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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку м. Хмельницького на 2017 рік
(далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України”.
Нормативно-правовим та методологічним підґрунтям розробки Програми, визначення її
структури та основних прогнозних показників є постанови Кабінету Міністрів України від
26.04.2003 року №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та від 01.07.2016 року “Про
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки”.
Програма розроблена відповідно до проекту Стратегії розвитку міста Хмельницького до
2025 року та завдань міських цільових програм, а також враховує положення Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки та Плану заходів з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки.
Метою Програми є досягнення економічного зростання, посилення інвестиційної та
інноваційної активності, удосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах
відкритості та прозорості та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності міста,
зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженернотранспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг
та дотримання екологічних стандартів.
Відповідно до тенденцій розвитку міста у 2016 році у Програмі визначено актуальні
проблеми соціально-економічного розвитку, пріоритети, основні завдання та заходи
економічної та соціальної політики на 2017 рік, а також очікувані результати її реалізації.
Програма є відкритою для участі у її реалізації будь-яких юридичних та фізичних осіб, у
тому числі громадських організацій, підприємницьких структур та приватних підприємців.
Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету,
міжнародних фінансових організацій, інвесторів та коштів суб’єктів господарювання.
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1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У 2016 РОЦІ
Впродовж 2016 року робота міської влади, підприємств, установ та організацій міста
зосереджувалась на забезпеченні подальшого розвитку економіки міста, підвищенні добробуту
хмельничан, модернізації інфраструктури міста, реалізації заходів з енергозбереження.
За 2016 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 2060,9 млн. грн., у т.ч.
загальний фонд – 1921,3 млн. грн. та спеціальний фонд – 139,6 млн. гривень.
Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету до планових призначень
на 2016 рік склав 101,4%. У порівнянні з 2015 роком обсяг доходів збільшився на 443,0 млн.
грн., темп росту – 127,4%.
За 2016 рік до міського бюджету надійшло 989,6 млн. грн. власних доходів, що на 303,6
млн. грн. більше, ніж у 2015 році.
В структурі власних доходів міського бюджету за 2016 рік найбільша питома вага
належить податку на доходи фізичних осіб – 49,3% (488,2 млн. грн.), місцевим податкам і
зборам – 29,0% (286,8 млн. грн.), акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 13,0% (129,0 млн. грн.), надходженню коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 2,3% (22,3 млн. грн.).
Надходження податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2015 роком збільшились
на 155,0 млн. грн., що в основному пов’язано зі зміною ставки податку з 15% до 18%.
Надходження місцевих податків і зборів у порівнянні з 2015 роком збільшились на 86,2
млн. грн. або 43%. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного
податку - 50,7% (145,5 млн. грн.) та плати за землю - 46,4% (133,1 млн. грн.).
Надходження єдиного податку збільшились на 46,1 млн. грн. або 46,3%, що пов’язано з
ростом мінімальної заробітної плати на 13,1%. Кількість платників єдиного податку в
порівнянні з 2015 роком збільшилась на 1599 суб’єктів підприємницької діяльності.
Надходження плати за землю у порівнянні з 2015 роком збільшились на 40,1 млн. грн.
або 43,3% (збільшення надходжень пов’язане із застосуванням коефіцієнту індексації
нормативно-грошової оцінки земель в розмірі 1,433).
Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, за 2016 рік склав 6,6 млн. гривень. В порівнянні з 2015 роком надходження податку
збільшились на 1,8 млн. грн., що пов’язане зі сплатою податку за нежитлову нерухомість.
У порівнянні з 2015 роком збільшились надходження по акцизному податку на 47,6 млн.
грн. або 58,4% внаслідок підвищення протягом року цін на підакцизні товари.
За рахунок збільшення вищезазначених джерел надходжень доходи міського бюджету в
розрахунку на одного жителя за 2016 рік склали 7658,5 грн. (за 2015 рік – 6043,9 грн., темп
росту – 126,7%).
У 2016 році отримано субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 964,4 млн.
грн., у тому числі: освітні - 217,9 млн. грн., медичні – 176,6 млн. грн., на здійснення державних
програм соціального захисту та заходів щодо соціально-економічного розвитку – 569,8 млн.
гривень. В порівнянні з 2015 роком обсяг трансфертів збільшився на 122,4 млн. гривень.
Видатки міського бюджету за 2016 рік склали 2043,8 млн. грн., що на 447 млн. грн. або
на 28,0% більше, ніж у 2015 році. Видатки бюджету в розрахунку на одного жителя міста
склали 7594,95 грн. (за 2015 рік – 5933,92 грн., темп росту – 128%).
Видатки бюджету розвитку у 2016 році склали 351,2 млн. грн. (при плані 439,0 млн. грн.),
що на 72,1 млн. грн. або 26% більше, ніж у 2015 році (невикористаний залишок коштів
бюджету розвитку склав 87,8 млн. гривень). За рахунок коштів бюджету розвитку забезпечено
будівництво та реконструкцію комунальних об'єктів, капітальний ремонт доріг, житла та
об'єктів благоустрою, придбання техніки і обладнання для комунальних підприємств.
Найбільшими статтями видатків міського бюджету у 2016 році є соціальний захист
населення (30,3%), освіта (28%), житлово-комунальне господарство (17,9%) та охорона
здоров’я (14%).

Обсяги видатків за основними галузями у 2015-2016 роках, млн. грн.
2015 р.
1597,0

2016 р.
2043,8

у тому числі:
Освіта,

442,4

572,4

у т.ч. державний бюджет
Охорона здоров'я,

212,5
266,0

217,9
285,8

у т.ч. державний бюджет
Соціальний захист,

177,8
368,8

176,6
620,1

у т.ч. державний бюджет
Фізична культура та спорт
Сім'я та молодь
Культура та туризм
Житлово-комунальне господарство

346,8
11,5
5,1
47,0
299,5

570,3
18,8
5,9
50,1
366,4

Видатки, всього

У липні 2016 року місто стало одним із учасників проекту “Зміцнення місцевої
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження”, який фінансується Агенцією США з
міжнародного розвитку (USAID). Результатом його реалізації стало впровадження Програми
бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) на 2017-2019 роки.
Започатковано Програму “Громадські ініціативи” на 2016-2020 роки в рамках якої у 2016
році профінансовано 12 громадських проектів на загальну суму 930,2 тис. гривень.
Завдяки співпраці з громадською організацією “Об’єднання ”Центр політичних студій
та аналітики” Хмельницький став учасником проекту “Прозорий бюджет”. З 2 лютого 2016
року місто підключено до порталу “Відкритий бюджет”, на якому щомісячно оновлюється
інформація про доходи та видатки бюджету міста.
За результатами фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за
2016 рік кількість збиткових підприємств у порівнянні з 2015 роком зменшилась на 8
підприємств (всього 11 збиткових підприємств, що становить 30,6% від загальної кількості
підприємств). Кількість прибуткових підприємств збільшилась на 8 підприємств і склала 25
підприємств або 69,4%.
Загальна сума збитків по комунальних підприємствах за 2016 рік склала 69,2 млн. грн.,
що на 60,2 млн. грн. більше, ніж у 2015 році (за 2015 рік - збитки у сумі 9,0 млн. грн.).
Найбільші суми збитків отримали підприємства тепло- та водопостачання (КП
“Південно-Західні тепломережі” – 29,0 млн. грн.; МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” – 28,2
млн. грн.; МКП “Хмельницькводоканал” – 11,7 млн. грн.). Причиною отриманих збитків є
невідповідність встановлених НКРЕКП тарифів на тепло- та водопостачання для населення
фактичним витратам та несвоєчасне відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету.
У 2016 року підприємствам комунальної власності надано фінансову підтримку з
міського бюджету в сумі 42,1 млн. грн., а саме: КП “Південно-Західні тепломережі”, МКП
“Хмельницьктеплокомуненерго”, МКП “Хмельницькводоканал”, КП “Чайка”, ХКП
“Електотранс”, ЖЕКи.
За рахунок коштів міського бюджету комунальними підприємствами придбано основних
засобів на суму 37,2 млн. грн. (в 1,7 рази менше, ніж у 2015 році), за рахунок власних коштів на 8,9 млн. грн. (в 2,0 рази більше, ніж за 2015 рік).
Чисельність працюючих на комунальних підприємствах становила 4056 чоловік (на 1,5%
менше, ніж у 2015 році).
У 2016 році спостерігалась позитивна динаміка розвитку промисловості міста.
Підприємствами реалізовано промислової продукції на суму 10,0 млрд. грн., що на 32,4%
більше, ніж у 2015 році (7,6 млрд. грн.). Частка міста в обласному показнику складає 30,5%
(28,7% у 2015 році).
Обсяг реалізованої продукції на одну особу за 2016 рік по місту склав 37412,9 гривень.
Зростання обсягу реалізованої промислової продукції частково пояснюється зростанням індексу
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споживчих цін.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (48,9%), виробництво ґумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (19,6%), машинобудування,
крім ремонту і монтажу машин і устаткування (10,1%).
У 2016 році значно зросли обсяги виробництва за наступними видами промислової
продукції: спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних) (темп росту до 2015 року - 367,1%);
меблі для офісів і підприємств торгівлі (268,5%); бруски, планки та фризи для паркетного або
дерев’яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід (213,3%);
напої безалкогольні (197,9%); костюми та комплекти (крім трикотажних), жіночі та дівчачі
(184,1%); матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу (171,4%); продукти
готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів (159,3%).
Разом з цим, суттєво скоротилося виробництво газомірів (темп зменшення до 2015 –
40,2%); трикотажу спіднього (55,9%); котлів центрального опалення для виробництва гарячої
води чи пари низького тиску, з металів чорних (61,3%); виробів багатошарових ізолюючих зі
скла (61,5%) та ін.
Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств міста за
січень-вересень 2016 року склав 398,9 млн. грн. прибутку (за січень-вересень 2015 року – 260,3
млн. грн. прибутку). Частка прибуткових підприємств становила 80,4% (у січні-вересні 2015
року – 64,0%).
Найкращий фінансовий результат одержано промисловими підприємствами міста – 309,8
млн. грн. прибутку (частка прибуткових підприємств – 75,5%). Чистий прибуток промислових
підприємств склав 244,5 млн. гривень. Серед підприємств переробної промисловості найбільші
прибутки отримано підприємствами, які займаються текстильним виробництвом, виробництвом
одягу та шкіри (97,9 млн. грн.), а також виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції (73,5 млн. грн.).
Залучення інвестицій в економіку є показником стабільності й успішності соціальноекономічного розвитку певної територіальної громади. На сьогодні рівень інвестиційної
діяльності у місті Хмельницькому перебуває у безпосередній залежності від стану економіки в
державі, функціонування фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств.
Політична та економічна нестабільність у державі, яка є визначальним фактором розвитку
зовнішньоекономічних
процесів,
призвела
до
гальмування
інвестиційної
та
зовнішньоторговельної діяльності як в цілому в Україні, так і у місті.
Загальний обсяг залучених в економіку міста прямих іноземних інвестицій станом на
01.10.2016 року становив 27,1 млн. дол. США, що на 1,7% або на 470,6 тис. дол. США менше,
ніж на початок року.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу населення станом на
01.10.2016 року становив 102,1 дол. США. Інвестиції надійшли із 26 країн світу. До основних
країн-інвесторів належать: Польща (40,5% у загальному обсязі інвестицій), Кіпр (39,0%),
Туреччина (5%), Віргінські острови (Брит.) (3,9%), Німеччина (3,4%).
Аналізуючи прямі іноземні інвестиції за видами діяльності, слід зазначити, що інвестори
схильні вкладати кошти в галузі з більш швидким обігом капіталу та високим рівнем
рентабельності (оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном), а також у вже
розвинені сфери економічної діяльності (промисловість).
Так, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі зосереджено 19,6 млн. дол. США
прямих іноземних інвестицій, що становить 70,9% їх загального обсягу.
На розвиток промислових підприємств міста направлено, як і у 2015 році, 5,2 млн. дол.
США іноземних інвестицій, або 19,0 % від загального обсягу, у тому числі у виробництво:
- гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,3 млн.
дол. США;
- харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 639,5 тис. дол. США.
Приріст прямих іноземних інвестицій як в оптову та роздрібну торгівлю, так і в інші
галузі, у загальній структурі має тенденцію до зниження. Істотними умовами відновлення
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промислового потенціалу є залучення інвестицій в створення нових, модернізацію діючих
виробництв, розвиток інфраструктури, здійснення благоустрою та екологічну реабілітацію
територій.
За січень-вересень 2016 року експорт товарів склав 48,9 млн. дол. США, що на 29,7%
менше, ніж у відповідному періоді 2015 року. Основу товарної структури міста складали
продукти тваринного та рослинного походження, готові харчові продукти, жири та олії;
текстильні матеріали та вироби; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; продукція
машинобудівної промисловості.
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-вереснем 2015 року
збільшилась частка готових харчових продуктів (з 1,5 % до 6,7 %), жирів та олії тваринного та
рослинного походження (з 0,5 % до 4,1 %), текстильних матеріалів (з 8,7 % до 17,8%), живих
тварин, продуктів тваринного походження (з 1,0% до 2,4 %).
Основні країни-партнери в експорті товарів – Російська Федерація (26,5% до загального
обсягу експорту), Чехія (7,1%), Німеччина (6,8%), Польща (6,8%), Білорусь (5,2%), Словаччина
(4,9%), Латвія (4,5%), Казахстан (4,0%).
З метою спрощення та прискорення процедури експорту товарів українського
походження на ринки країн Європейського Союзу митні органи України продовжують надавати
експортерам статус уповноваженого (схваленого) експортера. Так, у місті Хмельницькому
присвоєно статус уповноваженого експортера трьом підприємствам, а саме: ТОВ “Карат”
(килимові вироби), ТОВ “СіріусЕкстружен” (виробництвj плівки та ПЕТ-преформ) та ТОВ
“УкрВолнат” (переробка та сортування ядра волоського горіха).
Обсяг імпорту товарів у січні-вересні 2016 року склав 129,6 млн. дол. США, що на
21,2% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. Основу товарної структури імпорту
складали продукти рослинного походження; продукти хімічної промисловості; полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них; текстильні матеріали та вироби; продукція
машинобудівної промисловості; засоби наземного транспорту, літальні апарати та плавучі
засоби; недорогоцінні метали та вироби з них.
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із 55 країн світу.
Основні країни-партнери в імпорті товарів – Китай (16,6% до загального обсягу
імпорту), Саудівська Аравія – 12,8%), Польща (10,1%), Німеччина (9,3%), Туреччина (7,0%)
тощо.
На відміну від сфери іноземного інвестування динаміка капітальних інвестицій у місті
є стабільно позитивною. У 2016 році освоєно капітальних інвестицій у сумі 4386,4 млн. грн., що
на 40,1% більше, ніж у 2015 році (50,0% від капітальних інвестицій, освоєних підприємствами
та організаціями області). Капітальні інвестиції на 1 особу склали 16515,6 гривень.
Підприємствами міста у 2016 році виконано будівельних робіт на суму 988,1 млн. грн. (у
2015 році – 786,8 млн. грн.), що становило 63,1% загального будівництва області.
У 2016 році введено в експлуатацію 254,3 тис. кв. м загальної площі житла (62,8%
загальної площі житла області), що на 17,6% менше, ніж у 2015 році.
У 2016 році надано 8 квартир громадянам, які перебували на квартирному обліку,
поліпшено житлові умови 5 сім’ям, за рахунок житла в гуртожитках міської комунальної
власності, надано 4 службових квартири працівникам комунального підприємства по зеленому
будівництву і благоустрою міста, видані ордера на квартири 16 громадянам, які проживали у
гуртожитку на вул. Госпітальній, 6 (після реконструкції гуртожитку під житлові квартири).
За рахунок коштів державного бюджету надані грошові компенсації на придбання житла
8 сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції, а також
2 інвалідам ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній
операції та потребують поліпшення житлових умов.
Станом на 01.01.2017 року надано 168 земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки).
У 2016 році продовжувались роботи з коригування (внесення змін) генерального плану
міста, підготовки Проектів детального планування центральної частини міста Хмельницького
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та мікрорайону “Заріччя” з визначенням меж цих територій, а також розроблено Схему
озеленення міста Хмельницького.
У січні-вересні 2016 року споживчий ринок міста характеризувався наступними
показниками:
- обсяг роздрібного товарообороту, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року,
збільшився на 11,2% і склав 4436,7 млн. грн. (54,1% у структурі товарообороту області);
- товарооборот на 1 особу становив 16487,4 грн. (у січні-вересні 2015 року – 13864,9
гривень).
Обсяг реалізованих послуг у січні-вересні 2016 року склав 1198,3 млн. грн. (1024,5 млн.
грн. у січні-вересні 2015 року), у тому числі реалізовано послуг населенню на суму 307,2
млн. грн. (279,4 млн. грн. у січні-вересні 2015 року).
Разом з цим, індекс споживчих цін збільшився на 11,4%, що пояснює зростання
показників споживчого ринку у 2016 році.
Станом на 01.01.2017 року в місті функціонує 1819 об’єктів торгівлі, 473 заклади
ресторанного господарства, 417 об’єктів побуту, 40 ринків, 10 торгових майданчиків та 17
торгових рядів.
За 2016 рік згідно поданих декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі зареєстровано 189 об’єктів торгівлі та
побуту, крім того укладено 547 договорів особистого строкового сервітуту для розміщення
тимчасових споруд, у тому числі відкритих майданчиків для харчування та об’єктів
дрібнороздрібної мережі. Згідно договорів особистого строкового сервітуту до міського
бюджету надійшло 4,4 млн. грн. (за 2015 рік – 3,1 млн. грн.).
З метою забезпечення територіальної доступності мешканців мікрорайонів міста до
об’єктів торгівлі та послуг введено в експлуатацію торговий комплекс “Комфорт центр“ на вул.
Старокостянтинівське шосе, 5 (загальна площа торгового комплексу 6,1 тис. кв. м), приміщення
ринку змішаної торгівлі “Приватна справа” на прс. Миру, 69 (торговельна площа - 580 кв. м). У
торговому центрі “Електроніка” на вул. Н. Береговій, 42/1 (загальна площа 5,0 тис. кв. м)
розміщено нові об’єкти торгівлі та побуту, а також Академія перукарського мистецтва. ТОВ
ринок “Сардонікс” здійснено ремонт зливової каналізації (80 тис. грн.).
У 2016 році проведено Перший фестиваль рестораторів Поділля, Медовий фестиваль та
6 ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції.
Станом на 01.01.2017 року у місті функціонує 134 об’єкти фірмової торгівлі, продовжує
функціонувати постійно діюча виставка-ярмарок на вул. Львівське шосе, 14, на якій
здійснюють торгівлю 28 товаровиробників.
Територія ринків міста є базою для реалізації продукції легкої промисловості, при цьому
матеріально-технічний стан ринків та інфраструктура потребують покращення.
15 червня 2016 року укладено Меморандум про співпрацю між Хмельницькою міською
радою та громадською організацією “Асоціація Хмельницьких ринків”, метою якого є надання
допомоги в розвитку торговельно-технологічного процесу, координація дій в торговельному
обслуговуванні споживачів, розвиток інфраструктури ринків та участь ринків в заходах, що
спрямовані на розвиток міста.
Протягом 2016 року вживалися заходи для забезпечення підтримки розвитку
підприємницької діяльності.
З метою орієнтації безробітних на започаткування власної справи, з подальшим
працевлаштуванням, активізації зусиль безробітних щодо самозайнятості, проведено 12
інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес” та 11 тематичних семінарів “Від бізнес-ідеї
до власної справи”. Слухачами цих семінарів стали 332 потенційних підприємця. Крім цього,
211 осіб проходили комп’ютерне тестування за методикою дослідження рівня
підприємницького потенціалу.
Протягом 2016 року за сприянням служби зайнятості започаткували підприємницьку
діяльність та отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 18
безробітних.
10 безробітних проходили професійне навчання шляхом підвищення кваліфікації за
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напрямом організація підприємницької діяльності.
За сприяння міської ради продовжує роботу Центр підтримки малого підприємництва, в
якому протягом 2016 року на постійній основі, безкоштовно ресурсами (приміщення,
оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення, консультації, навчання) користувались 15
зареєстрованих підприємців. З початку року тренерська команда Центру підтримки малого
підприємництва провела 9 двогодинних тренінгів з започаткування власної справи (150
учасниць).
30 вересня 2016 року на базі Центру підтримки малого підприємництва Центром
соціальних досліджень (м. Київ) проведена фокус-група з представників малого та середнього
бізнесу м. Хмельницького. Метою фокус-групи було обговорення проблем та шляхів
покращення ситуації на ринку праці.
Завершилась реалізація проекту “Стабілізаційна підтримка внутрішньо-переміщених
осіб та місцевих громад у розвитку мікропідприємництва”. В результаті реалізації проекту 85
бенефіціарів отримали обладнання на загальну суму 2,5 млн. гривень.
Для ведення підприємницької діяльності надано в оренду приміщення комунальної
власності 22 юридичним особам (площею 1918,0 кв. м) та 50 фізичним особам-підприємцям
(2508,1 кв. м), а також передано в оренду 22 суб’єктам господарської діяльності земельні
ділянки під будівництво об’єктів підприємницької діяльності (площею 7779 кв. м) та 2
суб’єктам господарської діяльності земельні ділянки під об’єкти незавершеного будівництва
(площею 13880 кв. м).
Станом на 01.01.2017 року в місті зареєстровано 10752 юридичні та 20563 фізичні
суб’єкти підприємницької діяльності (у 2016 році у місті взято на облік 805 юридичних осіб

