








Затверджено розпорядженням КМУ 
від 21 листопада 2018 р. № 901

Кількість проектних ОТГ – 62, 
в т.ч. існуючих ОТГ – 44
з них:
• міських – 13
• селищних – 23
• сільських – 26

Площа ОТГ у 
Перспективному плані – 100% 
від загальної площі області

• середня чисельність населення ОТГ: 
16,5 тис. осіб (без міста Хмельницький)

• середня площа ОТГ: 
333,9 км. кв.

• середня кількість тер. одиниць,
що об'єднуються: 9,6 

Перспективний план 
формування територій громад 
Хмельницької області





Проект адміністративно-
територіального устрою 
базового рівня
Хмельницької області

Пропозиції Мінрегіону

Кількість проектних ОТГ – 44,
(пропозиція ОДА - 72 ОТГ)  

з них:
• міських – 13
• селищних – 21
• сільських - 10

• середня чисельність населення ОТГ -
22,8 тис. осіб - +6,2 тис. осіб*

• середня площа ОТГ -
470,6 км. кв. - +138,7 км. кв.*

• середня кількість тер. одиниць,
що об'єднуються - 13,7 - +4*

* порівнюючи з пропозиціями ОДА











• Хмельницький– обласний центр,   
в місті розміщенні усі обласні 
підрозділи ЦОВВ, ОДА, обласні 
суди та прокуратура.

• Кам’янець-Подільський – місто 
обласного значення, в місті 
розміщено 6 міжрайонних та 7 
районних терпідрозділів ЦОВВ, 
місцева прокуратура та окружний 
суд. 

• Шепетівка – місто обласного 
значення, в місті розміщено 5 
міжрайонних та 7 міськрайонних 
терпідрозділів ЦОВВ, місцева 
прокуратура та окружний суд. 

• Старокостянтинів – місто 
обласного значення, в місті 
розміщено 4 міжрайонних та 7 
міськрайонних терпідрозділів
ЦОВВ, місцева прокуратура та 
окружний суд. 

Розташування територіальних 
підрозділів ЦОВВ у містах 

Хмельницької області



Територіальна організація влади

Доступність до територіальних 
підрозділів ЦОВВ на прикладі 
Білогірського району



(розпорядження КМУ №199 від 
22 березня 2017 р.)

Карта територіальної 
доступності госпітальних 
округів Хмельницької області

Умовні позначення

Госпітальний 
округ

до 30 км

% від заг. 
чисел. 

населення
області

від 30 
км до 
60 км

% від заг. 
чисел. 

населення
області

від 60 
км і 

більше

% від заг. 
чисел. 

населення
області

Всього
населення, 

тис. осіб

% від заг. 
чисел. 

населення
області

Хмельницький 328,1 25,8 216,7 17,0 120,1 9,4 661,2 51,9

Кам’янець-
Подільський

167,6 13,2 94,4 7,4 60,0 4,4 315,9 24,8

Шепетівський 130,3 10,2 134,3 10,5 25,4 2,0 295,8 23,2

Всього 626,0 49,2 445,4 35,0 201,4 15,8 1272,9 100,0

Кількість населення, яка проживає у зоні доступності 
до центру госпітального округу, тис. осіб







Кількість проектних 
ОТГ – 44, 
з них:
• міських – 13
• селищних – 21
• сільських - 10

Проект адміністративно-
територіального устрою 
субрегіонального рівня
Хмельницької області

Кількість об’єднаних
районів – 3, 

1. Хмельницький – 667,2 тис. осіб
(в т.ч. м. Хмельницький – 265,6 тис. осіб)
2. Кам’янець-Подільський – 318,9 тис. осіб
3. Шепетівський – 295,3 тис. осіб

Пропозиції Мінрегіону



Характеристика проектних одиниць АТУ 
субрегіонального рівня (укрупнених районів) 
Хмельницької області

Назва 

адміністративного 

центру

К-ть 

територіальних  

громад (ОТГ) у 

складі району

Площа 

об’єднаного 

району, км2

%, від 

загальної 

площі 

області

К-ть 

населення

району, тис. 

осіб*

%, від загальної 

чисельності 

населення 

області

Хмельницьк 21 9906,7 48,0 661,2* 51,9

Кам’янець-
Подільський

11 5206 25,2 315,9* 24,8

Шепетівка 13 5532,8 26,8 295,8* 23,2

РАЗОМ 45 20645,5 1272,9

*кількість жителів району відповідає критеріям NUTS-3

(NUTS - номенклатура територіальних одиниць, яка використовується Європейським Союзом для статистичних цілей)


