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Шановний Юрію Євгеновичу! 
 

На Ваш запит на інформацію від 04.01.2022 року, який надійшов через сайт «Доступ 
до Правди», щодо кількості працівників, які працюють в комунальних підприємствах, 
організаціях, установах Хмельницької області, їх скорочень, відрахування коштів 
профспілкам з боку підприємств за 2014-2021 роки, а також наявності на балансі 
підприємств комунальної форми власності житлових приміщень, в межах компетенції 
повідомляємо наступне. 

До п. 1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1345 
затверджено граничну чисельність працівників обласних та районних державних 
адміністрацій, відповідно до якої чисельність працівників Хмельницької 
облдержадміністрації станом на 01.01.2021 року становило 569 осіб, а з 01.07.2021 року – 
552 штатні одиниці.  

Станом на 01.07.2021 року загальна чисельність кількість працівників закладів 
культури і мистецтва обласного підпорядкування становить 1159 осіб.  

До п. 2. За період 01.01.2020 по 31.12.2021 років у зв’язку з перейменуванням та 
зміною структури Управління розвитку агропромислового розвитку та земельних 
відносин Хмельницької облдержадміністрації було скорочено 18 штатних одиниць; 
Державного архіву Хмельницької області було скорочено 2 штатні одиниці; Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації було скорочено 15 штатних одиниць; 
Служби у справах дітей облдержадміністрації було скорочено 2 штатні одиниці.  

Протягом 2020-2021 років скорочення працівників у закладах культури і мистецтва 
не відбувалося. 

До сфери управління Хмельницької обласної державної адміністрації відносяться 
п’ять підприємств державної форми власності: ДП «Хмельницький обласний Фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», ДП «Хмельницька обласна 
служба єдиного замовника», Хмельницьке державне підприємство по розвитку курортів і 
експлуатації природних лікувальних ресурсів «Хмельницьккурортресурси», ДП «Служба 
місцевих автодоріг» та ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг», державна 
установа «Служба місцевих доріг Хмельниччини» (створено згідно з розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 887/2021-р) та Регіональний 
фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області.  
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Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 31.08.2020 
№ 666/2020-р та від 29.11.2021 № 827/2021-р ДП «Служба місцевих автодоріг» та 
ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» перебувають у стані припинення. 
Згідно з штатним розписом на 2021 рік на ДП «Хмельницьккурортресурси» відбулося 
зменшення кількості штатних одиниць на 0,1.  

Щодо решти діючих державних підприємств та Регіонального фонду підтримки 
підприємництва по Хмельницькій області інформуємо, що відповідно до затверджених 
штатних розписів протягом 2020-2021 років зменшення кількості штатних одиниць на 
вказаних юридичних особах не відбувалося та станом на 10.01.2022 року не заплановано. 

До пп. 3, 4. Станом на 01.01.2022 року кількість членів профспілкової організації 
становить в Управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин 
облдержадміністрації - 12 членів профспілки, в Департаменті фінансів 
облдержадміністрації - 10 членів, в Державному архіві області - 27 членів профспілки, в 
Управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації – 3 членів профспілки, в 
Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації - 7 членів профспілки, 
в Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації - 21 член профспілки, в апараті 
Хмельницької облдержадміністрації – 56 осіб. 

Інформуємо, що Хмельницька облдержадміністрація не володіє інформацією 
стосовно кількості членства та суми відрахування коштів профспілкам з боку 
підпорядкованих підприємств, оскільки вони є окремими розпорядниками своєї 
інформації. 

До п. 5. Хмельницька облдержадміністрація не є установою комунальної форми 
власності. Тому, на балансі Хмельницької облдержадміністрації відсутні житлові 
приміщення для забезпечення житлом працівників. 

За інформацією Департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 
запитувана інформація стосовно кількості штатних працівників закладів освіти 
комунальної форми власності, їх скорочення, членства в профспілці, а також відрахування 
коштів профспілкам з боку закладів станом на 01.01.2022 року надаємо у додатку. 

З метою отримання необхідних відомостей та на підставі частини 3 статті 22 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» вищезгаданий запит направлений за 
належністю Хмельницькій обласній раді, об’єднаним територіальним громадам 
Хмельницької області. 

Додатково повідомляємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

 
Додаток: на 3 арк в сканованому вигляді. 

 
 
 
З повагою 
 
заступник голови 
адміністрації                                            Володимир ЮР’ЄВ 
 
 
 
Павло СУЗДАЛЕВИЧ 
Людмила ТКАЧЕНКО 
Наталія ТКАЧУК 
Катерина ДЕСЯТНЮК 
Сніжана ВЕНГЕР 
Юлія ЩУР 
Олена САВИЦЬКА 
Любов ЯНЧУК 
Валентина КОЛЯСКО 
Олена ФЕДЮЧОК 
Зв.: Альона ШЕВЧУК           76-49-80 