та 3162 підприємці).
Надходження коштів до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого та середнього
підприємництва за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком збільшилися на 85,6 млн. грн. (на 27,3%)
і склали 398,7 млн. гривень. Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього
підприємництва до бюджетів всіх рівнів - 44,3%.
З метою розвитку інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної
інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу
міста, підписано Меморандум про співпрацю між Міжнародним благодійним фондом “Сід
Форум Україна” та Хмельницькою міською радою, який передбачає, зокрема, створення центру
підтримки інновацій та підприємництва iHUB як частину мережі інноваційних центрів з
підтримки ІЕ підприємництва та стартап-компаній у місті.
Середньомісячний розмір заробітної плати у м. Хмельницькому за 2016 рік становив
4124,0 грн., що на 645,0 грн. або на 18,5% більше, ніж у 2015 році.
У порівнянні з обласним показником середньомісячний розмір заробітної плати у місті
більший на 81,0 грн. або на 2%. Проте, порівняно з показником по Україні (5183,0 грн.)
показник по місту на 1059,0 грн. або на 20,4% менший.
Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2016 році склала 65569 осіб, що на
1,5% менше, ніж у 2015 році.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2017 року становила 665,1
тис. грн., що на 62,6% менше, ніж на початок 2016 року.
У переліку боржників перебуває лише 4 підприємства стосовно яких триває процедура
банкрутства (ПАТ “Хмельницьке авіапідприємство “Поділля-Авіа”, ПФ “Проспектбуд”, ТОВ
“Євро Лізинг”, ВО “Хмельницькі теплові мережі”).
Заборгованість із виплати заробітної плати у бюджетних установах відсутня.
Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2017 року становила 948 осіб, з
них 763 особи отримують допомогу по безробіттю.
Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, часткового
подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили міським центром зайнятості
організовано професійне навчання 557 безробітних під гарантовані робочі місця. Навчання
проводилось за 42 професіями та напрямками, актуальними на ринку праці. Рівень
працевлаштування після закінчення навчання - 98,5%. Брали участь у громадських роботах та
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інших роботах тимчасового характеру 361 зареєстрований безробітний.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами,
установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець грудня 2016 року становила 148
вакансій. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакансію) - 6
осіб.
У місті ефективно працює Управління адміністративних послуг.
Станом на 01.01.2017 року через Управління надається 242 адміністративні послуги та
23 види документів дозвільного характеру. За 2016 рік було надано 100743 адміністративні
послуги, в тому числі документів дозвільного характеру. Через термінал електронної системи
керування чергою зафіксовано 132766 звернень, надано 9594 консультацій з різних питань.
У 2016 році відкрито першу філію за адресою: вул. Грушевського, 86, яка
спеціалізується на наданні 4 послуг, що стосуються реєстрації місця проживання, та інших
адміністративних послугах, що надає центральне відділення Управління адміністративних
послуг.
З метою належної організації роботи в сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно адміністратори Управління підключені до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
Для покращення якості обслуговування Управлінням розпочата робота з впровадження
електронного врядування, що дасть можливість здійснювати прийом звернень та отримувати
адміністративні та інші послуги через веб-ресурси. Можливість подання звернень в
електронному вигляді впроваджується разом з представниками порталу державних послуг iGov
та Хмельницьким міським комунальним підприємством “Хмельницькінфоцентр”. Для
забезпечення безперебійного, швидкісного та захищеного зв’язку між адміністративними
органами та Управлінням адміністративних послуг завершено будівництво волоконно-оптичної
лінії зв’язку (657,2 тис. грн.).
За результатами щоденного моніторингу якості наданих адміністративних послуг 35,3
тис. відвідувачів (97,0%) позитивно оцінили роботу Управління адміністративних послуг.
Для запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом на
офіційному веб-сайті міської ради забезпечено он-лайн трансляції засідань сесій міської ради,
функціонує розділ “Електронні звернення”. В результаті співпраці з МБО “Фонд Східна
Європа” з 28 січня 2016 року розпочав роботу проект “Електронні петиції”.
Протягом 2016 року на розвиток та утримання об'єктів житлово-комунального
господарства було спрямовано 366,4 млн. грн., у тому числі: на ремонт житлового фонду – 36,3
млн. грн., утримання та ремонт об’єктів благоустрою – 52,6 млн. грн., будівництво,
реконструкцію, ремонт вулично-дорожньої мережі – 114,3 млн. грн., придбання техніки для
комунальних підприємств – 14,1 млн. грн. та ін.
Виконано капітальний та поточний ремонти прибудинкових територій 140 житлових
будинків, площею 60,1 тис. кв. м.
Капітально відремонтовано 43 дитячих та спортивних майданчики.
Встановлено 6 пандусів у житлових будинках.
Проведено капітальний ремонт покрівель у 34 житлових будинках, заміну групових та
встановлення нових розподільчих та запобіжних коробок у 26 житлових будинках, заміну
непридатної освітлювальної електропроводки та електричних пристроїв у 3 житлових будинках,
заміну трубопроводів водопостачання та водовідведення у 13 житлових будинках, заміну
обладнання ліфтів у 24 житлових будинках, капітальний ремонт 2 ліфтів та експертну оцінку
технічного стану 176 ліфтів, укріплення стін у 4 житлових будинках тощо.
Протягом 2016 року створено 41 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Станом на 01.01.2017 року у місті зареєстровано 303 ОСББ, які обслуговують житловий фонд
загальною площею 1,2 млн. кв. м.
За кошти житлово-експлуатаційних контор відремонтовано 257 під'їздів житлових
будинків.
Виконано поточний ремонт 165,8 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, у т.ч. поточний
ремонт 16,5 тис. кв. м доріг масивів індивідуальних забудов та садівничих товариств на суму
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24,6 млн. гривень.
Капітально відремонтовано 139,4 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, у т. ч. виконано
капітальний ремонт 15,1 тис. кв. м доріг масивів індивідуальних забудов та садівничих
товариств на суму 89,8 млн. гривень.
За кошти державного бюджету капітально відремонтовано дорогу від мікрорайону
Книжківці до об’їзної дороги Хмельницького району (3,5 млн. грн.).
Виконано капітальний ремонт – улаштування пішохідної та велосипедної доріжок в
парку ім. М. Чекмана, а також капітальний ремонт – улаштування нових та розширення
існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам'янецької до вул. Староміської (1,1
млн. грн.).
З метою розширення проїзної частини облаштовано зупинку маршрутних автобусів і
тролейбусів та вуличну стоянку автомобілів на вул. Старокостянтинівське шосе (на ділянці від
вул. Шевченка до вул. Проскурівської в районі міської лікарні) та влаштовано вуличну
автостоянку на вул. Володимирській в районі будинку №74 (459,3 тис. грн.).
На заходи з організації безпеки дорожнього руху (заміна дорожніх контролерів на
світлофорних об’єктах, утримання світлофорних об’єктів, заміна та експлуатація дорожніх
знаків, утримання пішохідної огорожі, нанесення і відновлення дорожньої розмітки) витрачено
3,4 млн. гривень. Встановлено нові та здійснено капітальний ремонт існуючих технічних засобів
регулювання дорожнього руху на суму 3,6 млн. гривень.
На поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення витрачено 3,4
млн. грн., за рахунок яких замінено 369 світильників з лампами ДРЛ на світильники з лампами
ДНАТ та 10200 ламп розжарювання.
Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Курчатова, вул.
Чорноострівській, вул. Локомотивній, вул. Смотрицького, вул. Верейського, пров.
Світанковому (1,4 млн. грн.); реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – запровадження
автоматизованої системи контролю та управління технологічними об'єктами вуличного
освітлення міста (700,7 тис. грн.).
Загалом у 2016 році виконано капітальний ремонт об’єктів благоустрою на суму 8,3 млн.
грн., зокрема фонтану та спортивного майданчика в парку ім. М. Чекмана, підпірної стінки р.
Південний Буг зі сторони парку ім. М. Чекмана та набережної р. Плоскої (від р. Південний Буг
до пішохідного містка центрального входу в парк ім. М. Чекмана), будівництво громадського
туалету в парку ім. І. Франка тощо.
На озеленення та благоустрій парків і скверів, ремонт зелених насаджень витрачено 8,9
млн. гривень.
З метою покращання системи водопостачання та водовідведення у 2016 році виконано
ремонтні роботи та придбано обладнання на загальну суму 22,0 млн. грн., з них 17,6 млн. грн. з
міського бюджету.
Зокрема у водопровідному господарстві виконано наступні роботи: замінено 2,0 км
водопровідних мереж, проведено ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на
ВНС-10, замінено 25 одиниць запірно-регулюючої арматури, проведено ремонт водопроводу
першого підйому на 26 свердловинах із частинною заміною пошкоджених труб, засувок та
насосних агрегатів, проведено заміну та накриття 101 колодязя кришками люків, проведено
модернізацію водопровідних споруд та насосних агрегатів на ВНС-1, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Проведено реконструкцію машинного приміщення ВНС-10 у с. Чернелівка
Красилівського району Хмельницької області із заміною запірної арматури та насосного
агрегату на сучасне енергозберігаюче обладнання (4,5 млн. грн.).
Виконано реконструкцію аварійних ділянок водопроводу на вул. Красовського
(466,3 тис. грн.) та на вул. Курчатова (293,0 тис. грн.), будівництво зовнішніх мереж
центрального теплового пункту на пр. Миру, 60/5 з вул. Перемоги (120,6 тис. грн.), капітальний
ремонт аварійної ділянки водопроводу на вул. Заводській від пров. Некрасова до вул. Трудової
(937,3 тис. грн.).
У мікрорайоні Гречани виконано будівництво водопровідної мережі від водонапірної
башти на вул. Волочиській до вул. Партизанської, вуличних водогонів на провулках Північному
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та П’яскорського (від вул. Міцкевича до вул. Північної) на суму майже 2,0 млн. гривень.
По програмі співфінансування 50/50 проведено реконструкцію зовнішніх мереж
водопроводу на вул. Короленка, будівництво зовнішніх мереж водопостачання житлових
будинків на вул. І. Франка, пров. І. Франка, вул. Васяніна, вул. П. Загребельного, садибноприватних житлових будинків на вул. Румянцева, вул. Тичини, вул. Блакитній, вул. Нечая, пров.
Нечая, пров. Молодіжному, вул. Вербицького, вул. Старицького, вул. Заболотного, вул. Одухи, а
також будівництво зовнішніх мереж водовідведення від житлових будинків на вул. Суворова та
вул. Пересипкіна.
Для стабільного відведення та очищення стічних вод проведено ряд заходів у
каналізаційному господарстві міста, зокрема: замінено 0,2 км зношених каналізаційних мереж,
відремонтовано та накрито 154 каналізаційних колодязя, ліквідовано аварію самопливного
каналізаційного колектора на вул. Проскурівського Підпілля, 201/1, проведено ремонти
насосного обладнання та агрегатів на головній каналізаційній насосній станції та на 20 КНС,
відремонтовано лотки пісколовок, підготовлено 16 мулових майданчиків (вивезено 12,5
тис.куб.м мулу) тощо.
Виконано реконструкцію КНС-11 на вул. Північній, 109/1-К (4,0 млн. грн.), будівництво
напірного каналізаційного колектора через р. Південний Буг в районі КНС-3 (1,0 млн. грн.).
Придбано муловсмоктувальний автомобіль, обладнання для діагностики трубопроводів,
лабораторне обладнання для контролю за якістю питної води і стічних вод, трасодефектошукач
та гідромолот, проливну установку для повірки лічильників на загальну суму 3,4 млн. гривень.
Продовжувались роботи з будівництва самопливного і напірного колекторів та
каналізаційної насосної станції у житловому масиві “Лезневе 1,2” (2,7 млн. грн.).
За 2016 рік підприємствами теплоенергетики виконано ремонтні роботи та придбано
обладнання на суму 36,3 млн. грн., зокрема:
- проведено реконструкцію та заміну 5,6 км зношених теплових мереж на
попередньоізольовані труби на вул. Майборського, 13/1, 15/1, вул. Спортивній, 41, вул.
Свободи, 1А, вул. Прибузькій, 14, вул. Гагаріна, 3, вул. Соборній, 69, вул. С. Бандери, 32/1, вул.
Курчатова, 1А, вул. Хотовицького, 7, 8;
- проведено реконструкцію котелень на вул. Свободи, 22, 44, вул. Парковій, 4, вул.
Північній, 121, вул. Молодіжній, 2 та центрального теплового пункту під котельню на вул. В.
Береговій, 7;
- проведено капітальний ремонт котлів у котельнях за адресами: вул. С. Бандери, 32/1,
вул. М. Трембовецької, 51/1, вул. Трудова, 11, вул. Свободи, 44, вул. Сковороди, 11, вул.
Водопровідна, 48, вул. Північна, 2, вул. Тернопільська, 14/3;
- проведено технічне переоснащення водогрійного котла у котельні на вул. Курчатова,
8/1Г;
- придбано та встановлено 11 станцій керування двигунами насосів, димососів та
вентиляторів котлів;
- проведено режимно-налагоджувальні роботи на 160 котлоагрегатах та екологорежимне налагодження і відомчий контроль газовикористовуючого обладнання на котельнях;
- проведено поточний ремонт теплових мереж та запірної арматури;
- завершено капітальний ремонт двох котлів в котельні на вул. С. Бандери, 32, а також
встановлено систему подачі палива до твердопаливних котлів, виконано ремонт приміщення та
облаштування бункерів для зберігання твердого палива;
- придбано тягач з напівпричепом самоскидного типу.
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “Південно-Західні тепломережі” за
підсумками роботи у І півріччі 2016 року посіли відповідно перше та друге місця у конкурсі на
звання “Краще підприємство комунальної теплоенергетики України” у відповідних категоріях.
Важливим питанням муніципальної політики енергозбереження є стимулювання до
енергофективного споживання у житловому секторі.
Прийнято Програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки.
Реалізується програма “Теплий дім”, якою передбачено порядок співфінансування на
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утеплення фасадів та дахів будинків в розмірі 50% за рахунок міського бюджету, 50% – за
рахунок власників житлових та нежитлових приміщень будинку. У 2016 році виготовлено
проектно-кошторисну документацію з утеплення фасадів 4 житлових будинків.
Проводились роботи з утеплення будинків за адресами: вул. С. Бандери, 7/1, 9, вул.
Північна, 1, вул. Подільська, 54/1, 133/1, 149, вул. Зарічанська, 50, вул. Вайсера, 4/2.
Встановлено вікна в місцях загального користування за адресами: вул. Львівське шосе,
49, вул. Сковороди, 11/2, прс. Миру, 78/1, вул. Кам'янецька, 101, вул. Зарічанська, 52.
Надано компенсацію частини відсоткової ставки за залученими кредитами на заходи з
підвищення енергоефективності 10 фізичним особам та 2 ОСББ.
Прийнято Програму енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього
освітлення м. Хмельницького на 2016 – 2017 роки, яка спрямована на вирішення актуальної
проблеми скорочення значних витрат на утримання внутрішнього та зовнішнього освітлення
міста з метою підвищення рівня енергоефективності світлотехнічного обладнання. Відповідно
до Програми здійснено заміну ламп розжарювання на світлодіодні в закладах управління освіти
(1-4 класи), в житлово-експлуатаційних організаціях та адміністративних приміщеннях на
загальну суму 3,5 млн. гривень.
З 01.08.2016 року розпочато моніторинг використання енергоресурсів адміністративних
будівель Хмельницької міської ради за допомогою програмного забезпечення “Енергоплан”, що
забезпечує дотримання встановлених лімітів для бюджетних установ та недопущення до їх
перевитрат, а також оперативне реагування на понаднормові витрачання.
В рамках проекту розроблено та затверджено План дій зі сталого енергетичного розвитку
міста Хмельницького на 2016-2025 роки, який успішно пройшов аналіз в Об'єднаному
дослідницькому Центру Європейської комісії та прийнятий в рамках Європейської ініціативи
“Угода Мерів”.
У вересні 2016 року прийнято рішення міської ради про залучення кредиту НЕФКО для
фінансування інвестиційного проекту для проведення заходів з термомодернізації бюджетних
будівель ДНЗ №26, ДНЗ №29, ДНЗ №54, СЗОШ №15, НВК №2. 27 грудня 2016 року підписано
кредитний договір між міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацію
(НЕФКО) та договір про грант в розмірі 200,0 тис. євро. Реалізація проекту у 2017 році дасть
змогу отримати економію енергосерурсів в сумі 2,3 млн. грн. в рік.
В рамках проекту технічної допомоги USAID “Муніципальна енергетична реформа в
Україні” компанією ТОВ “Енергоменеджмент ПРО” проведено обстеження 66 будівель
навчальних та лікувальних закладів міста та підготовлено звіти з енергоаудиту.
Протягом 2016 року вживались заходи щодо підвищення ефективності та надійності
функціонування громадського транспорту.
ХКП “Електротранс” за підсумками роботи у IІІ кварталі 2016 року зайняло перше місце
(у групі підприємств з кількістю тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще
підприємство міського електротранспорту України.
За 2016 рік тролейбусами та автобусами ХКП “Електротранс” перевезено 39,4 млн.
пасажирів, що на 1,7 млн. пасажирів більше, ніж у 2015 році, з них 23,9 млн. пасажирівпільговиків.
Для забезпечення стабільної роботи комунального громадського транспорту з міського
бюджету ХКП “Електротранс” надано фінансову підтримку у сумі 11,0 млн. грн., компенсовано
за пільговий проїзд окремих категорій громадян 883,8 тис. грн., надано пільгу із сплати
земельного податку на суму 418,4 тис. гривень.
Придбано 10 тролейбусів (46,1 млн. грн.) та проведено капітальний ремонт двох
тролейбусів (1,8 млн. грн.).
Придбано обладнання для обліку руху транспортних засобів та встановлено на 80
тролейбусах (198,9 тис. грн.).
Придбано обладнання для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду (1,6
млн. грн.). Встановлено антивандальні табло єврозразка з розкладом руху тролейбусів (1,1 млн.
грн.).
Запроваджено три нічних маршрути електротранспорту. Продовжено автобусні
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маршрути №7, №24, №32.
Для зручності пасажирів встановлено за кошти інвесторів 5 нових павільйонів для
очікування пасажирами громадського транспорту.
На реалізацію заходів соціального захисту громадян у 2016 році спрямовано 620,1
млн. грн., що на 68,1% більше, ніж у 2015 році.
Призначено різні види державних соціальних допомог 26570 особам на суму 287,2
млн. грн., субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 37530 сім’ям на суму 276,7
млн. грн., адресні допомоги тимчасово переміщеним особам, особам, які отримали тілесні
ушкодження та членам сімей загиблих (875 осіб) на суму майже 11,0 млн. гривень.
З міського бюджету надано одноразову матеріальну допомогу 14483 особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах (11,3 млн. грн.), 994 учасникам АТО та членам їх
сімей (1,1 млн. грн.).
Забезпечено виплати щомісячної грошової допомоги на кишенькові витрати 100 дітямсиротам та дітям, які залишились без батьківського піклування (223,4 тис. грн.); надбавок до
пенсії 25 членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького та
колишнім політв’язням і репресованим (122,4 тис. грн.); 50% пільги із сплати за житловокомунальні послуги 13 сім’ям, у складі яких двоє і більше інвалідів І групи (42,3 тис. грн.);
щомісячної допомоги особам, що здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за
висновками медичних закладів потребують постійного догляду (1,1 млн. грн.).
Проведено заміну газового обладнання 23 малозабезпеченим мешканцям міста,
встановлено лічильники газу 73 особам, лічильники води - 53 особам, а також проведено
ремонт житла 1 особі (458,0 тис. грн.).
Видано 7635 технічних засоби реабілітації для людей з обмеженими опорно-руховими
функціями, з них 136 інвалідних візки.
Направлено 57 учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для
проходження психологічної реабілітації. Укладено 41 договір на професійне навчання учасників
антитерористичної операції та здійснено оплату за навчання в сумі 725,4 тис. гривень.
Надано фінансову підтримку 42 громадським організаціям соціальної сфери, у тому
числі 29 громадським організаціям інвалідів та ветеранів (488,3 тис. грн.).
Забезпечено роботу 5 соціальних закладів, на утримання яких витрачено 14,1
млн. гривень.
Для соціальних закладів міста придбано ортопедичні велосипеди, тренажери, техніка та
автомобіль (851,0 тис. грн.).
Проведено капітальний ремонт частини приміщення “Центру реабілітації бездомних
(безпритульних) “Промінь надії” (639,4 тис. грн.); здійснено капітальний ремонт другого
поверху Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю
“Родинний затишок” (400,00 тис. грн.); проведено капітальний ремонт тротуару біля будинку
Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя” (438,6 тис. грн.).
Створювались умови для всебічного розвитку сім’ї, реалізації молодіжної політики,
забезпечення прав дитини.
Станом на 01.01.2017 року у місті проживає 1308 багатодітних сімей, у якій виховується
4123 дитини, функціонує один дитячий будинок сімейного типу і дві прийомні сім'ї, в яких
виховуються 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2016 року виплачено соціальну допомогу дитячому будинку сімейного типу та
прийомним сім’ям на суму 664,8 тис. гривень. Надано проїзні квитки одному з батьків 87
багатодітних сімей на суму 125,4 тис. гривень.
Протягом 2016 року у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під соціальним
супроводом перебувало 44 сім’ї, у яких виховується 67 неповнолітніх дітей, знято із
соціального супроводу 63 сім’ї, у яких мінімізовано складні життєві обставини. Цим сім’ям
надавалась допомога психологів, юристів та соціальних працівників (всього 13892 послуги).
Протягом 2016 року усиновлено 38 дітей, у тому числі 12 дітей – іноземними
громадянами, влаштовано під опіку 11 дітей.
Забезпечено функціонування профільних закладів для дітей та молоді, зокрема:
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- Центру по роботі з дітьми та підлітками, яким проведено 149 заходів, присвячених
святкуванню державних та релігійних свят, пам’ятних дат, у яких прийняло участь близько 5,0
тис. дітей;
- 21 підліткового клубу за місцем проживання (у гуртках та секціях займалось 1477 дітей
та підлітків);
- спортивно-культурного центру “Плоскирів”, у 7 гуртках та секціях якого займалось 92
дитини. Центром проведено 37 заходів, у яких взяли участь 4722 особи.
Для покращення матеріально-технічної бази підліткових клубів придбано спорттовари,
настільні ігри та проведено ремонти на суму 448,6 тис. гривень.
На фінансування освітянської галузі у 2016 році спрямовано 572,4 млн. грн., що на
29,4% більше, ніж у 2015 році.
Станом на 01.01.2017 року відкрито 7 додаткових дошкільних груп у ДНЗ №36 (4 групи),
ДНЗ №43 (1 група), НВК №31 (2 групи).
У 2016 році проводились роботи з:
- реконструкції ДНЗ №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Успенського, 5
(16,5 млн. грн.) та будівництва зовнішніх мереж електропостачання закладу (841,0 тис. грн.);
- добудови приміщень на 6 груп НВО №1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б (305,0
тис. грн.);
- реконструкції недобудованого плавального басейну ЗОШ №20 під дошкільний
навчальний заклад на 6 груп (1,3 млн. грн.) та котельні із встановленням двох додаткових котлів
та допоміжного обладнання (570,1 тис. грн.) на вул. Ричко, 1;
- будівництва навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 (4,9 млн. грн.);
- будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць на пров. Шостаковича, 28А (1,2 млн. грн.).
В навчальних закладах міста протягом 2016 року проведено поточні ремонти приміщень,
санвузлів, покрівель, систем опалення, заміну віконних блоків тощо на загальну суму майже
11,0 млн. гривень.
Придбано підручники (1,7 млн. грн.), 1764 парти (2,3 млн. грн.), 15 комп’ютерних класів,
20 мультимедійних комплексів, 67 комп’ютерів, 32 принтери, 8 проекторів, 5 екранів (4,1 млн.
грн.), спортивний інвентар для шкіл та позашкільних закладів (1,2 млн. грн.).
На утримання закладів освіти додатково виділено кошти із розрахунку 100 грн. на учня
на загальну суму 2,9 млн. гривень.
Для дошкільних навчальних закладів придбано канцелярські товари для роботи з
вихованцями, миючі засоби, меблі, постільну білизну, посуд на суму 6,1 млн. гривень.
Також у 2016 році оновлено матеріально-технічну базу позашкільних навчальних
закладів, а саме: придбано велоформи, велозапчастини, туристичне спорядження, спортивні
товари, протипожежні засоби на загальну суму 782,6 тис. гривень.
Збудовано спортивне поле із штучним покриттям на базі НВО №28 (973,6 тис. грн.).
Оновлено спортивні та ігрові майданчики на території ДНЗ №5, 32, 35, 43, 47 та НВО №1 (88,7
тис. грн.).
В загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах забезпечено безкоштовне
харчування дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, батьки яких є учасниками або загинули під час участі в АТО, дітей,
переміщених із зони проведення АТО (6,3 млн. грн.).
Виплачено персональні премії міської ради 33 кращим педагогічним працівникам (236,9
тис. грн.) та стипендії міського голови 26 кращим учням (86,6 тис. грн.).
Надано матеріальну допомогу 9 студентам пільгових категорій для здобуття вищої
освіти (100,0 тис. грн.), грошову допомогу 29 дітям-сиротам, яким у 2016 році виповнилось 18
років (52,5 тис. грн.), 111 дітям-сиротам - випускникам 9-х та 11-х класів (35,6 тис. грн.),
придбано випускний одяг для 23 дітей-сиріт (9,2 тис. грн.) та спортивний одяг для 88 дітейсиріт (26,4 тис. грн.).
Придбано техніку та обладнання для створення центру професійної підготовки швачок,
кравців, закрійників в Державному навчальному закладі “Хмельницький центр професійно15

