Інформація
про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальної установи
Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки за
2021 рік:
1. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного
характеру
 Збір даних економічних показників для рейтингового агентства, організація
візитів представників агентства. Рівень інвестиційної привабливості міста
визначено на рівні “відмінна інвестиційна привабливість” – invAA-.
 Оновлення матеріалів для представлення інвестиційного потенціалу міста:
o україномовна версія «Інвестиційний профіль м. Хмельницького.2021»
o англомовна версія «Khmelnytskyi Investment Profile.2021»
 Підтримка та наповнення інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua:
o оновлення економічних даних, внесення інформації по новим ділянкам
 Організація та участь у заходах інвестиційного спрямування:
o залучення міжнародної IT компанії. Відкриття офісу у м. Хмельницькому
найбільшої IT компанії України EPAM
2. Сприяння створенню позитивного інвестиційного іміджу міста
Хмельницького
 Розробка матеріалів для промоції міста:
o Проєкт Українського культурного
фонду «Оголені» Розроблено
дизайн-код вулиць Гагаріна, Франка, Шевченка, Подільської та ін.
Створено мобільний додаток khmel.naked з 3d панорамами вулиці
Проскурівської, створено 3d моделі десяти історичних будинків
первинного стану
o Розбудова туристичної інфраструктури. Встановлено та розпочав
свою роботу туристично-інформаційний центр, встановлено 10 сенсорноінформаційних кіосків.
 Робота SMM та ЗМІ напрямку:
o Створено 152 дописи промо напрямку
https://www.facebook.com/KhmelCityDevelopmentAgency
https://www.facebook.com/khmeltravel
охоплення аудиторії – 243 000 осіб, кількість взаємодій з дописами –27100
3. Збільшення обсягів залучення небюджетних коштів для реалізації
стратегічних ініціатив міста

Агенцією підготовлено та подано 20 конкурсних проєктів
Назва проєкту

Отримувач

Грантонадавач

ТОВ «Поларді фешн
груп»

Український
культурний фонд

Обсяг
потенційного
гранту, тис.
грн.
938

1

«Створення колекції весільних суконь з
елементами подільської вишивки «Vesillé»»

2

«Розробка концепції інтерактивного
культурного простору та проведення заходів
ретро-тематики 50-90х років у місті
Хмельницький»

Міське комунальне
підприємство Кінотеатр ім. Т.Г.
Шевченка

Український
культурний фонд

670,3

3

«Створення настільної гри про місто
Хмельницький за мотивами коміксу
«Таємниці Хмельвіля»

КУ ХМР «Агенція
розвитку
Хмельницького»

Український
культурний фонд

1266

4

«V Літературно-перекладацький фестиваль
TRANSLATORIUM»

Український
культурний фонд

1005

5

«Створення «Волонтерського кафе» на базі
Молодіжного центру»

КУ ХМР «Агенція
розвитку
Хмельницького»
КУ «Молодіжний
центр»

British Council

30

6

«Покращення побутових умов вихованців у
Богданівецькому дошкільному навчальному
закладі «Вербиченька» шляхом проведення
капітального ремонту будівлі»

Хмельницька ТГ

МОМ, USAID

575

7

«Development of the Industrial Park
Khmelnytskyi»

Виконавчий комітет
ХМР

European
Commission

1000 тис. євро

8

"Сучасне село" ("Modern Village")

House of Europe

292

9

Art-хаб у "Мистецькому саду". Європейська
традиція - мистецтво під відкритим небом

House of Europe

281

10

Хмельницький міський моно-театр "Кут": Від
технічного перезавантаження до якісного
оновлення

Хмельницький
міський будинок
культури
Хмельницька дитяча
школа мистецтв
"Райдуга"
Хмельницький
міський моно-театр
"Кут”

House of Europe

270

11

Створення умов для забезпечення гендерної
рівності серед особового складу
Територіального управління Служби судової
охорони у Хмельницькій області шляхом
вивчення успішних канадських практик і
впровадження їх на місцевому рівні.

