсяг коштів, 

передбачених на фінансування заходів програм у 2017 році (таблиця 4). 

 

Таблиця 4 

Перелік діючих міських програм  

 

№ 

п/п 

Назва 

програми  

Коли і  

яким  

документом 

затверджена 

Термін   

вико-

нання 

прог-

рами 

Фінансування, тис. грн. 

2016рік  2017рік 

перед-

бачений 

обсяг 

коштів 

 

фактич-

не 

(очіку-

ване) 

фінан-

сування 

перед-

бачений 

обсяг 

коштів,  

всього 

у тому числі: 

з місь-

кого 

бюд-

жету 

з 

держав-

ного 

бюджет-

ту 

         

 

 

Оформлення матеріалів 

Формат текстового файлу – Win Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, 

вирівнювання за шириною, інтервал між лінійками і абзацами – 1, поля на сторінці: ліве – 3, 

праве – 1, верхнє і нижнє – 2. 

Підготовлені матеріали, підписані керівником, подаються виконавцями  управлінню 

економіки виконавчого комітету міської ради з дотриманням вимог до написання розділів 

Програми та її структури у паперовому та електронному вигляді  до 21 листопада 2016  року. 
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                                                                                                                                                                                                                           Таблиця 3 

Основні прогнозні показники  

економічного і соціального розвитку м.Старокостянтинів на 2017 рік 

 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2015 рік 

звіт 

2016 рік 

очікуване     

виконання 

2017 рік 

прогноз 

2017 рік 

у % до 2016 

року 

Відповідальні за 

підготовку 

показника 

1 2 3 4 5 6 7 

Розвиток основних сфер економічної діяльності 

1. Обсяги промислового виробництва тис. грн.      

 

 

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2. Обсяг реалізованої промислової продукції у 

діючих цінах  

 

тис. грн.     

    у розрахунку на одиницю населення грн.     

3. Кількість інноваційно-активних підприємств одиниць     

їх частка в загальній кількості промислових  

підприємств 

% 

    

4. Обсяг реалізованої інноваційної продукції- 

всього 

тис. грн.  

    

    у % до загального обсягу реалізованої 

промислової продукції 

% 

    

Фінансові  показники 

5. Надходження податків, зборів та інших 

обов’язкових  платежів до міського бюджету 

тис. грн. 

    

фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

6. Податковий борг за податковими зобов’язаннями 

платників податків по податках і зборах 

(обов’язкових платежах) до міського бюджету (на 

кінець року) 

 

тис. грн. 

    

 

Показники розвитку споживчого ринку 

7. Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з 

урахуванням товарообороту як юридичних, так і 

фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах  

 

тис. грн. 

    

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

5 



1 2 3 4 5 6 7 

у % до попереднього року (у порівнянних цінах)  %      

ради       у розрахунку на одну особу грн.     

8. Обсяг вироблених послуг для всіх споживачів 

(підприємств, організацій, установ, підприємців та 

населення) 

тис. грн. 

    

в тому числі  населенню тис. грн.     

 

Показники рівня життя 

 

9. Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника 

грн. 

    

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

10. Темп зростання (зменшення) реальної 

заробітної плати у % до попереднього року 

 

%     

11. Заборгованість з виплати заробітної плати– 

всього (на кінець року) 

тис. грн. 

    

      у % до початку звітного року %     

12. Частка працівників, яким нараховано заробітну 

плату нижче прожиткового мінімуму для 

працездатної особи 

 

% 

    

 

Населення та ринок праці 

13. Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб     управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

14. Чисельність економічно-активного населення - " -     

у тому числі працездатного віку - " - 

    

15. Чисельність безробітного населення  - " -     Старокостянтинівсь-

кий міськрайонний 

центр зайнятості, 

управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

16. Рівень безробіття   %     

17. Навантаження незайнятого населення на 10 

вільних робочих місць (вакансій) 

осіб 

    

6 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

18. Обсяг експорту товарів тис. дол. 

США     

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

      у % до попереднього року %     

19. Обсяг імпорту товарів 

тис. дол. 

США     

      у % до попереднього року %     

20. Обсяг прямих іноземних інвестицій, 

наростаючим підсумком - всього 

тис. дол. 

США     

      у % до попереднього року  %     

21. Приріст (зниження) прямих іноземних 

інвестицій до початку року тис. дол. 

США     

22. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю 

населення 

дол. 

США     

23. Темп зростання (зменшення) обсягу 

капітальних інвестицій, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

 

% 

    

24. Обсяг капітальних інвестицій  
тис. грн. 

    
управління 

економіки, відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

у т. ч.:        кошти бюджетів усіх рівнів  
    

                   власні кошти підприємств і організацій  
    

                  - кошти населення  
    

                  - інші кошти      

25. Обсяг інвестицій у житлове будівництво тис. грн.     відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

 

      у % до попереднього року (у порівнянних цінах) %     

26. Введення в дію потужностей: 

загальна площа житла 

 

тис. кв. м     

з них індивідуального - " - 
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1 2 3 4 5 6 7 

середні навчальні заклади учн. 

місць     

управління освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 
дошкільні заклади освіти місць 

    

лікарні ліжок     Старокостянтинівсь-

ка центральна 

районна лікарня 
 

амбулаторно-поліклінічні заклади 

відвіду-

вань за 

зміну     

водопровід км     Старокостянтинівсь-

ке КП ВКГ 

«Водоканал» 
каналізація - " - 

   
 

теплопостачання - " - 

    

Старокостянтинівсь-

ке КППТГ 

«Тепловик» 

газові мережі - " - 

    

Старокостянтинівсь-

ке відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз» 

вулиці та дороги з твердим покриттям, введені 

за рахунок місцевих бюджетів 

 

- " - 

    

Старокостянтинівсь-

ке комунальне 

ремонтно-будівельне 

шляхове 

підприємство 

Житлово-комунальне господарство 

27. Нараховано населенню за житлово-комунальні 

послуги  тис.грн.     

управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

28. Сплачено населенням за житлово-комунальні 

послуги  тис. грн.     

29. Обсяг боргу населення за житлово-комунальні 

послуги тис. грн.     

30. Рівень оплати населенням житлово-

комунальних послуг %     

Розвиток малого і середнього підприємництва 



31. Кількість зайнятих працівників у малому 

підприємництві 

 тис. чол.     

 

управління  

8 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Кількість малих підприємств  одиниць     економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

33. Надходження  до бюджету міста від діяльності 

малого підприємництва 

тис. грн. 

  

  

34. Питома вага надходжень від суб’єктів малого 

підприємництва до загальних надходжень 

 

- " -.     

 

 

 

Керуючий справами                                        підпис                                                                                                                            В. Янзюк  

 