технічної освіти сфери послуг”.
У літній період організовано роботу пришкільних таборів з денним перебуванням при
загальноосвітніх навчальних закладах, палаці творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацькому
оздоровчому комплексі “Чайка” та ін., у яких відпочило 2508 дітей, у т.ч. 416 дітей пільгових
категорій (869,4 тис. грн.).
Видатки міського бюджету на фінансування галузі “Охорона здоров’я” у 2016 році
склали 285,8 млн. грн., що на 7,4% більше ніж у 2015 році.
В середньому на одного мешканця витрачено 859,8 грн. (у 2015 році – 753,8 грн.).
Проведено пільгове протезування зубів 496 особам на суму 672,0 тис. грн., забезпечено
слуховими апаратами 52 інваліди з вадами слуху (100,3 тис. грн.).
За рахунок коштів міського бюджету забезпечено життєво-необхідними медичними
препаратами населення пільгових категорій на суму 4,2 млн. грн., що на 1,5 млн. грн. більше
ніж у 2015 році.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 31,2 млн. грн.,
що на 19,3 млн. грн. більше ніж у 2015 році.
Вперше запроваджено 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних
відділеннях міських лікарень, на що спрямовано 8,5 млн. грн., на надання медичної допомоги в
травпунктах – 2,5 млн. грн., на запровадження програми “ліки на тумбочку” - 3,5 млн. гривень.
Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, становить 50,2 грн., що на 27,7
грн. більше ніж у 2015 році.
На придбання продуктів харчування спрямовано 6,1 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. більше
ніж у 2015 році. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах зросли на
25,0% в порівнянні з минулим роком та склали 13,6 гривень.
Перераховано на лікування мешканців міста у лікувальні заклади некомунальної форми
власності 89,6 тис. гривень.
У 2016 році проведено капітальний ремонт приміщень медичних закладів (у т. ч.
харчоблоків, відділень, системи водопостачання і водовідведення, заміна вікон, тощо) на
загальну суму 4,5 млн. гривень.
Придбано обладнання для закладів охорони здоров’я на суму 28,5 млн. грн., зокрема
систему діагностичну рентгенівську для мамографії (перинатальний центр), рентгенівський
діагностичний комплекс (інфекційна лікарня), флюорограф (поліклініка №2), світильники
операційні (міська лікарня), а також проведено капітальний ремонт апарату МРТ (міська
лікарня). Крім цього, придбано обладнання для операційної для лікарсько-сестринської бригади
військової частини А2339 (239,8 тис. грн.) та спектрофотометр для Хмельницького обласного
психоневрологічного диспансеру (100,0 тис. грн.).
Для роботи травматологічних пунктів придбано препарати для проведення екстреної
профілактики сказу та правцю (122,4 тис. грн.).
У 2016 році створено Хмельницькі міські центри первинної медико-санітарної допомоги
№1 та №2.
Станом на 01.01.2017 року у місті працює 7 амбулаторій загальної практики сімейної
медицини у мікрорайонах Гречани, Дубове, Озерна, Лезневе, Книжківці, Ракове, Виставка. У
2016 році проведено капітальний ремонт амбулаторії “Озерна-2” на вул. М. Залізняка, 34 (701,1
тис. грн.).
Прийнято у комунальну власність Вузлову лікарню станції Гречани Південно-Західної
залізниці, яку перетворено у комунальний заклад “Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр”.
Видатки міського бюджету на розвиток культури за 2016 рік склали 50,1 млн. грн., що
на 6,6% більше ніж у 2015 році.
Розроблено Фестивальну мапу міста на 2016 рік, видано “Туристичний путівник містом
Хмельницьким”.
Впродовж 2016 року проведено 206 загальноміських культурно-мистецьких заходи на
суму 1,8 млн. грн., у т. ч. 7 фестивалів.
Спільно з ГО “Подільський культурно-просвітницький центр імені М. Реріха” за кошти
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інвестора відкрито Будинок творчості для занять різними видами мистецтва за адресою пр.
Миру, 103.
У квітні 2016 року відкрито Мистецький дворик музичної школи №1 ім. М. Мозгового,
де відбувалися концерти камерної музики у виконанні учнівських, студентських та
викладацьких колективів міста.
З метою підтримки обдарованої молоді надано пільги в оплаті за навчання у початкових
спеціалізованих навчальних мистецьких закладах 827 дітям, у т.ч. 71 дитині сімей учасників
АТО, 20 учням сімей, переміщених з тимчасово окупованих територій, на загальну суму
477,6 тис. гривень.
Забезпечено виплату щомісячної персональної стипендії 14 обдарованим учням та 20
викладачам мистецьких навчальних закладів (251,7 тис. грн.).
Надано організаційну та фінансову підтримку 187 учням мистецьких шкіл та
вихованцям колективів для участі у виконавських конкурсах та фестивалях (37,6 тис. грн.).
Книжкові фонди бібліотек поповнилися на 8735 примірників, у т. ч. 1131 примірник книг
місцевих авторів, на загальну суму 518,5 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету
придбано книг на 353,8 тис. гривень.
Поліпшено матеріально-технічну базу мистецьких навчальних закладів, закладів
культури, муніципальних колективів: придбано музичні інструменти (441,9 тис. грн.);
сценічні костюми (256,2 тис. грн.); звукопідсилювальну та світлову апаратуру, обладнання
сцени (375,1 тис. грн.); меблі, мольберти (533,2 тис. грн.); комп’ютерну техніку (120,5 тис.
грн.).
Проведено капітальний ремонт приміщень клубу “Книжківці”, дитячої музичної школи
№2, школи іконопису “Нікош”, бібліотеки-філії №7, санвузлів у дитячій школі мистецтв,
покрівлі даху будівлі дитячої школи мистецтв “Райдуга” та музею історії міста, реставрацію
міського будинку культури, реконструкцію виставкової зали дитячої школи образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва, встановлення шумоізоляції у приміщенні музичної
школи №3 на суму 4,3 млн. гривень.
Проводились роботи з реставрації приміщення кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка (1,2 млн.
грн.).
Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення
дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового, реконструкцію дитячої музичної школи №3 та
музейного комплексу історії та культури міста на суму 1062 тис. гривень.
Комісією з обстеження технічного стану пам’яток культурної спадщини управління
культури і туризму проведено візуальне обстеження технічного стану 7 пам’яток та 6 об’єктів.
Ініційовано внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 6 об’єктів
архітектури та містобудування.
Здійснено фотофіксацію 134 пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста для
видання Зводу пам’яток історії та культури України по Хмельницькій області (500 фотографій).
Підписано охоронний договір на щойно виявлений об’єкт археології - Курган.
Забезпечувались умови для розвитку фізичної культури та спорту та популяризації
здорового способу життя серед населення міста.
У 2016 році на фінансування галузі витрачено 18,8 млн. грн., що на 63,5% більше ніж у
2015 році.
Для покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів придбано 2
фехтувальних апарати та 3 котушки до фехтувальних апаратів для ДЮСШ №3; 2 пневматичні
пістолети, 10 човнів каное для ДЮСШ №2; футбольні та регбійні ворота для СК “Поділля” на
загальну суму 1,0 млн. гривень.
Виконувались роботи капітального ремонту павільйону ДЮСШ №2, гандбольної
площадки на вул. Спортивній, 17 та двох квартир в гуртожитку ДЮСШ №1; реконструкції
частини приміщень з влаштуванням санітарних вузлів і зовнішніх мереж ДЮСШ №2;
капітального ремонту стадіону та будівництва автоматичної системи поливу футбольного поля
стадіону “Локомотив” СКЦ “Плоскирів”; будівництва автоматичної системи поливу
футбольного поля та встановлення системи відеонагляду на СК “Поділля” (3,1 млн. грн.).
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Продовжувались роботи з реконструкції спортивного комплексу “Поділля” на вул.
Проскурівській, 81, на яку виділено 6,7 млн. грн. з державного бюджету та 2,9 млн. грн. з
міського бюджету (проведено роботи з облаштування легкоатлетичного ядра).
На фінансову підтримку трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл Обласної організації
фізкультурно-спортивного товариства “Україна” з міського бюджету виділено 1,5 млн. гривень.
Забезпечено належне функціонування трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, в
яких займається більше 1,8 тис. дітей.
Здійснено виплату персональних стипендій міської ради 10 кращим спортсменам.
Проведено 148 міських спортивно-масових заходів, 15 велопробігів, 79 навчальнотренувальних зборів.
Профінансовано участь спортсменів міста у 24 обласних та 27 всеукраїнських змаганнях.
До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів міста.
Проведено чемпіонати міста з міні-футболу серед юнаків в трьох вікових групах, а також
чемпіонат міста з футболу. Проведено міські Спартакіади серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних
закладів; чемпіонати міста та міські турніри з видів спорту, які культивуються у місті (кульова
стрільба, художня гімнастика, волейбол, гандбол, теніс, шахи та інші).
За 2016 рік профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища
на загальну суму 683,6 тис. гривень.
У рамках місячника санітарної очистки та благоустрою міста, Дня довкілля організовано
та проведено ряд природоохоронних заходів, зокрема прибирання та озеленення території
міста, очистка водних джерел тощо.
На території міста виявлено 16 та ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ.
Висаджено 1240 дерев та 310 кущів, обкошено та прибрано від стихійних сміттєзвалищ
26 га прибережних смуг водойм міста.
З метою виконання заходів, спрямованих на утримання в належному стані заплав та
русел річок, водойм міста, їх захисту від забруднення та засмічення проведено роботи з
розчистки русла річки Південний Буг під мостом в районі вул. Кам’янецької, комісійне
обстеження заплав річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка щодо виявлення несанкціонованих
скидів у річки.
Виготовлено 7 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під паркові
зони, сквери, тощо та замовлено землевпорядну документацію по 3 об‘єктах.
До Дня Південного Бугу проведено засідання круглого столу “Проблемні питання
використання водних ресурсів в басейні річки Південний Буг” та організовано прибирання
прибережної смуги річки в межах міста.
Для зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля проводились
заходи зі збору відпрацьованих елементів живлення, у 28 навчальних закладах міста розміщено
контейнери для їх збору. Крім цього, спеціалізовані контейнери встановлені у торгових
мережах “Ватсонс”, “Вопак”, МТС, ТОВ “Форсаж Авто”, ТЦ “Фуршет”, ТЦ “Епіцентр”, на
автозаправках “WOG” та інших закладах торгівлі.
Протягом 2016 року зібрано 284 кг відпрацьованих елементів живлення, які у
подальшому будуть відправлені на спеціалізоване підприємство, що здійснить їх утилізацію.
В рамках проведення Днів сталої енергії на території міста працювали мобільні пункти
прийому небезпечних відходів, якими зібрано 1922 енергозберігаючих лампи, 138 кг батарейок,
102 термометри. Передано на утилізацію 3422 люмінісцентних відпрацьованих ламп та 422 кг
елементів живлення.
Проведено фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер” та науково-практичну
конференцію, присвячену Міжнародному дню Землі. Розповсюджено серед учнів
загальноосвітніх закладів міський екологічний бюлетень “Еко-поведінка у головоломках” (3600
примірників) та видано збірку дитячих творів “Екологічні казки” (1000 примірників).
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2. ПРІОРІТЕТИ І НАПРЯМИ
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
НА 2017 РІК
2.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