КУ ХМР «Агенція
розвитку
Хмельницького»

Canada Fund for
Local Initiatives
(CFLI)
Канадський Фонд
місцевих ініціатив

590

12

School Startup Fair

ГО «Асоціація
директорів закладів
освіти»

16,8 тис.дол

13

Purchase of water treatment equipment
(Придбання спецтехніки для очищення
водойм)

Комунальне
підприємство «Парки і

Відділ преси,
освіти та
культури
Посольства США
Посольство
Словацької

4600 євро

14

15

Improving the conditions for pupils in
Bohdanivtsi preschool educational institution
"Verbychenka" by carrying out major repairs of
the building (Покращення побутових умов
вихованців у Богданівецькому дошкільному
навчальному закладі «Вербиченька» шляхом
проведення капітального ремонту будівлі)
Адвокація щеплення проти COVID-19 згідно з
Дорожньою картою для Хмельницької
області

сквери міста
Хмельницького»
Богданівецький ДНЗ
«Вербиченька»
Хмельницької міської
об’єднаної
територіальної
громади

республіки в
Україні, SlovakAid
Посольство
Республіки
Болгарія в Києві

Громадська
організація “Батьки за
вакцинацію”

Програма
«Громадськість
за
демократизацію»,
ЄС, Інститут
економічних
досліджень

290 470

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЦЕНТР РОЗВИТКУ
ТЕАТРУ "ЧАС Т", ГО
"ЦРТ "ЧАС Т"
Хмельницька міська
рада

House of Europe

155 768

Polska Pomoc

1 000 000

Хмельницька міська
рада
Хмельницька міська
рада
Хмельницька міська
рада

Polska Pomoc

300 000

Polska Pomoc

1 200 000

Swedish
International
Centre for Local
Democracy

Можливість
участі в
міжнародній
програмі
обміну
Можливість
участі в
міжнародній
програмі
обміну

16

Відновлення Театрального клубу "Et cetera"
задля підтримки сучасного українського
театрально мистецтва

17

18

Створення сучасного інклюзивного дитячого
майданчика у віддаленому промисловому
мікрорайоні міста Хмельницького Ракове
Info Point «Mazury. Dom Ludowy»

19

Будівництво Центру управління відходами

20

Digital Volunteering Centers creation for
ensuring equal access to information.

21

Providing businesses and residents with
high-quality municipal services using digital
technologies, rational management of
community resources through open access
to information

Виконавчий комітет
ХМР

Міжнародна
ініціатива OGP

22

Formation of the Green Course Action Plan,
the development of the community’s
economy. Community’s economy should be
social and inclusive, climate neutral and
growth ensuring

Виконавчий комітет
ХМР

Міжнародна
ініціатива OGP

73000 BGN

Можливість
участі в
міжнародній
програмі
обміну

4. Налагодження партнерств з міжнародними організаціями з метою
залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та
фінансування програм Агенції та інших інвестиційних і неінвестиційних
проєктів.
 В рамках міжнародного партнерства Відкритий уряд – місцевий рівень (OGP
Local) Агенцією, як партнерською організацією, проводилась робота за





напрямками: продовження курсу відкритої влади і посилення участі
громадськості в прийнятті управлінських рішень, формування «Зеленого курсу»,
розвитку економіки громади, Розвиток цифрових компетентностей жителів
громади
Налагоджено співпрацю з Офісом Ради Європи в Україні в рамках Проекту
“Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в
Україні”. Проведено публічні консультації щодо ревіталізації будівлі колишнього
кінотеатру "Мир" і прилеглої території.
Презентація міста на фестивалі “Old Kaleici” в м. Калеїчі (Туреччина)

Здійснення консультаційного супроводження процесу проведення
публічних закупівель установами, закладами та підприємствами комунальної
форми власності, проведення ринкових досліджень з метою ефективного
проведення тендерних процедур


надано близько 500 індивідуальних консультацій для міських управлінь,
департаментів, комунальних закладів, підприємств, установ міста

Заступник директора

Юрій РЕШЕТНІКОВ