2.1.1. Розвиток промисловості міста
Проблемні питання.
Несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість товаровиробникам-експортерам.
Значне скорочення замовлень на продукцію через низьку купівельну спроможність
населення та підприємств.
Недостатність коштів на технічне переоснащення та модернізацію виробництва.
Недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій).
Мета: розширення виробництва та модернізація промисловості міста, підвищення
конкурентоспроможності продукції місцевого товаровиробника та нарощування експортного
потенціалу підприємств.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Створення умов для стабільної роботи промислових підприємств, сприяння
розширенню ринків збуту та збільшенню обсягів експорту.
Проведення моніторингу щодо технологічного переоснащення промислового
виробництва, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих місць –
управління економіки.
Сприяння вирішенню проблемних питань промислових підприємств міста – управління
економіки.
Залучення промислових підприємств до участі у регіональних та міжнародних
виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств з
метою пошуку потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту – управління економіки.
Сприяння розвитку мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників – управління
торгівлі.
Поширення інформації серед промислових підприємств міста про продукцію, що
потребує імпортозаміщення або диверсифікації закупівель з метою інтенсифікації робіт з
імпортозаміщення та розвитку кооперації з питань виробництва продукції оборонного
призначення – управління економіки.
Визначення
потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування
регіонального замовлення - управління економіки, департамент освіти та науки.
Розробка механізму створення пільгового режиму функціонування легкої промисловості
– управління економіки.
Вивчення питання можливості застосування диференційованого підходу з урахування
особливостей діяльності суб’єктів господарювання при наданні пільг по сплаті земельного
податку – управління земельних ресурсів та земельної реформи.
2. Стимулювання інноваційного розвитку підприємств міста.
Проведення круглих столів та науково-практичних конференцій з питань налагодження
постійних та довгострокових зв'язків науки та бізнесу – управління економіки.
Оновлення бази інноваційних розробок підприємців, поширення інформації потенційним
інвесторам – управління економіки.
Вибір земельної ділянки для розміщення індустріального парку – департамент
архітектури, містобудування та земельних ресурсів.
Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів – управління економіки,
фінансове управління.
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Очікувані результати.
Збільшення обсягів реалізації продукції на 10,0%.
Розширення ринків збуту продукції та збільшення обсягів експорту товарів місцевого
товаровиробника на 3,0%.

2.1.2. Розвиток підприємництва та підвищення рівня підприємницької активності
Проблемні питання.
Відсутність програм фінансової та інформаційно-консультативної підтримки малого і
середнього підприємництва.
Мета: покращення співпраці між бізнесом та владою, створення сприятливого бізнес-клімату.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Дерегуляція

підприємницької діяльності та подальше налагодження
конструктивних відносин між владою та бізнесом.
Подальше запровадження прозорих механізмів започаткування власного бізнесу управління економіки, управління адміністративних послуг.
Проведення системних консультацій з бізнесом та його громадськими об'єднаннями для
врегулювання проблемних питань здійснення підприємницької діяльності (проведення засідань
координаційної ради з питань розвитку підприємництва) – управління економіки.
2. Формування стимулюючих механізмів ресурсної та інформаційної підтримки
малого та середнього бізнесу.
Розширення міжнародної співпраці, підготовка проектів з розбудови інфраструктури
підтримки підприємництва із залученням ресурсів міжнародної технічної допомоги (бізнесцентрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів тощо) – управління економіки.
Надання інформаційно-правової допомоги з питань започаткування та ведення бізнесу –
Центр підтримки малого підприємництва, міський центр зайнятості.
Проведення круглих столів за участю представників органів місцевого самоврядування,
представників бізнесових кіл та керівників банківських структур щодо розширення доступу
суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових ресурсів – управління економіки.
Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького – управління
економіки.
Сприяння професійному росту кадрів у сфері малого та середнього підприємництва, у
тому числі залучення представників бізнесу до участі у програмі “Українська ініціатива” –
управління економіки.
Проведення круглих столів, семінарів, громадських слухань з проблем розвитку
жіночого підприємництва у місті – управління економіки, Хмельницька торгово-промислова
палата, Центр підтримки малого підприємництва.
Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової
допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності – міський центр
зайнятості.
Реалізація проекту “Школа розвитку бізнесу” – департамент освіти та науки, управління
молоді та спорту, управління економіки.
Сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в їх адаптації до міжнародних
ринків, налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн Євросоюзу – управління
економіки, Хмельницька торгово-промислова палата.
Проведення для представників суб’єктів підприємництва циклу семінарів з питань
провадження нових механізмів, що забезпечують ефективну роботу підприємств в рамках
Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною – управління економіки, Хмельницька
торгово-промислова палата.
Очікувані результати.
Збереження існуючих та створення нових суб'єктів господарювання малого та
середнього бізнесу.
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Збільшення надходжень коштів до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого та
середнього підприємництва на 16,0%.

2.1.3. Інвестиційна політика
Проблемні питання.
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні та несприятливий
інвестиційний клімат.
Відсутність системи маркетингу та промоції міста.
Відсутність механізмів реалізації законодавчих норм щодо режиму іноземного
інвестування.
Відсутність преференційних стимулів для потенційних інвесторів.
Мета: підвищення інвестиційної привабливості міста та залучення інвестиційних ресурсів в
економіку міста.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та
вдосконалення системи обслуговування інвесторів.
Створення комунальної установи Хмельницької міської ради “Агенція розвитку міста” –
міська рада.
Сприяння реалізації інвестиційних проектів та забезпечення інвестиційного та
інформаційного супроводу компаній, які їх впроваджують – управління економіки.
Забезпечення реалізації соціальних інвестиційних проектів – управління економіки.
Пошук потенційних інвесторів щодо будівництва сміттєпереробного комплексу у
м.Хмельницькому – управління економіки.
Надання інформаційно-консультативної підтримки виконавчим органам міської ради,
підприємствам, установам, організаціям тощо з питань залучення інвестиційних коштів та
коштів міжнародної технічної допомоги – управління економіки.
Забезпечення реалізації соціальних інвестиційних проектів в рамках програми
“Громадські ініціативи м. Хмельницького на 2016-2020 роки” – управління економіки, виконавчі
органи міської ради.
Залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста – управління капітального будівництва.
2. Забезпечення пізнаваності міста та популяризація його інвестиційних
можливостей серед потенційних інвесторів.
Підготовка електронних презентацій про потенціал міста – управління економіки.
Участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (виставках, конференціях,
симпозіумах, круглих столах тощо) – управління економіки.
Налагодження партнерських відносин з міжнародними донорськими та інвестиційними
організаціями для реалізації спільних проектів, залучення нового досвіду та додаткового
фінансування (грантові кошти) – управління економіки.
Очікувані результати.
Створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному
рівнях.
Реалізація інвестиційних проектів міста за кредитні та грантові кошти міжнародних
фінансових інституцій.
Підвищення рівня освіченості працівників органів місцевого самоврядування щодо
вимог оформлення інвестиційних проектів.
Збільшення об’єму інвестицій у реальний сектор економіки.
Залучення мешканців міста до вирішення проблем соціального-економічного та
екологічного характеру для покращення власного добробуту та якості життя.

21

2.1.4. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг
Проблемні питання.
Наявність стихійної торгівлі та торгівлі з пересувних засобів у несанкціонованих місцях.
Недостатній рівень якості торговельного та побутового обслуговування населення.
Недостатнє залучення на споживчий ринок безпосередніх товаровиробників
продовольчих товарів.
Мета: задоволення потреб мешканців міста у якісних товарах та послугах, а також
забезпечення комфортних умов їх придбання.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Розвиток мережі закладів торгівельного та побутового обслуговування,
сприяння просуванню на споживчий ринок міста товарів місцевих виробників.
Сприяння розширенню мережі об’єктів торгівлі та сфери послуг із забезпеченням їх
територіальної доступності для населення – управління торгівлі.
Проведення ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих
товарів із залученням сільськогосподарських та переробних підприємств – управління торгівлі.
Сприяння подальшій розбудові інфраструктури міських ринків, створенню належних
умов для працівників, підвищення рівня обслуговування покупців – управління торгівлі.
Реконструкція мережі електропостачання сектору “Бартер” МКП – ринок “Ранковий” управління торгівлі, МКП – ринок “Ранковий”.
Реконструкція ринку МКП – ринок “Ранковий” (заміна павільйонів, благоустрій
території) – управління торгівлі, МКП – ринок “Ранковий”.
Капітальний ремонт вул. Геологів та проїзду Геологів – управління житловокомунального господарства.
Впорядкування розміщення та зовнішнього вигляду тимчасових споруд у сфері торгівлі
та побутового обслуговування – управління торгівлі, управління архітектури та
містобудування.
Опрацювання
механізму
створення
постійно-діючої
виставки
місцевих
товаровиробників (між вул. Будівельників та пр. Геологів) – управління торгівлі, управління
земельних ресурсів та земельної реформи.
2. Запобігання виникненню стихійної торгівлі та реалізації неякісних і потенційнонебезпечних харчових продуктів.
Проведення роботи з ліквідації місць стихійної торгівлі на вулицях міста та прилеглих
до ринків територіях – управління торгівлі, Хмельницький міський відділ поліції Головного
управління Національної поліції України в Хмельницькій області.
Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів, проведення просвітницької
роботи – управління торгівлі.
Очікувані результати.
Збільшення обсягів роздрібного товарообороту в діючих цінах на 3,5%.
Забезпечення мешканців міста якісними продуктами харчування за цінами виробників.

2.1.5. Ринок праці та грошові доходи населення
Проблемні питання.
Дисбаланс попиту та пропозицій робочої сили.
“Тіньова” зайнятість та наявність випадків виплати нелегальної заробітної плати.
Наявність заборгованості із виплати заробітної плати, єдиного внеску
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до Пенсійного фонду України.

на

Мета: регулювання та “детінізація” ринку праці, забезпечення соціального захисту безробітних
та працюючих громадян, підвищення рівня грошових доходів.
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Пріоритетні завдання і заходи.
1. Створення умов для підвищення рівня доходів населення та недопущення
виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.
Проведення роз'яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання та найманих
працівників про негативні соціальні наслідки нелегальних трудових відносин та виплати
заробітної плати “в конвертах” – управління праці та соціального захисту населення.
Проведення обстежень суб’єктів господарювання за місцем здійснення діяльності щодо
легалізації “тіньової” зайнятості населення – управління праці та соціального захисту
населення.
Здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, в частині
додержання законодавства про працю, на підприємствах, на яких наявна заборгованість із
виплати заробітної плати або відстежується рівень заробітної плати нижче законодавчо
встановленого мінімуму – управління праці та соціального захисту населення.
Вжиття заходів з недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на
економічно активних підприємствах, в бюджетній сфері та на комунальних підприємствах міста
– управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління.
2. Підвищення рівня зайнятості населення міста, у тому числі осіб з обмеженими
можливостями.
Сприяння працевлаштуванню незайнятого населення на вільні та новостворені робочі
місця – міський центр зайнятості.
Сприяння працевлаштуванню осіб, які нездатні на рівні конкурувати на ринку праці,
внутрішньопереміщених осіб та учасників антитерористичної операції – міський центр
зайнятості.
Розширення видів та напрямків професійного навчання безробітних під конкретні
замовлення роботодавців – міський центр зайнятості.
Сприяння у видачі ваучерів на безкоштовну додаткову освіту особам віком старше 45
років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років – міський центр зайнятості,
департамент освіти та науки.
Підтримка підприємницької ініціативи безробітних, забезпечення соціально-трудової
адаптації соціально-вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької
діяльності – міський центр зайнятості.
Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення престижу
робітничих професій та мотивацію до свідомого вибору професій актуальних на ринку праці
для молоді, яка навчається у загальноосвітніх закладах – департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту, міський центр зайнятості.
Очікувані результати.
Відсутність заборгованості із виплати заробітної плати на економічно-активних
підприємствах.
Скорочення чисельності безробітних.
Працевлаштування 70 осіб з обмеженими можливостями.
Зростання середньомісячної заробітної плати на 25,0%.
Зменшення заборгованості до Пенсійного фонду України.

2.1.6. Ефективна система адміністративних послуг
Проблемні питання.
Невідповідність програмного забезпечення та обладнання управління адміністративних
послуг сучасним вимогам.
Відсутність електронного документообігу.
Недостатність приміщень для роботи управління адміністративних послуг.
Мета: реалізація принципів демократичного врядування, підвищення якості надання
адміністративних послуг.
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Пріоритетні завдання і заходи.
1. Підвищення якості, доступності та комфорту населення при отриманні
адміністративних послуг.
Впровадження електронного документообігу – ХМКП “Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської ради.
Розширення сфери застосування ІТ-технологій при наданні адміністративних послуг –
управління адміністративних послуг, ХМКП “Хмельницькінфоцентр”.
Збільшення кількості адміністративних послуг, які можуть надаватись через управління
адміністративних послуг, у тому числі послуг, що надаються у електронному вигляді –
управління адміністративних послуг, ХМКП “Хмельницькінфоцентр”.
Відкриття головного офісу управління адміністративних послуг (вул. Кам'янецька, 38) –
управління адміністративних послуг, управління капітального будівництва.
2. Інформування територіальної громади міста про діяльність органів місцевого
самоврядування.
Забезпечення прозорості та відкритості міської влади, висвітлення діяльності міської
ради та її виконавчих органів на офіційному веб-сайті міської ради у мережі інтернет – ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”, управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.
Здійснення он-лайн трансляцій сесій міської ради, засідань виконавчого комітету на
офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради – ХМКП “Хмельницькінфоцентр”, ТРК
“Місто”.
Формування бази документів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського
голови та забезпечення безперешкодного доступу до них шляхом оприлюднення на офіційному
веб-сайті міської ради – відділ сприяння діяльності депутатів, загальний відділ, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”.
3. Залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста.
Підтримка громадських ініціатив та сприяння розвитку інституцій громадянського
суспільства – управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.
Проведення громадських обговорень з важливих питань життя міста – управління
організаційно-інформаційної роботи та контролю.
Вивчення громадської думки щодо роботи органів місцевого самоврядування,
комунальних підприємств міста, інших актуальних питань життєдіяльності міста - управління
організаційно-інформаційної роботи та контролю.
Очікувані результати.
Покращання якості надання адміністративних послуг.
Підвищення ступеня довіри та задоволення громадян роботою органів місцевого
самоврядування.
Покращання інформаційного забезпечення населення міста.
2.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ У МІСТІ

2.2.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста
Проблемні питання.
Незадовільний технічний стан житлового фонду.
Високий рівень зносу мереж інженерно-технічної інфраструктури міста.
Фізично та морально застаріле обладнання та техніка підприємств
комунального господарства.

житлово-

Мета: забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства міста,
задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах належної якості, підвищення
надійності роботи мереж та зменшення техногенного впливу на довкілля.
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Пріоритетні завдання і заходи.
1. Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового
фонду.
Проведення капітальних та поточних ремонтів покрівель, фасадів, інженерних мереж
житлових будинків – управління житлово-комунального господарства.
Переоснащення ліфтового господарства (капітальний ремонт, модернізація та заміна
ліфтів) – управління житлово-комунального господарства.
Проведення капітальних та поточних ремонтів прибудинкових територій – управління
житлово-комунального господарства.
Передача одно- та двоповерхових будинків, в яких всі квартири є приватною власністю,
у власність мешканцям – управління житлово-комунального господарства.
Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та залучення
населення до управління житловим фондом – управління житлово-комунального господарства.
Забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків – управління житловокомунального господарства.
Розробка до 1 червня 2017 року механізму проведення капітального ремонту житлових
будинків на умовах співфінансування з мешканцями – управління житлово-комунального
господарства.
Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та залучення
населення до управління житловим фондом – управління житлово-комунального господарства.
Забезпечити до 1 липня 2017 року приведення Програми утримання та розвитку
житлово-комунального господарства м. Хмельницького на 2017-2020 роки у відповідність до
вимог діючого законодавства щодо реформування житлово-комунальної сфери – управління
житлово-комунального господарства.
Надання пропозицій щодо впровадження нових форм роботи комунального
підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – управління житловокомунального господарства.
Забезпечення погашення споживачами заборгованості за житлово-комунальні послуги
— управління житлово-комунального господарства, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП
“Південно-Західні тепломережі”, МКП “Хмельницькводоканал”, ХКП “Спецкомунтранс”,
ЖЕКи.
2. Забезпечення надання якісних послуг з тепло-, водопостачання та
водовідведення.
Придбання сучасної техніки та обладнання для підприємств житлово-комунальної сфери
– управління житлово-комунального господарства, комунальні підприємства.
Проведення робіт з реконструкції та заміни зношених теплових мереж на
попередньоізольовані труби – МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-Західні
тепломережі”.
Облаштування мінікотелень на центральних теплових пунктах – МКП
“Хмельницьктеплокомуненерго”.
Модернізація та реконструкція котелень – МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП
“Південно-Західні тепломережі”.
Проведення капітального ремонту та реконструкції водопровідних та каналізаційних
мереж – МКП “Хмельницькводоканал”.
Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у мікрорайонах міста – МКП
“Хмельницькводоканал”.
Забезпечення водопостачання будинків мікрорайнів міста, у яких воно повністю відсутнє
– МКП “Хмельницькводоканал”.
Продовження будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського
району до міста Хмельницького – МКП “Хмельницькводоканал”.
Будівництво зовнішніх мереж водопроводу у с. Чернелівка Красилівського району –
МКП “Хмельницькводоканал”.
Реконструкція артезіанських свердловин №7, 10, 11 першого підйому Чернелівського
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водозабору, площадки №2, 3 у с. Чернелівка Красилівського району – МКП
“Хмельницькводоканал”.
Реконструкція системи знезараження питної води водопровідної насосної станції №9 на
пр. Миру, 36/2А – МКП “Хмельницькводоканал”.
Будівництво напірних каналізаційних колекторів на вул. Прибузькій, 3 – МКП
“Хмельницькводоканал”.
Будівництво напірного каналізаційного колектора вздовж вул. Старокостянтинівське
шосе до самопливного каналізаційного колектора – МКП “Хмельницькводоканал”.
Реконструкція обладнання водопровідної насосної станції №10 (с. Чернелівка,
Красилівський район) – МКП “Хмельницькводоканал”.
Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції на вул. Трудовій, 6 –
МКП “Хмельницькводоканал”.
Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 на вул. Шевченка, 66 – МКП
“Хмельницькводоканал”.
Реконструкція самопливного каналізаційного колектора до каналізаційної насосної
станції №2 на вул. Парковій, 64 – МКП “Хмельницькводоканал”.
Реалізація інвестиційного проекту “Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних
споруд продуктивністю 80 тис.куб.м/добу” – МКП “Хмельницькводоканал”.
Забезпечення попередження виникнення та зменшення кількості аварійних ситуацій на
об'єктах тепло-, водопостачання та водовідведення – МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП
“Південно-Західні тепломережі”, МКП "Хмельницькводоканал”.
Відшкодування МКП “Хмельницькводоканал” за рахунок коштів міського бюджету
частини витрат, пов’язаних із забезпеченням послуг водопостачання споживачів, які підключені
до водогону від с. Чернелівка Красилівського району до міста Хмельницького – фінансове
управління.
3. Покращення стану об’єктів благоустрою міста.
Виконання робіт із забезпечення естетичного вигляду міста (створення нових зелених
зон, належне утримання парків, скверів, вулиць, фонтанів, кладовищ, мереж зовнішнього
освітлення міста) – управління житлово-комунального господарства.
Виконання робіт з озеленення зеленої зони вздовж набережної р. Південний Буг –
управління житлово-комунального господарства.
Проведення капітальних ремонтів об’єктів благоустрою міста (Привокзальна площа,
фонтани, пам’ятники тощо) – управління житлово-комунального господарства.
Завершення будівництва громадського туалету в парку ім. І. Франка – управління
житлово-комунального господарства.
Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків – управління
житлово-комунального господарства.
Очікувані результати.
Покращення технічного стану житлового фонду, інженерних мереж.
Забезпечення належного технічного, санітарно-гігієнічного та естетичного стану міста.
Збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Забезпечення населення комунальними послугами належної якості та у повному обсязі.
Зменшення кількості аварійних ситуацій у житлово-комунальному господарстві.

2.2.2. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Проблемні питання.
Постійне зростання тарифів на енергоресурси.
Висока вартість енергоефективного обладнання.
Низькій рівень обізнаності населення у впровадженні енергоефективних заходів.
Мета: підвищенні енергоефективності у всіх сферах життєдіяльності міста.
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Пріоритетні завдання і заходи.
1. Впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження у бюджетній та
комунальній сфері міста.
Реалізація проектів з енергозбереження в житлових будинках та на об’єктах
комунального господарства, у т.ч. передбачених Планом дій зі сталого енергетичного розвитку
міста Хмельницького на 2016-2025 роки – відділ енергоменеджменту, виконавчі органи міської
ради, комунальні підприємства.
Термомодернізація закладів бюджетної сфери – управління охорони здоров’я,
департамент освіти та науки, відділ енергоменеджменту .
Здійснення щоденного моніторингу використання енергоресурсів бюджетними
установами міста за допомогою програмного забезпечення “Енергоплан” – відділ
енергоменеджменту.
Проведення обстежень закладів бюджетної сфери з метою підвищення ефективності
використання енергоресурсів – відділ енергоменеджменту.
Енергоефективна модернізація внутрішнього та зовнішнього освітлення – головні
розпорядники коштів, відділ енергоменеджменту.
Здійснення часткового відшкодування населенню міста відсоткових ставок за
залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності – управління житловокомунального господарства.
Сприяння у реалізації заходів з енергозбереження мешканцями багатоквартирних
житлових будинків на умовах співфінансування з міського бюджету (70% – кошти міського
бюджету, 30% – кошти мешканців) – управління житлово-комунального господарства, відділ
енергоменеджменту.
Реалізація проекту “Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації
звалищного газу з полігону твердих побутових відходів, виробництво електроенергії” – відділ
енергоменеджменту.
2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо ощадливого
споживання енергоресурсів.
Створення та відкриття Центру Енергоефективності – відділ енергоменеджменту.
Взаємодія з засобами масової інформації з метою підвищення поінформованості громади
щодо ефективного використання енергоресурсів, енергоефективності та енергозбереження,
ведення сторінки в соціальних мережах – відділ енергоменеджменту.
Проведення “Днів сталої енергії” в рамках Європейської ініціативи “Угода Мерів”–
відділ енергоменеджменту.
Очікувані результати.
Скорочення споживання енергоресурсів в бюджетній сфері на 5%.
Оптимізація роботи системи енергоменеджменту.
Підвищення культури енергоспоживання мешканцями міста.

2.2.3. Розвиток транспортної інфраструктури
Проблемні питання.
Незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг та мостів.
Зношеність наявного рухомого складу електричного та автомобільного транспорту.
Відсутність транспортних розв’язок.
Відсутність автоматичної системи управління транспортом.
Мета: впорядкування дорожньої інфраструктури, оптимізація існуючої транспортної мережі,
приведення обсягів руху міського пасажирського транспорту у відповідність до потреб
населення.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та підвищення безпеки руху.
Розроблення нової транспортної мережі – управління транспорту та зв’язку.
27

Забезпечення своєчасного та якісного проведення капітального та поточного ремонтів
доріг, мостів та тротуарів міста, будівництво нових доріг – управління житлово-комунального
господарства, управління капітального будівництва.
Встановлення нових світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць міста та засобів для
зниження швидкості руху транспортних засобів – управління житлово-комунального
господарства.
Будівництво велосипедних доріжок – управління житлово-комунального господарства.
2. Підвищення якості та надійності послуг громадського транспорту.
Оновлення рухомого складу громадського транспорту – управління транспорту та зв’язку,
ХКП “Електротранс”.
Проведення капітального ремонту тролейбусів та контактної мережі – управління
транспорту та зв’язку, ХКП “Електротранс”.
Будівництво диспетчерських пунктів – управління транспорту та зв’язку, ХКП
“Електротранс”.
Впровадження автоматичної системи управління транспортом – управління транспорту та
зв’язку.
Проведення конкурсу на здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом
(залучення автобусів великої місткості, що здійснюють перевезення пасажирів у звичайному
режимі руху) – управління транспорту та зв’язку.
Облаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі заїзними кишенями –
управління житлово-комунального господарства.
Встановлення на зупинках громадського транспорту нових павільйонів для очікування
пасажирами громадського транспорту за рахунок потенційних інвесторів – управління
транспорту та зв’язку.
Очікувані результати.
Покращення якості пасажирських перевезень та підвищення рівня їх безпеки.
Поліпшення стану вулично-шляхової мережі міста, удосконалення засобів організації
дорожнього руху.
Популяризація велосипедного руху серед мешканців міста.

2.2.4. Житлова політика, містобудування та регулювання земельних відносин
Проблемні питання.
Відсутність містобудівного кадастру, актуальної містобудівної документації та вільного
доступу до неї.
Хаотична забудова міста, низька транспортна пропускна здатність його центральних
вулиць.
Недостатня кількість земельних ділянок, які могли б бути запропоновані громадянам для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибні ділянки) згідно з чергою.
Відсутність вільних земель комунальної власності, які могли б бути надані позачергово
учасникам антитерористичної операції для будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки).
Відсутність порядку щодо передачі безоплатно у власність або постійне користування
співвласникам багатоквартирних будинків земельних ділянок, на яких розташовані
багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території,
що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у
будинках.
Мета: ефективне планування та забудова міста, підвищення рівня забезпечення житлом
громадян.
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Пріоритетні завдання і заходи.
1. Оновлення містобудівної документації та розвиток інфраструктури міста.
Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в
експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру – управління
архітектури та містобудування.
Коригування (внесення змін) до генерального плану міста – управління архітектури та
містобудування.
Розробка плану червоних ліній магістральних вулиць міста – управління архітектури та
містобудування.
Розробка історико-архітектурного опорного плану з визначенням меж і режимів
використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу міста – управління архітектури та
містобудування.
Розробка проекту детального планування центральної частини міста – управління
архітектури та містобудування.
Розробка проекту детального планування мікрорайону “Заріччя” – управління
архітектури та містобудування.
Затвердження Схеми комплексного озеленення території міста та розділу інженернотехнічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у мирний час та на особливий період
у складі генерального плану м. Хмельницького – управління архітектури та містобудування.
Проведення конкурсу на розроблення проекту створення дендролугопарку в межах
вулиць Старокостянтинівське шосе та Трудової – управління архітектури та містобудування.
Проведення робіт з будівництва житлового будинку для учасників антитерористичної
операції на пр. Миру, 102/4В – управління капітального будівництва.
3. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста.
Забезпечення відкритості та прозорості процедури продажу земельних ділянок, надання
в оренду та приватизації земельних ділянок комунальної власності – управління земельних
ресурсів та земельної реформи.
Проведення комплексу землевпорядних, землеоціночних робіт з підготовки ділянок до
продажу – управління земельних ресурсів та земельної реформи.
Проведення розподілу земельних ділянок між громадянами, які перебувають у черзі з
надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), у нових масивах індивідуальної
забудови – управління земельних ресурсів та земельної реформи.
Надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам, які перебувають у черзі –
управління земельних ресурсів та земельної реформи.
Затвердження порядку набуття права на земельну ділянку за давністю користування
(набувальна давність) на території міста – управління земельних ресурсів та земельної реформи.
Винесення меж прибережної захисної смуги у центральній частині міста річки
Південний Буг та річки Плоскої – управління земельних ресурсів та земельної реформ.
Затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького – управління
земельних ресурсів та земельної реформи.
Проведення роботи з виявлення самочинно прибудованих об’єктів до житлових та
нежитлових будинків – управління екології та контролю за благоустроєм міста, департамент
архітектури, містобудування та земельних ресурсів.
Продовження роботи з обліку земельних ділянок комунальної власності міста –
управління земельних ресурсів та земельної реформи.
Очікувані результати.
Приведення містобудівної документації до сучасних вимог.
Створення містобудівного кадастру.
Підвищення ефективності використання території міста, раціональне використання
земель.
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Поліпшення архітектурного вигляду міста.
Введення в експлуатацію 200 тис. кв. м загальної площі житла за рахунок усіх джерел
фінансування.
Забезпечення земельними ділянками близько 200 громадян.
Забезпечення надходжень до бюджету міста від проведення аукціонів з продажу прав
оренди земельних ділянок у сумі 1,7 млн. гривень.
2.3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
ТА СПРИЯННЯ ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ МІСТА

2.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту
Проблемні питання.
Зростання кількості громадян, які потребують надання соціальних послуг.
Мета: створення необхідних умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств
населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх ефективності, посилення
адресності.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Підтримка різних категорій громадян через надання пільг, соціальної та
матеріальної допомоги.
Забезпечення своєчасного призначення та виплати всіх видів державних соціальних
допомог, у тому числі житлових субсидій, відповідно до вимог чинного законодавства –
управління праці та соціального захисту населення.
Надання житлових субсидій сім’ям, що складаються лише з непрацездатних громадян,
інвалідів І, ІІ групи та перебувають на обліку в територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування – управління праці та соціального захисту населення.
Виплата одноразової грошової допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим
верствам населення, які опинились в складних життєвих ситуаціях, учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в
антитерористичній операції, особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території –
управління праці та соціального захисту населення.
Надання 50 % пільги із сплати за житлово-комунальні послуги сім’ям, у складі яких двоє
і більше інвалідів І групи; учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей –
управління праці та соціального захисту населення.
Проведення капітальних ремонтів житлових будинків і квартир, встановлення
лічильників води інвалідам війни, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних
до них осіб, заміна газового обладнання малозабезпеченим мешканцям міста – управління праці
та соціального захисту населення.
Здійснення доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, колишнім
політв’язням та репресованим, воїнам Української Повстанської Армії – управління праці та
соціального захисту населення.
Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування – управління праці та соціального захисту населення.
Виплата щомісячної допомоги особам, що здійснюють догляд за самотніми
громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду
– управління праці та соціального захисту населення.
Надання проїзних документів на 2017 рік багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно
почесне звання “Мати-героїня”, соціальним працівникам – управління праці та соціального
захисту населення.
2. Сприяння реабілітації та соціальній адаптації осіб з особливими потребами та
соціально незахищених громадян.
Надання соціальних послуг через мережу міських соціальних закладів міста – управління
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праці та соціального захисту населення.
Проведення капітальних ремонтів приміщень соціальних закладів, покращення їх
матеріально-технічного стану – управління праці та соціального захисту населення.
Розширення спектру послуг Хмельницького міського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом відкриття відділення
цілодобового, тимчасового перебування та реабілітації осіб, які перенесли інсульт та інші
травми – управління праці та соціального захисту населення.
Створення соціального гуртожитку для малозабезпечених верств населення, учасників
антитерористичної операції та тимчасово переміщених осіб у приміщенні Центру реабілітації
бездомних (безпритульних) “Промінь надії” – управління праці та соціального захисту
населення.
Розширення спектру надання соціальних послуг Центру реабілітації та тимчасового
перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” шляхом відкриття
відділення стаціонарного догляду – управління праці та соціального захисту населення.
Розширення мережі громадських приймалень управління праці та соціального захисту
населення – управління праці та соціального захисту населення.
Покращення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури – управління праці та
соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, управління житлово-комунального
господарства.
Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці,
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – управління праці та
соціального захисту населення.
Надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу учасників
антитерористичної операції – управління праці та соціального захисту населення.
Продовження співпраці з благодійними організаціями щодо впровадження у місті
соціальних проектів, у т.ч. щодо здійснення перевезень людей на візках (соціальне таксі) –
управління праці та соціального захисту населення.
Надання фінансової підтримки громадським організаціям соціальної спрямованості, у
тому числі громадським організаціям інвалідів та ветеранів – управління праці та соціального
захисту населення.
Проведення культурно-мистецьких заходів для інвалідів, ветеранів війни та праці,
соціально-незахищених верств населення – управління праці та соціального захисту населення.
Очікувані результати.
Підвищення якості та професійності надання соціальних послуг.
Розвиток інфраструктури соціальних послуг.
Поліпшення матеріального забезпечення незахищених верств населення.
Своєчасне вирішення питань призначення житлових субсидій.

2.3.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Проблемні питання.
Збільшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей
пільгових категорій.
Існування негативних явищ у молодіжному середовищі.
Відсутність позашкільних навчальних закладів для дітей з обмеженими можливостями.
Мета: розвиток сімейних цінностей, створення сприятливих умов для соціального становлення
та розвитку дітей і молоді, формування національної свідомості, підтримка обдарованої молоді.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Здійснення соціального захисту, оздоровлення дітей та посилення сімейних
цінностей.
Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – служба у справах
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дітей.
Продовження співпраці з громадським організаціями та благодійними фондами, які
надають допомогу малозабезпеченим багатодітним сім’ям – управління праці та соціального
захисту населення.
Здійснення соціальної роботи з сім’ями та особами, які опинились у складних життєвих
обставинах – служба у справах дітей, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Проведення заходів для молоді, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та тих, які проживають у сім‘ях, що опинились у складних життєвих обставинах –
служба у справах дітей, управління молоді та спорту.
Залучення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до занять на
безкоштовній основі у спортивних секціях, самодіяльних творчих колективах, гуртках
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – управління молоді та спорту,
департамент освіти та науки.
Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей, що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки – управління молоді та спорту, департамент освіти на науки,
управління праці та соціального захисту населення.
Забезпечення медичного супроводу літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових
категорій, дітей тимчасово переміщених із зони антитерористичної операції та дітей, батьки
яких брали участь в антитерористичній операції – управління охорони здоров’я.
2. Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді, сприяння у реалізації
творчого потенціалу.
Залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи у профільних центрах – Центр
роботи з дітьми та підлітками, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, СКЦ
“Плоскирів”.
Проведення заходів, спрямованих на сприяння творчому й інтелектуальному розвитку
молоді (дебатів, квестів, майстер-класів), організація роботи з талановитою та обдарованою
молоддю – управління молоді та спорту.
Проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, розвитку духовності,
моральності та загальнолюдських цінностей – управління молоді та спорту.
Проведення профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі шляхом
проведення лекцій, тренінгів, вуличних акцій, флеш-мобів, змагань, соціальної реклами,
індивідуальних консультацій – Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління
молоді та спорту.
Надання організаційної та фінансової підтримки молодіжним громадським організаціям,
молодим талановитим особистостям в участі, проведенні та організації культурно-мистецьких
фестивалів, конкурсів та інших молодіжних творчих акціях і проектах – управління молоді та
спорту.
Запровадження виплати разових щорічний премій для обдарованої молоді міста до Дня
молоді та Дня студента – управління молоді та спорту.
Інформування молоді щодо державної підтримки проектів через призначення грантів
Президента України для обдарованої молоді, присудження премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України – управління молоді та спорту.
Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів, каворкінг-центрів, хабів – управління
молоді та спорту.
Відкриття підліткового клубу “Сиріус” за адресою вул. Перемоги, 2 для дітей та молоді,
у т.ч. для дітей з обмеженими можливостями – управління молоді та спорту.
Залучення молоді та молодіжних громадських організацій до управління містом –
управління молоді та спорту.
Очікувані результати.
Зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, на 20%.
Зменшення кількості дітей, влаштованих в інтернатні заклади, на 15%.
Збільшення кількості дітей, влаштованих на сімейні форми виховання, на 15%.
Оздоровлення 250 дітей за кошти міського бюджету.
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Збільшення кількості дітей, охоплених заняттями в клубах за місцем проживання та
різноманітних гуртках.
Підвищення національної свідомості молоді та розвиток творчих здібностей.

2.3.3. Інноваційний розвиток системи освіти
Проблемні питання.
Застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів.
Перевантаження дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Невисокий показник забезпечення комп’ютерною технікою.
Невідповідність між можливостями цифрових технологій та станом нформаційноаналітичного забезпечення освіти міста.
Недостатній рівень інклюзивної освіти.
Недостатнє залучення старшокласників у систему позашкільної освіти.
Мета: підвищення якості освіти та наближення її до європейських вимірів і стандартів,
впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та
молоді.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Розвиток мережі навчальних закладів та покращання їх матеріально-технічного
забезпечення відповідно до сучасних вимог.
Проведення робіт з реконструкції ДНЗ №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров.
Успенського (Жукова), 5 та будівництва зовнішніх мереж електропостачання закладу –
управління капітального будівництва.
Проведення робіт з реконструкції недобудованого плавального басейну ЗОШ №20 під
дитячий дошкільний заклад на 6 груп на вул. Івана Павла ІІ (Ричко), 1, будівництва зовнішніх
мереж електропостачання закладу та реконструкції котельні – управління капітального
будівництва.
Проведення робіт з реконструкції з надбудовою приміщень НВК №10 на вул.
Водопровідній, 9А – управління капітального будівництва.
Проведення робіт з реконструкції з добудовою до приміщення СЗОШ №18 ім.
В.Чорновола на вул. Кам'янецькій, 119 – управління капітального будівництва.
Проведення робіт з добудови приміщення на 6 груп НВО №1 на вул.
Старокостянтинівське шосе, 3Б – управління капітального будівництва.
Проведення робіт з будівництва навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 –
управління капітального будівництва.
Проведення робіт з будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць на пров.
Шостаковича, 28-А – управління капітального будівництва.
Відкриття та облаштування у дошкільних навчальних закладах додаткових груп –
департамент освіти та науки.
Виконання робіт з капітального ремонту корпусу дитячо-юнацького оздоровчого
комплексу “Чайка” та облаштування спортивного майданчика – департамент освіти та науки.
Виконання робіт з капітального ремонту палацу творчості дітей та юнацтва,
облаштування скейт-парку – департамент освіти та науки.
Проведення капітальних та поточних ремонтів у загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах (ремонт покрівель, санвузлів, харчоблоків тощо) – департамент освіти
та науки.
Оновлення матеріально-технічної та навчальної бази профільних кабінетів (фізики, хімії,
математики, географії, біології) – департамент освіти та науки.
Придбання комп’ютерних класів та мультимедійних комплексів для закладів освіти,
оновлення та модернізація наявної комп’ютерної техніки – департамент освіти та науки.
Оновлення спортивних та ігрових майданчиків, облаштування футбольних полів на
території навчальних закладів – департамент освіти та науки.
Впровадження проекту “Безпечна школа №19”, встановлення нових та ремонт існуючих
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огорож навколо навчальних закладів – департамент освіти та науки.
Забезпечення умов для ефективного функціонування і розвитку установ та закладів
професійно-технічної освіти різних форм власності та підпорядкування – департамент освіти
та науки.
Розробка до 1 травня 2017 року механізму відшкодування витрат за навчання студентів,
які є мешканцями інших територіальних громад – департамент освіти та науки.
2. Створення належних умов для підвищення освітнього рівня та всебічного
розвитку здібностей дітей та молоді.
Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій, запровадження у
навчально-виховний процес прогресивних методів навчання – департамент освіти та науки.
Створення навчально-методичної бази з ІТ-дисциплін, участь у проведенні ярмарки “ІТ
Хмельницький” з метою популяризації інформаційних технологій в освітніх закладах –
департамент освіти та науки.
Забезпечення участі навчальних закладів у міжнародних освітніх проектах, організація
стажування та обміну досвідом педагогічних працівників та методистів у країнах Європи –
департамент освіти та науки.
Створення умов для участі учнів у стипендіальних програмах міжнародних освітніх
організацій – департамент освіти та науки.
Створення умов для розвитку здібностей обдарованих дітей, надання їм освітніх послуг
за рахунок позашкільної освіти, факультативної та гурткової роботи – департамент освіти та
науки.
Забезпечення участі міських учнівських команд у обласних, всеукраїнських,
міжнародних предметних олімпіадах, конкурсах, конференціях з метою виявлення і
самореалізації обдарованих дітей та молоді – департамент освіти та науки.
Здійснення виплати персональних стипендій міської ради обдарованим дітям,
талановитій молоді та премій міської ради кращим педагогічним працівникам навчальних
закладів міста – департамент освіти та науки.
Проведення заходів національно-патріотичного спрямування – департамент освіти та
науки.
Підтримка та розвиток гуртків, творчих об’єднань еколого-натуралістичного та
туристсько-краєзнавчого напрямів – департамент освіти та науки.
Забезпечення всебічної допомоги дітям пільгових категорій (надання грошової допомоги
дітям-сиротам та студентам пільгових категорій для здобуття вищої освіти, організація
безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками або загинули під час участі в
антитерористичній операції, дітей, переміщених з зони проведення антитерористичної операції)
– департамент освіти та науки.
3. Забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти та всебічного розвитку
дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та соціальної інтеграції.
Сприяння збільшенню кількості навчальних закладів, що запроваджують інклюзивну
форму навчання – департамент освіти та науки.
Забезпечення сучасним обладнанням спеціальних та інклюзивних груп – департамент
освіти та науки.
Забезпечення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для
роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у
навчальних закладах міста – департамент освіти та науки.
Очікувані результати.
Зростання рівня охоплення дітей дошкільною освітою.
Підвищення рівня оснащеності та інформатизація закладів освіти.
Підвищення рівня інклюзивної освіти.
Підвищення якості навчання, виховання, кваліфікації педагогічних працівників та їх
компетентності.
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2.3.4. Забезпечення доступності якісних медичних послуг
Проблемні питання.
Високий рівень захворюваності населення міста на цукровий діабет, хвороб системи
кровообігу та онкологію.
Зростання рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби.
Застаріла матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я, недостатня кількість
сучасного діагностичного обладнання.
Недостатній рівень санітарної культури населення.
Мета: реформування системи охорони здоров’я, покращення матеріально-технічної бази
комунальних закладів охорони здоров’я, впровадження інформаційних технологій, підвищення
якості та доступності медичних послуг, покращення стану здоров’я населення міста.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Розвиток первинної та вторинної допомоги, покращення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я.
Ремонт приміщень та відкриття амбулаторій загальної практики сімейної медицини у
мікрорайонах міста – управління охорони здоров’я.
Проведення капітальних та поточних ремонтів медичних закладів міста – управління
охорони здоров’я.
Оснащення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним діагностичним та
лікувальним обладнанням – управління охорони здоров’я.
Доукомплектування та введення в дію методики екстракорпорального запліднення у
міському перинатальному центрі – управління охорони здоров’я.
Відкриття відділення медичної реабілітації – управління охорони здоров’я.
2. Профілактика захворювань та своєчасне їх лікування, надання медичної
допомоги пільговим категоріям населення.
Забезпечення якісної та своєчасної діагностики туберкульозу, впровадження сучасних
принципів організації лікування хворих на туберкульоз, проведення санітарно-просвітницької
роботи – управління охорони здоров’я.
Виявлення на ранніх стадіях онкологічних захворювань, належний рівень лікування
хворих, проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення щодо ризиків
виникнення онкологічних захворювань – управління охорони здоров’я.
Покращення рівня діагностики захворювання мешканців міста на цукровий діабет та
забезпечення цих хворих цукрознижуючими лікарськими засобами і виробами медичного
призначення – управління охорони здоров’я.
Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців
міста під час перших трьох днів лікування у відділеннях анестезіології з ліжками інтенсивної
терапії, при зверненні у травматологічні пункти та часткове забезпечення медикаментами під
час стаціонарного лікування у міській лікарні та міській дитячій лікарні – управління охорони
здоров’я.
Забезпечення пільгових категорій мешканців в частині безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі їх амбулаторного лікування –
управління охорони здоров’я.
Проведення медичного огляду та лікування дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з
багатодітних сімей – управління охорони здоров’я.
Забезпечення слуховими апаратами інвалідів з вадами слуху (відповідно до звернень) та
пільгового зубопротезування соціально незахищених верств населення – управління охорони
здоров’я.
Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання
поширенню інфекційних хвороб (забезпечення імунобіологічними препаратами та проведення
імунопрофілактики ) – управління охорони здоров’я.
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового
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способу життя, запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет, профілактики серцевосудинних та мозково-судинних захворювань, профілактики та боротьби з інфекційними
захворюваннями – управління охорони здоров’я.
3. Впровадження інформаційних технологій в заклади охорони здоров'я міста.
Впровадження телекомунікаційних технологій та налагодження електронного
документообігу в міських комунальних закладах охорони здоров’я – управління охорони
здоров’я.
Удосконалення та розширення роботи програми з електронного запису на прийом до
лікаря у амбулаторно-поліклінічних закладах міста – управління охорони здоров’я.
Забезпечення ведення на електронних носіях реєстру хворих на інфаркт міокарду та
пацієнтів, які перенесли гостре порушення мозкового кровообігу – управління охорони здоров’я.
Очікувані результати.
Забезпечення населення послугами сімейної медицини.
Розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини.
Зниження рівня захворюваності на соціально небезпечні хвороби.
Зниження рівня малюкової смертності.
Зниження рівня смертності населення.

2.3.5. Задоволення культурних потреб населення та охорона культурної спадщини
Проблемні питання.
Низький загальний рівень культури населення міста, залучення дітей та молоді до світових
культурних надбань, українського національного високодуховного мистецтва.
Недостатня інформованість населення про культурні події, туристичні об’єкти.
Застарілість матеріально-технічної бази закладів культури міста.
Низький рівень обізнаності та дотримання чинного законодавства у сфері охорони
культурної спадщини з боку фізичних та юридичних осіб - балансоутримувачів, орендарів
історичних пам’яток.
Мета: розвиток міського культурного простору та духовне, національно-патріотичне, естетичне
виховання мешканців міста, залучення їх до культурних надбань, задоволення потреб у
мистецтві та туризмі.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Розвиток міста як центру фестивалів та подієвого туризму.
Започаткування та проведення у місті низки фестивалів – управління культури і туризму.
Проведення скульптурного пленеру – управління культури і туризму.
Підтримка громадських творчих ініціатив щодо проведення мистецьких заходів –
управління культури і туризму.
Видання загальноміської фестивальної мапи на 2017 рік – управління культури і
туризму.
2. Дослідження та популяризація історії міста, народних традицій та обрядів.
Розробка нових екскурсій – управління культури і туризму.
Придбання музейних експонатів – управління культури і туризму.
Видання бібліотечно-бібліографічного покажчика про лауреатів міських премій імені
М.Орловського та Б. Хмельницького – управління культури і туризму.
Запровадження автобусних екскурсій містом для учнів загальноосвітніх та вищих
навчальних закладів міста – управління культури і туризму.
Видання збірки фольклорних матеріалів “Пісні Наддністрянщини Хмельницької області”
– управління культури і туризму.
Організація фольклорних експедицій із вивчення фольклору та етнографії Поділля –
управління культури і туризму.
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3. Організаційна та фінансова підтримка обдарованих дітей та молоді, творчих
колективів.
Надання фінансової допомоги колективам та окремим виконавцям, учням початкових
мистецьких закладів щодо участі у фестивалях та конкурсах усіх рівнів – управління культури і
туризму.
Проведення муніципальними колективами (академічним камерним хором та естраднодуховим оркестром) концертів-лекцій для учнів загальноосвітніх закладів міста – управління
культури і туризму, управління освіти.
Забезпечення виплати персональних стипендій обдарованим дітям, викладачам
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та провідним митцям міста –
управління культури і туризму.
Надання пільг обдарованим дітям та молоді в оплаті за навчання у початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах – управління культури і туризму.
Проведення музичних, художніх, хореографічних виконавських конкурсів – управління
культури і туризму.
4. Збереження культурної спадщини у місті.
Виготовлення облікової документації на об’єкти охорони культурної спадщини за
видами “архітектура” та “археологія” та укладення охоронних договорів – управління культури
і туризму.
Моніторинг стану пам’яток та об’єктів культурної спадщини у місті – управління
культури і туризму.
Реалізація проекту “Говорять старовинні будівлі” (встановлення інформаційних дощок)
– управління культури і туризму.
5. Розвиток бібліотек як простору для читання та спілкування мешканців міста.
Організація веб-діалогів, бібліомостів з бібліотеками України та зарубіжжя – управління
культури і туризму.
Створення БібліоХабу - безкоштовного мультимедійного простору для зустрічей,
навчання, обміну думками та ідеями у центральній міській бібліотеці на вул. Подільській, 78 –
управління культури і туризму.
Створення безкоштовного інформаційно-розважального центру для дітей “Дитячий
простір” у бібліотеці-філії №12 на пр. Миру, 76/2 – управління культури і туризму.
Поповнення бібліотечних фондів, у тому числі творами місцевих авторів – управління
культури і туризму.
Запровадження проекту “Хмельницький літературний” (підтримка книговидання творів
місцевих авторів) – управління культури і туризму.
Започаткування видання альманаху хмельницьких поетів та прозаїків “Південний Буг” –
управління культури і туризму.
6. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та залучення
інвестицій.
Реставрація пам’ятки історії місцевого значення – будівлі міського будинку культури на
вул. Проскурівській, 43, реконструкція існуючих та добудова гурткових приміщень –
управління культури і туризму.
Придбання техніки та обладнання для закладів культури – управління культури і
туризму.
Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень закладів культури –
управління культури і туризму.
Проведення робіт з реставрації приміщення з надбудовою мансардного поверху
Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18 –
управління капітального будівництва.
Створення нового мистецького простору під відкритим небом “Мистецький сад” біля
дитячої школи мистецтв “Райдуга” у мікрорайоні Гречани – управління культури і туризму.
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7. Розвиток туристичного іміджу міста.
Виготовлення туристичної карти міста та її розповсюдження – управління культури і
туризму.
Створення відеопрезентації “Музеї міста Хмельницького” та розповсюдження її у мережі
Інтернет – управління культури і туризму.
Створення арт-об’єкта у центрі міста “Я люблю Хмельницький” – управління культури і
туризму.
Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста на вул. Свободи, 22 –
управління культури і туризму.
Проведення робіт з будівництва (спорудження) пам’ятника “Небесної сотні” – управління
капітального будівництва.
Очікувані результати.
Створення позитивного іміджу міста Хмельницького як привабливого культурного міста
України.
Налагодження співпраці з громадськими активістами та організаціями щодо розвитку
культурно-мистецького середовища.
Збільшення кількості відвідувачів мистецьких заходів, закладів культури.
Створення сприятливих умов для розвитку та творчості талантів.
Здобуття призових місць на конкурсах різних рівнів.
Підвищення загального культурно-духовного рівня мешканців міста, забезпечення
шанобливого відношення до пам’яток історії та культури.

2.3.6. Розвиток фізичної культури і спорту
Проблемні питання.
Недостатній рівень залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
Незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази.
Відсутність сучасних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального
процесу.
Мета: створення умов для залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною
культурою та спортом, розвиток спорту вищих досягнень.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Пропагування переваг рухової активності та здорового способу життя серед
мешканців міста.
Проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів з олімпійських та
неолімпійських видів спорту – управління молоді та спорту.
Залучення до занять спортом більшої кількості дітей з обмеженими фізичними
можливостями – управління молоді та спорту.
Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл –
управління молоді та спорту.
Забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не
олімпійських, військово-прикладних та національних видів спорту – управління молоді та
спорту.
Розвиток мережі спортивних секцій та гуртків на базі загальноосвітніх закладів,
оновлення спортивних майданчиків в місцях масового відпочинку громадян – управління
молоді та спорту.
Забезпечення фінансування участі міських спортсменів та збірних команд міста в
обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях – управління молоді та спорту.
Забезпечення виплати персональних стипендій кращим спортсменам міста – управління
молоді та спорту.
2. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів фізкультури та спорту.
Придбання інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста –
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управління молоді та спорту.
Проведення капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл – управління
молоді та спорту.
Реконструкція спортивного майданчика ДЮСШ №2 з влаштуванням міні-футбольного
поля зі штучним покриттям на вул. Тернопільській, 34 – управління молоді та спорту.
Капітальний ремонт спортивного комплексу на вул. Спортивній, 16 – управління молоді
та спорту.
Будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків на вул. Спортивній, 17
(ДЮСШ №1) – управління молоді та спорту.
Будівництво міні-футбольного поля і двох баскетбольних майданчиків, огорожі
футбольного поля на території стадіону “Локомотив” СКЦ “Плоскирів” – управління молоді та
спорту.
Капітальний ремонт квартир-гуртожитків (№32, 33) на вул. Проскурівській, 73 –
управління молоді та спорту.
Будівництво спеціалізованого залу боксу – управління молоді та спорту.
Очікувані результати.
Зростання кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої
роботи.
Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять спортом.
Підвищення результативності виступів міських спортсменів та команд на змаганнях
різних рівнів.
Зміцнення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста.
2.4. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

2.4.1. Охорона довкілля
Проблемні питання.
Зростання забруднення повітря та водойм міста.
Недотримання норм чинного законодавства у галузі охорони навколишнього природного
середовища, земельного та містобудівного законодавства.
Недостатня кількість зелених насаджень на території міста.
Невирішеність проблем полігону побутових відходів.
Низький рівень екологічної культури мешканців міста.
Мета: здійснення заходів для покращення стану навколишнього природного середовища,
дотримання екологічних стандартів та формування екологічної культури мешканців міста.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Реалізація заходів з озеленення міста.
Розробка та затвердження Програми озеленення території міста Хмельницького –
управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології та контролю за
благоустроєм міста.
Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального
ремонту парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Заріччя”, парку “Подільський” –
управління житлово-комунального господарства.
Реалізація заходів з озеленення міста, збільшення кількості зелених зон загального
користування – управління житлово-комунального господарства, управління з питань екології
та контролю за благоустроєм міста, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП
“Парки і сквери міста Хмельницького”.
2. Здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану водойм міста.
Завершення робіт з розчистки та благоустрою правої притоки р. Плоска (струмок
Безіменний) від вул. Інститутської до озера в районі міського перинатального центру
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(П черга) – управління житлово-комунального господарства.
Виготовлення проектної документації на виконання робіт з капітального ремонтуочищення русла р. Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста (від вул.
Трудової до вул. С. Бандери) – управління з питань екології та контролю за благоустроєм
міста.
Виготовлення та затвердження проекту з реконструкції скидного колектора та розчистці
р. Плоска – управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста.
Завершення робіт з розчистки водовідвідних каналів, розташованих у заплаві
р.Південний Буг (ІІ черга) – управління житлово-комунального господарства.
Забезпечення ефективної роботи станції прийому рідких побутових відходів на вул.
Трудовій, 6 та благоустрій прилеглої території – МКП “Хмельницькводоканал”.
Будівництво напірного каналізаційного колектора вздовж вул. Старокостянтинівське
шосе до самопливного каналізаційного колектора – МКП “Хмельницькводоканал”.
Проведення робіт з будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної
насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу у житловому масиві “Лезневе 1, 2” –
управління капітального будівництва.
Проведення робіт з реконструкції каналізаційної насосної станції з мережами
водопроводу та каналізації у мікрорайоні Лезневе – управління капітального будівництва.
Проведення робіт з будівництва каналізаційно-насосної станції і системи водовідведення
у мікрорайоні Дубове – МКП “Хмельницькводоканал”.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж
у мікрорайоні Озерна – управління капітального будівництва.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво локальних очисних
споруд поверхневого стоку – КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, управління
житлово-комунального господарства.
3. Поводження з відходами.
Організація збору та передачі на утилізацію небезпечних відходів, які утворюються в
побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки) – управління з питань екології та
контролю за благоустроєм міста.
Збільшення потужності лінії для сортування, збирання та обробки вторинної сировини –
управління житлово-комунального господарства, ХКП “Спецкомунтранс”.
Проведення морфологічних досліджень на міському полігоні побутових відходів –
управління житлово-комунального господарства, ХКП “Спецкомунтранс”.
Впровадження збору побутових відходів в індивідуальні сміттєві баки для мешканців
приватного
сектору
–
управління
житлово-комунального
господарства,
ХКП
“Спецкомунтранс”.
4. Контроль за станом довкілля та формування свідомого ставлення мешканців
міста.
Здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та
Правил благоустрою території міста Хмельницького – управління з питань екології та
контролю за благоустроєм міста.
Здійснення моніторингу за станом навколишнього природного середовища – управління
з питань екології та контролю за благоустроєм міста.
Проведення загальноміських заходів (акцій, конкурсів, конференцій), спрямованих на
підвищення рівня екологічної культури, залучення до створення нових об’єктів зелених
насаджень учнів, студентів, молодіжних організацій – управління з питань екології та
контролю за благоустроєм міста, департамент освіти та науки, управління молоді та
спорту.
Організація інформування населення щодо наявних у місті екологічних проблем та
шляхів їх вирішення – управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста.
Очікувані результати.
Покращення стану довкілля та естетичної привабливості міста.
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Збільшення зелених насаджень та створення нових зелених зон.
Покращання стану водних ресурсів міста.
Оптимізація управління у сфері поводження з побутовими відходами на території міста.
Підвищення екологічної свідомості громадян.

2.4.2. Техногенна безпека та охорона праці
Проблемні питання.
Недосконала система оповіщення мешканців міста у випадку виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
Мета: забезпечення своєчасного та ефективного реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, дотримання здорових та безпечних умов праці.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
Забезпечення готовності органів управління до оперативного реагування шляхом
удосконалення міських систем централізованого оповіщення – управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.
Забезпечення ефективного функціонування міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту – управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення і охорони праці.
Забезпечення виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту
комунальної власності до належного стану – управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення і охорони праці.
Формування матеріального резерву місцевого рівня в обсягах, необхідних для
забезпечення проведення першочергових робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків
прогнозованих надзвичайних ситуацій – управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення і охорони праці.
2. Підвищення рівня готовності сил цивільного захисту та населення до дій у
надзвичайних ситуаціях.
Проведення навчань з питань цивільного захисту та здійснення підготовки населення до
дій у надзвичайних ситуаціях – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення і охорони праці.
Проведення перевірок організації взаємодії та готовності міських спеціалізованих служб
цивільного захисту до виконання завдань при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру – управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення і охорони праці.
Виконання заходів запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста у весняно-літній
та зимовий періоди – Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних
об’єктах.
3. Поліпшення умов праці працівників, здійснення контролю за впровадженням
заходів з охорони праці.
Здійснення моніторингу за станом травматизму виробничого і невиробничого характеру
– управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.
Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення небезпечних факторів,
запобігання нещасним випадкам на виробництві та випадкам травматизму невиробничого
характеру – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і
охорони праці.
Проведення засідань ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста –
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.
Проведення щорічного міського огляду конкурсу на кращу організацію роботи з охорони
праці – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони
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праці.
Проведення щорічного конкурсу дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей” –
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.
Очікувані результати.
Забезпечення своєчасного оповіщення населення міста та оперативного реагування у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Зниження рівня травматизму виробничого та невиробничого характеру.
Дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці.

3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МІСТА
3.1. Бюджетно-фінансова політика
Проблемні питання.
Наявність заборгованості по сплаті податків до державного та міського бюджетів.
Мета: розширення ресурсної бази міського бюджету, проведення ефективної податковобюджетної політики на території міста, створення прозорої та ефективної системи управління
бюджетними ресурсами міста.
Пріоритетні завдання і заходи.
1. Проведення ефективної бюджетної політики та забезпечення прозорості
бюджетного процесу.
Підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування та
удосконалення програмно-цільового методу бюджетного процесу та подальшої оптимізації
бюджетних програм – фінансове управління.
Залучення мешканців міста до процесу розподілу коштів міського бюджету з метою
вирішення актуальних проблем життєдіяльності міста (Бюджет участі) – управління економіки,
виконавчі органи міської ради.
2. Розширення ресурсної бази міського бюджету.
Розширення бази оподаткування із плати за землю шляхом залучення нових
землекористувачів (юридичних та фізичних осіб) та виявлення неоподаткованих площ
земельних ділянок та їх користувачів – Державна податкова інспекція у м. Хмельницькому
Головного управління ДФС у Хмельницькій області, управління земельних ресурсів та земельної
реформи.
Здійснення інвентаризації неприбуткових установ та організацій – Державна податкова
інспекція у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області.
Залучення до оподаткування підприємств, які зареєстровані в інших регіонах, проте
здійснюють господарську діяльність на території міста – Державна податкова інспекція у м.
Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області.
Очікувані результати.
Збільшення надходжень до міського бюджету на 35,0 млн. гривень.
Покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу.
Активізація мешканців міста у вирішенні актуальних місцевих проблем.

3.2. Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності
Проблемні питання.
Недостатня комерційна привабливість нежитлових приміщень комунальної власності.
Зростання заборгованості із сплати за оренду нежитлових приміщень комунальної
власності.
Мета: здійснення раціонального та ефективного управління майном комунальної власності
територіальної громади міста.
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Пріоритетні завдання і заходи.
1. Ефективне управління комунальним майном територіальної громади міста.
Покращення стану об’єктів комунальної власності, які передаються у оренду та
безоплатне користування – МКП по утриманню нежитлових приміщень.
Забезпечення погашення заборгованості за договорами оренди майна, що належить до
комунальної власності – управління комунального майна, МКП по утриманню нежитлових
приміщень.
Продовження проведення технічної інвентаризації та виготовлення свідоцтв на право
власності на нерухоме майно, яке перебуває у власності територіальної громади міста –
управління комунального майна, балансоутримувачі нерухомого майна.
Проведення аудиту комунальних підприємств – фінансове управління.
Забезпечення візуалізації результатів діяльності комунальних підприємств на офіційному
веб-сайті міської ради – виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства.
Забезпечення до 1 липня 2017 року впровадження на великогабаритному транспорті
комунальних підприємств міста систем GPS та витратомірів пального – відділ внутрішнього
контролю, комунальні підприємства.
2. Забезпечення результативної роботи комунальних підприємств.
Забезпечення виконання фінансових планів комунальними підприємствами – виконавчі
органи міської ради, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні підприємства, комунальні
підприємства.
Забезпечення комунальними підприємствами позитивного фінансового результату від
провадження фінансово-господарської діяльності, у тому числі за рахунок розширення видів
діяльності – комунальні підприємства.
Надання фінансової підтримки та допомоги комунальним підприємствам для
забезпечення якісного, своєчасного та безперебійного надання послуг – фінансове управління.
Очікувані результати.
Забезпечення надходжень до бюджету міста від продажу приміщень комунальної
власності в сумі 1,2 млн. гривень.
Забезпечення надходжень до бюджету міста від оренди майна комунальної власності в
сумі 8,9 млн. гривень.
Покращення технічного стану об’єктів комунальної власності.
Зростання рівня прибуткової діяльності комунальних підприємств.
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Додаток 1 до Програми

Обсяг експорту товарів

6.

Обсяг імпорту товарів

7.

Обсяг прямих іноземних інвестицій,
наростаючим підсумком
Доходи міського бюджету (без трансфертів
з держбюджету)
Обсяг видатків бюджету розвитку
Надходження до бюджету міста від
діяльності малого підприємництва
Питома вага надходжень від суб’єктів
малого підприємництва до загальних
надходжень
Фінансовий результат комунальних
підприємств (чистий прибуток / збиток)
Доходи комунальних підприємств, всього
(без ПДВ), у т.ч.:
доходи від основної діяльності
фінансова підтримка та допомога з міського
бюджету
Середньорічна
чисельність
наявного
населення
Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника
Заборгованість з виплати заробітної плати
(на кінець року)

3.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Обсяг боргу населення за житловокомунальні послуги
Рівень оплати населенням житловокомунальних послуг
Прийнято в експлуатацію загальної площі
житла

Начальник управління економіки

2017 рік
у % до
2016 року

5.

2.

2017 рік
прогноз

4.

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах
Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з
урахуванням товарообороту як юридичних,
так і фізичних осіб-підприємців) у діючих
цінах
Кількість зайнятих працівників у малому
підприємництві
Кількість малих підприємств

1.

млн. грн.

7583,4

10042,5

11050,0

110,0

млн. грн.

5237,0

5700,0
(очікув.)

5900,0

103,5

тис. чол.

35,2

35,1

100,3

одиниць

2695

2794

101,8

97,0

103,0

176,7

110,3

27,9

100,7

2016 рік

Показники

2015 рік
факт

№
з/п

Одиниця
виміру

Основні прогнозні показники
економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік

35,0
(очікув.)
2745
(очікув.)
94,1
(очікув.)
160,2
(очікув.)
27,7
(очікув.)

млн. дол.
США
млн. дол.
США
млн. дол.
США

146,5

млн. грн.

775,4

1088,2

1227,9

112,8

млн. грн.

281,6

351,2

393,6

112,1

млн. грн.

313,2

310,1

360,0

116,1

%

35,3

32,0

35,0

х

млн. грн.

-7,4

-69,3

6,9

х

млн. грн.

715,4

874,7

1177,7

134,6

млн. грн.

571,4

810,5

962,8

118,8

млн. грн.

22,9

42,1

51,1

121,4

тис. осіб

268,4

268,5

268,8

100,1

грн.

3479

4124,0

5155,0

125,0

млн. грн.

1,8

0,7

0,6

86,0

млн. грн.

70,8

144,5

144,5

100,0

%

92,5

96,1

100,0

х

тис.
кв. м

308,7

254,3

254,3

100,0

92,2

27,7

О.Новодон
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Додаток 2 до Програми
Перелік об’єктів капітальних вкладень на 2017 рік
№
з/п
1.
2.
3.

Найменування видатків
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності (у т.ч. реконструкція
покрівель житлових будинків)
Благоустрій прибудинкових територій (відновлення асфальтових тротуарів та
вимощень навколо будівель, дворових територій)

Сума
капітальних
вкладень,
тис. грн.
81 147,5
11 150,0
28 000,0

Назва головного розпорядника/
одержувача коштів
Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального
господарства

4.

Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків

2 000,0

5.

Утеплення
будинків
відповідно
до
Програми
енергоефективності,
енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків
м. Хмельницького на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від
20.07.2016 року №25)

5 500,0

Управління житлово-комунального
господарства

6.

Енергоефективна модернізація внутрішнього та зовнішнього освітлення

6 039,0

Управління житлово-комунального
господарства

7.

Капітальний ремонт об’єктів благоустрою (зелених насаджень, парків, зон
відпочинку, прибережних смуг і водойм, кладовищ, мереж зовнішнього
освітлення)

21 193,7

Управління житлово-комунального
господарства

8.

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі у мікрорайоні Ракове

550,0

9.

Будівництво громадського туалету у парку ім. І.Франка

610,0

10.
11.
12.

Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво-благоустрій
парку “Подільський” на вул. Львівське шосе
Реконструкція холу на першому поверсі під квартиру у гуртожитку на вул.
Чорновола, 60
Придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств

70,0
116,0
30 534,5

Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального
господарства
Управління житлово-комунального

13.

Технічне переоснащення водогрійного котла із заміною пальників і комплексу
автоматики в котельні на вул. Курчатова, 8/1Г

1 960,0

14.

Реконструкція теплових мереж (вул. Зарічанська, 18 – 18/1, вул. Майборського,
13/1, вул. Гречка, пр. Миру, 76/5, вул. Проскурівського підпілля, 203)

6958,1

15.

Реконструкція центрального теплового пункту на вул. Прибузькій, 36 під
котельню

1 420,0

16.

Реконструкція котельні на вул. Трембовецької, 51/1 із встановленням додаткових
котлів

1 480,0

17.

Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до
м. Хмельницького

5 000,0

18.

Будівництво напірних каналізаційних колекторів діаметром 315 мм від колодязів
К1-4, К1-5 до КНС-3 на вул. Прибузькій, 3

526,5

19.

Будівництво ділянки напірного каналізаційного колектора діаметром 400 мм від
КНС-15 до колодязя в районі автомобільного мосту на вул. Західно-Окружній

950,0

20.

Будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе

4 000,0

21.

Будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних
колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону
Дубове

4 000,0

22.

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у мікрорайонах міста

5 074,4
46

господарства
Управління житлово-комунального
господарства, КП “ПівденноЗахідні тепломережі”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницьктеплокомуненерго”,
КП “Південно-Західні
тепломережі”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницьктеплокомуненерго”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницьктеплокомуненерго”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницькводоканал”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницькводоканал”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницькводоканал”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницькводоканал”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницькводоканал”
Управління житлово-комунального
господарства, МКП
“Хмельницькводоканал”

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Придбання тролейбусів
Придбання інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу та автомобіля
спеціального призначення (аварійна машина для ремонту та обслуговування
контактних мереж) для ХКП “Електротранс”
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних
доріг в продовження вул. Гагаріна та пров. Гагаріна
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги на
вул. Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до вул. Старокостянтинівське шосе)
Виготовлення проекно-кошторисної документації на будівництво дороги від
вул. С. Бандери до вул. Західно-Окружної
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через
залізничну колію в продовження вул. Старокостянтинівське шосе
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільної
дороги від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги на
вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової)
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
на
будівництво
автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький –
Гречани ПК-12256+71.00

34 800,0

Управління житлово-комунального
господарства, ХКП “Електротранс”

2 400,0

Управління житлово-комунального
господарства, ХКП “Електротранс”

200,0
200,0
250,0
500,0
250,0
370,0
320,0

32.

Будівництво житлового будинку для учасників антитерористичної операції на
пр. Миру, 102/4 В (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)

7 000,0

33.

Придбання обладнання для КП “Хмельницькбудзамовник”

1 512,6

34.
35.
36.

Будівництво (спорудження) пам’ятника “Небесної сотні” (на розі вул. Соборної та
вул. Героїв Майдану, перед будівлею Федерації профспілок Хмельницької області)
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення
управління адміністративних послуг на вул. Кам’янецькій, 38 (у т.ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації)
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних
мереж у мікрорайоні Озерна

2 928,8

Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва,
КП “Хмельницькбудзамовник”
Управління капітального
будівництва,
КП “Хмельницькбудзамовник”
Управління капітального
будівництва

3 257,0

Управління капітального
будівництва

200,0

Управління капітального
будівництва
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37.

Реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху ДМШ №1
ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18

500,0

38.

Реставрація приміщення кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка на вул. Проскурівській, 40

600,0

39.

Реконструкція з надбудовою приміщень НВК №10 на вул. Водопровідній, 9А

40.
41.

Реконструкція ДНЗ №3 з добудовою приміщень на 4 групи на прв. Успенського
(Жукова), 5 та будівництво зовнішніх мереж електропостачання навчального
закладу
Реконструкція з добудовою до приміщення СЗОШ №18 ім. В. Чорновола на
вул. Кам’янецькій, 119

42.

Добудова приміщень на 6 груп НВО №1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б

43.

Будівництво дошкільного
пров. Шостаковича, 28-А

44.

Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32

45.

46.

47.
48.
49.
50.

5 000,0

навчального

закладу

на

120

місць

1 698,3
2 000,0
1 800,0

на

Реконструкція недобудованого плавального басейну ЗОШ № 20 під дитячий
дошкільний заклад на 6 груп на вул. Івана Павла ІІ (Ричко), 1, будівництво
зовнішніх мереж електропостачання закладу та реконструкція котельні із
встановленням двох додаткових котлів і допоміжного обладнання
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
на
будівництво
спеціалізованого залу боксу на території СК “Поділля” ДЮСШ №1 на
вул. Проскурівській, 81
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування)
двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на
вул. Зарічанській, 11/5
Капітальний ремонт будівлі міської лазні №1 на вул. І. Франка, 28 та придбання
основних засобів для КП “Чайка”
Передпроектні роботи з реконструкції нежитлових приміщень колишнього
літнього табору відпочинку в с. Давидківці Хмельницького району
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж
водопостачання житлового масиву “Лезневе 1,2”

5 000,0
20 000,0

Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва

9 246,0

Управління капітального
будівництва

365,0

Управління капітального
будівництва

1 000,0

Управління капітального
будівництва

4 861,5
100,0
400,0
48

Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва

51.

Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної
станції продуктивністю 1500 куб.м/добу у житловому масиві “Лезневе 1,2”

4 000,0

52.

Реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та
каналізації у мікрорайоні Лезневе

700,0

53.

Розробка плану червоних ліній магістральних вулиць

90,8

54.

Розробка детального плану території “Заріччя”

193,8

55.

Розробка детального плану території центральної частини міста Хмельницького

581,5

56.

Коригування (внесення змін) генерального плану міста Хмельницького

478,7

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Проведення робіт з підготовки документації з питань містобудування, земельних
відносин та благоустрою і проведення земельних торгів
Капітальний ремонт та утеплення приміщень дошкільних навчальних закладів
Капітальний ремонт парканів дошкільних навчальних закладів
Реконструкція теплових мереж із встановленням індивідуальних теплових пунктів
у ДНЗ №20, 48, 53, 56
Переобладнання харчоблоків дошкільних навчальних закладів
Встановлення дитячих павільйонів на ігрових майданчиках ДНЗ №32
Капітальний ремонт та утеплення приміщень загальноосвітніх навчальних
закладів
Придбання комп’ютерної техніки для СЗОШ №8, обладнання для облаштування
системи відеоспостереження у СЗОШ №19
Придбання лічильників тепла для навчальних закладів
Облаштування футбольних полів, спортивних майданчиків та капітальний ремонт
спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів
(СЗОШ №19, ЗОШ №25, НВК №6, 7, 9)
Поповнення бібліотечного фонду загальноосвітніх навчальних закладів
Капітальний ремонт палацу творчості дітей та юнацтва та облаштування скейтпарку

19 461,9
1 684,2

Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва, ДП “Хмельницька
обласна служба єдиного
замовника”
Управління архітектури та
містобудування
Управління архітектури та
містобудування
Управління архітектури та
містобудування
Управління архітектури та
містобудування
Управління земельних ресурсів та
земельної реформи
Департамент освіти та науки
Департамент освіти та науки

1 000,0

Департамент освіти та науки

159,0
99,0

Департамент освіти та науки
Департамент освіти та науки

6 868,8

Департамент освіти та науки

181,3

Департамент освіти та науки

137,0

Департамент освіти та науки

1 950,6

Департамент освіти та науки

100,0

Департамент освіти та науки

3 550,0

Департамент освіти та науки

1 000,0
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Капітальний ремонт корпусу дитячо-юнацького оздоровчого комплексу “Чайка” та
облаштування спортивного майданчика
Будівництво двох міні-футбольних майданчиків ДЮСШ №1 на вул. Спортивній,
17
Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції котельні під
спортивне приміщення на СК “Поділля” ДЮСШ №1 на вул. Проскурівській, 81
Реконструкція спортивного майданчика Хмельницької ДЮСШ №2 з
влаштуванням
міні-футбольного
поля
зі
штучним
покриттям
на
вул. Тернопільській, 34
Капітальний ремонт спортивного комплексу на вул. Спортивній, 16 (утеплення
зовнішніх стін, заміна вікон)
Придбання обладнання, спортивної форми та інвентарю для ДЮСШ №1, 2, 3
Капітальний ремонт системи опалення приміщення ДЮСШ №2 на
вул. Проскурівській, 66
Капітальний ремонт квартир-гуртожитків №32, №33 на вул. Проскурівській, 73
Будівництво міні-футбольного поля і двох баскетбольних майданчиків, огорожі
футбольного
поля
на
території
стадіону
“Локомотив”
СКЦ “Плоскирів”
Капітальний ремонт приміщень та придбання обладнання і комп’ютерної техніки
для відкриття амбулаторій загальної практики сімейної медицини у мікрорайонах
міста
Капітальний ремонт приміщень закладів охорони здоров’я
Капітальний ремонт апарату МРТ та придбання обладнання для міської лікарні,
міської дитячої лікарні та поліклініки дитячої лікарні
Встановлення індивідуального теплового пункту у перинатальному центрі
Придбання обладнання для стоматологічної поліклініки
Капітальний ремонт другого поверху приміщення Центру реабілітації “Родинний
затишок”, монтаж автоматизованої пожежної системи (АПС) та системи
оповіщення
Утеплення приміщення, придбання технічних засобів та тренажерів для
Реабілітаційного Центру “Берег надії”
Придбання побутової техніки для соціального гуртожитку Будинку тимчасового
перебування громадян, які втратили зв'язок з сім’ями “Промінь надії”

2 470,0

Департамент освіти та науки

3 500,0

Управління молоді та спорту

60,6

Управління молоді та спорту

1 450,0

Управління молоді та спорту

824,6

Управління молоді та спорту

424,6

Управління молоді та спорту

300,0
293,2

Управління молоді та спорту

3 950,0

Управління молоді та спорту

2033,9

Управління охорони здоров’я

8440,7

Управління охорони здоров’я

1 480,4

Управління охорони здоров’я

500,0
98,5

Управління охорони здоров’я
Управління охорони здоров’я

225,1

Управління праці та соціального
захисту населення

710,2
31,5
50

Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення

86.
87.
88.

89.

Завершення капітального ремонту тротуару прибудинкової території
Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа
життя”
Придбання обладнання та меблів для Хмельницького міського територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до
використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення
Будівництво приміщення відділення тимчасового перебування Хмельницького
міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) на вул. Перемоги, 7а (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації)

93,6
42,0
100,0

1 140,0

90.

Будівництво надгробків на могилах воїнів загиблих в зоні АТО на кладовищах

140,0

91.

Капітальний ремонт житлового фонду ветеранам війни

50,0

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії №10 (книгосховище) на
вул. Тернопільській, 32
Придбання нових книг та періодичних видань для поповнення фондів міської
централізованої бібліотечної системи
Придбання обладнання для електронної видачі книг у бібліотеках міської
централізованої бібліотечної системи
Придбання меблів та техніки для створення БібліоХабу у центральній міській
бібліотеці на вул. Подільській, 78
Придбання меблів та книг для створення інформаційно-розважального центру
“Дитячий простір” у бібліотеці-філії №12 на пр. Миру, 76/2
Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста на вул. Свободи, 22
Виготовлення проектно-кошторисної документації на спорудження пам’ятника
“Скіфський курган – історія наших предків на пр. Миру, 102”
Придбання експонатів та комп’ютерної техніки для музею історії міста на
вул. Проскурівській, 30

Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення
Управління праці та соціального
захисту населення

71,1

Управління культури і туризму

300,0

Управління культури і туризму

47,0

Управління культури і туризму

30,6

Управління культури і туризму

85,6

Управління культури і туризму

7 000,0

Управління культури і туризму

50,0

Управління культури і туризму

38,7

Управління культури і туризму

51

100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.

Реконструкція існуючих та добудова гурткових приміщень Хмельницького
міського будинку культури, проведення експертизи робочого проекту об'єкту
“Реставрація приміщення Хмельницького міського будинку культури на вул.
Проскурівській, 43”
Реконструкція приміщення дитячої музичної школи №3 з добудовою третього
поверху на вул. Кармелюка, 8/1
Виготовлення науково-проектної документації на реставраційні роботи
приміщення ДМШ №1 ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18
Придбання цифрового піаніно для ДМШ №1 ім. М. Мозгового
Облаштування нових класів та майстерні школи іконопису “Нікош” на
вул. Проскурівській, 60
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
прилеглої території “Мистецький сад” зі спорудженням естради паркової,
стаціонарної ДМШ “Райдуга” на вул. Курчатова, 9
Капітальний ремонт системи водопостачання ДШМ “Райдуга”
Капітальний ремонт приміщення клубу Книжківці на вул. Карбишева, 1
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
приміщення центру національного виховання учнівської молоді на вул. Курчатова,
1Б, приміщень на вул. Проскурівській, 69, 67 дитячої школи образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва
Проведення реконструкції будівлі на вул. Перемоги, 10Б для розміщення
громадської приймальні
Проведення ремонтних робіт у приміщеннях та придбання комп’ютерної техніки
для виконавчих органів міської ради

111. Облаштування приміщення Центру Енергоефективності
Придбання обладнання та техніки для забезпечення охорони прав і свобод
112. людини, профілактики злочинності та підтримання безпеки на території міста
Хмельницького
ВСЬОГО:

1 035,0

Управління культури і туризму

2 000,0

Управління культури і туризму

95,0

Управління культури і туризму

30,0

Управління культури і туризму

25,4

Управління культури і туризму

51,0

Управління культури і туризму

45,0
505,6

Управління культури і туризму
Управління культури і туризму

145,0

Управління культури і туризму

3 000,0
3 722,7
200,0
2 265,1

Виконавчий комітет
Хмельницької міської ради
Виконавчий комітет
Хмельницької міської ради
Виконавчий комітет
Хмельницької міської ради
Виконавчий комітет
Хмельницької міської ради

416377,2
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Додаток 3 до Програми
Перелік міських Програм,
які виконуватимуться у 2017 році
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назва програми
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на
2015-2020 роки
Комплексна програма мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, її виконавчих
органів та комунальних підприємств і Управління Державної міграційної служби
України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної політики в
сфері громадянства, реєстрації фізичних осіб на 2015-2019 роки
Комплексна програма мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Державної
податкової інспекції у місті Хмельницькому Головного управління Державної
фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2016-2020 роки
Програма міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 20162020 роки
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста
Хмельницького на 2017-2019 роки
Програма “Громадські ініціативи” міста Хмельницького на 2016-2020 роки
Питна вода міста Хмельницького на 2007–2020 роки
Цільова програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення
пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у місті Хмельницькому на 20162020 роки
Програма забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та
підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 20162020 роки
Комплексна
програма
профілактики,
попередження
адміністративних
правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для
жителів міста Хмельницького на 2016-2020 роки
Програма покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності
громадських формувань з охорони громадського порядку на території
м. Хмельницького на 2016-2020 роки
Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України, які розташовані на території міста Хмельницького на
2016-2017 роки
Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами
на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки
Програма
енергоефективності,
енергозбереження
та
термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки
Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення
міста Хмельницького на 2016-2017 роки
Програма передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста
Хмельницького з 2009 р. - діє до повного її виконання
План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 2016-2025 роки
Програма розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства м.
Хмельницького на 2017-2020 роки
Програма сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла
у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Програма охорони довкілля міста Хмельницького на 2016-2020 роки
Програма зайнятості населення міста Хмельницького на 2015-2017 роки
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року
“50 кроків, що змінять місто”
Програма військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на
2016-2020 роки
Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки
Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького
Програма розвитку та функціонування української мови на 2016-2020 роки
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики і розвитку фізичної культури і
спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки
Програма “Здоров’я хмельничан” на 2017-2021 роки
Програма підтримки сім’ї 2016-2020 роки
Програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2017 роки
Міська програма правової освіти населення на 2016-2020 роки
Програма розвитку міського комунального підприємства “Муніципальна телерадіокомпанія “Місто” на 2016-2017 роки
Комплексна програма “Піклування” в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки
Програма забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих
державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та
транспортної інфраструктури м. Хмельницького на 2017-2018 роки
Програма підтримки газети Хмельницької міської ради “Проскурів” на 2017-2018
роки
Програма розвитку велоінфраструктури м. Хмельницького на 2017-2025 роки
Програма розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки
Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради
"Агенція розвитку міста" на 2017-2018 роки
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Додаток 4 до Програми
Перелік соціальних інвестиційних проектів, які передбачається реалізовувати у 2017 році за рахунок усіх джерел фінансування
тис. грн.

Обсяг фінансування у 2017 році
№
п/п

1.

2.

3.

Найменування
інвестиційного
проекту

Підвищення
енергетичної
ефективності
закладів
бюджетної сфери
міста
Хмельницького
Будівництво
другої черги
водогону від
с. Чернелівка
до міста
Хмельницького

Період
реалізації

Результативність
реалізації проекту

Кошторисна
вартість
проекту

Загальний
обсяг
фінансування

у тому числі за рахунок:
Усього

коштів
коштів
інших джерел
державного місцевого
фінансування
бюджету
бюджету

2017 рік

Термомодернізація
п'яти закладів
бюджетної сфери,
економія
енергоресурсів в
сумі 701,2 тис. грн.
в рік

19127,7

19127,7

19127,7

-

1700,0

11839,7 –
кредитні
кошти,
5588,0 0грантові
кошти

2004-2018
роки

Будівництво 5000
п.м нового
водопроводу
діаметром 1000 мм

181971,0
(в цінах 2008
року)

залишок на
18.01.2017 р. 87294,1

50000,0

45000,0

5000,0

-

-

212828,0 кредитні
кошти
міжнародни
х
організацій

Реконструкція/
Модернізація
каналізаційних
2016-2019
очисних споруд
роки
продуктивністю 80
тис. куб. м/добу

Модернізація
обладнання
очисних споруд,
економія
електроенергії –
3749,9 МВт/рік)

553000,0
(в цінах 2015
року)

553000,0

212828,0

-

4.

5.

6.

7.

Реконструкція
самопливного
каналізаційного
колектора
діаметром 800 мм
від колодязя
№554а до КНС-2
на вул. Парковій,
64
Капітальний
ремонт мосту
через р. Південний
Буг на вул.
Старокостянтинівське шосе
Будівництво
дошкільного
навчального
закладу на 120
місць на
прв. Шостаковича,
28-А
Будівництво
навчальновиховного
комплексу на
вул. Залізняка, 32

2017 рік

Забезпечення
стабільного
водопостачання
населення міста

6652,4

6652,4

6652,4

5987,2

665,2

-

2017 рік

Розвиток вуличнодорожньої мережі
та покращення
транспортного
сполучення
мікрорайонів міста

13636,5

залишок на
18.01.2017 р. 13293,2

13293,2

8793,2

4500,0

-

2015-2017
роки

Збільшення рівня
охоплення дітей
дошкільною
освітою

18108,0

залишок на
01.01.2017 р. –
14472,0

14472,0

9472,0

5000,0

-

2017 2018 роки

Збільшення рівня
охоплення дітей
дошкільною та
початковою
освітою

99829,7

залишок на
01.01.2017 р. –
93829,7

50000,0

30000,0

20000,0

-
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