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Інформація
Про виконання заходів Програми сприяння та розвитку підприємництва
м.Хмельницького на 2017-2018 роки за пріоритетними завданнями:
1. Нормативно-правове регулювання та забезпечення виконання положень державної
регуляторної політики. Реалізація принципів прозорості дій міської влади та врахування
громадської думки при прийнятті рішень з питань регулювання підприємницької діяльності
концентрується на виконанні конкретних завдань щодо дотримання вимог Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
На постійній основі проводиться інформування фахівців органів місцевого
самоврядування та суб`єктів підприємництва з питань реалізації регуляторної політики. Вся
інформація щодо здійснення регуляторної політики оприлюднюється на офіційному вебсайті міської ради у розділі «Регуляторні акти». Станом на 01.01.2019 року в місті діяло 90
регуляторних актів (69 рішень міської ради, 21 рішень виконавчого комітету).
Відповідно до планів-графіків проведення заходів з відстеження власних
регуляторних актів Хмельницької міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік та на
2018 рік протягом звітного періоду проведено відстеження 62 регуляторних актів.
2. 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 підприємництва та стартап-компаній у
місті.
Розроблено Інвестиційну мапу міста, здійснюється її наповнення, розроблено
англомовну версію мапи. Створено веб ресурс «Інвестиційний портал Хмельницького».
Розроблено, перекладено англійською мовою та віддруковано в паперовому вигляді
Інвестиційний паспорт міста Хмельницького. Для позиціювання міста як інвестиційнопривабливого на сайті міської ради в розділі «Інвестиційна діяльність» розміщено
муніципальні інвестиційні проекти, коротку інформацію про місто, експортні можливості
промислових підприємств міста, вільні виробничі площі та офісні приміщення, які можуть
бути запропоновані інвесторам для ведення виробничої та економічної діяльності, земельні
ділянки, які будуть реалізовуватись шляхом продажу на аукціоні.
З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу в економіку міста
Хмельницького прийнято розпорядження міського голови від 30.11.2016 року № 370-р «Про
створення робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових
майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам», відповідно до якого проведено
інвентаризацію земельних ділянок та промислових майданчиків. За результатами роботи
робочої групи сформовано Каталог вільних земельних ділянок, який розміщено на
офіційному сайті Хмельницької міської ради.
На звернення потенційного інвестора з намірами реалізувати інвестиційний проект у
м. Хмельницькому міською радою надається вся необхідна інформація, включаючи
пропозиції промислових підприємств щодо наявних вільних виробничих та офісних
приміщень для ведення виробничої та комерційної діяльності, вільних нежитлових

приміщень комунальної власності, а також земельних ділянок, що виставляються на торги.
За 2017-2018 роки міською радою надано супровід 38 потенційним інвесторам.
27 квітня 2017 року проведено Форум економічного розвитку Хмельницького, який
зібрав близько 600 учасників. Метою проведення Форуму було об’єднати підприємців та
інвесторів у баченні спільного майбутнього міста, донести до бізнес-спільноти міста
інформацію про нові доступні можливості, що покращать бізнес-клімат міста, надихнути
інноваційно та покращити підприємницький дух.
Під час проведення Форуму представлено десять проектів, які заплановано
реалізувати у Хмельницькому задля розбудови міста, зокрема, щодо створення логістичного
центру, індустріального парку, сучасного комплексу з переробки сміття, розвитку аеропорту
у місті, модернізації громадського транспорту, а також розвитку легкої промисловості. У
2017 році розроблено проект Концепції індустріального парку та проект Програми створення
та розвитку індустріального парку «Хмельницький».
28 вересня 2018 року проведено ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького,
який зібрав близько 600 учасників. Цілями форуму були: знайти спільні можливості розвитку
Хмельницького, об`єднати спільні зусилля влади, бізнесу та громадського сектору,
покращити підприємницький потенціал міста. Під час форуму міський голова представив
результати реалізації інвестиційних проектів, які були презентовані під час проведення
форуму економічного розвитку Хмельницького минулого року.
Успішними історіями роботи у Хмельницькому поділились такі інвестори як ТОВ
«Нова Пошта», ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат»,
ТОВ «Гранд Імпорт».
Відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 12.07.2017 року № 61 «Про
надання юридичній особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки» Хмельницькій міській раді надано дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 52 га під індустріальний парк.
Рішенням Хмельницької міської ради від 10.10.2018 року №94 “Про затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх в оренду, постійне
користування, погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок” затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Вінницьке шосе, 18 площею 38,9324 га для розміщення індустріального парку з метою
передачі її в оренду на умовах конкурсу керуючій компанії.
Рішенням сесії №63 від 14.12.2018 року «Про припинення права користування
земельними ділянками, затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у зв’язку із
зміною цільового призначення, надання земельних ділянок в оренду, постійне користування,
надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду, погодження технічних
документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, зміну кодів
КВЦПЗ земельних ділянок та втрата чинності пунктів рішень міської ради» Хмельницькій
міській раді погоджено технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних
ділянок.
Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га.14.12.2018 року
рішенням сесії Хмельницької міської ради №15 затверджено Концепцію індустріального
парку «Хмельницький» та створено індустріальний парк «Хмельницький».
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання одного з найважливіших
стратегічних проектів розвитку міста розроблено промоційний буклет «Індустріальний парк
«Хмельницький».
3. Розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів.
З метою сприяння в отриманні фінансових ресурсів суб’єктами підприємництва 19
жовтня 2017 року оголошення про проведення конкурсу з відшкодування суб’єктам
підприємництва відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних
проектів, оприлюднено у газеті «Проскурів» та розміщено на офіційному веб-сайті міської
ради. Прийом заявок з відповідними документами тривав до 17 листопада 2017 року.

Звернень від суб`єктів підприємництва на відшкодування відсоткових ставок за
банківськими кредитами у 2017 році не надходило.
У 2018 році розроблено оновлений механізм Порядку часткового відшкодування з
міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів. 6 липня 2018 року було підписано Меморандум про
взаємодію з сімома державними та приватними банками щодо реалізації проекту підтримки
місцевого бізнесу. За 2018 рік 8 суб`єктів підприємництва отримали відшкодування з
міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів, на суму 498 860,88 гривень;
Задля залучення суб’єктів підприємництва до діяльності у пріоритетних для міста
напрямах на постійній основі здійснюється надання в оренду суб'єктам підприємництва
нежитлових приміщень комунальної власності міста, моніторинг ефективності їх
використання, а також визначення цільового призначення приміщень відповідно до потреб
громади міста. Протягом 2017-2018 років управлінням комунального майна було проведено
15 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває в міській комунальній
власності. На конкурс було виставлено 22 приміщення. Всього у конкурсі прийняло участь
45 заявників. За результатами конкурсу передано в оренду 21 приміщень площею 1397,9 кв.м
(з врахуванням площ загального користування).
Згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради надано дозволи на передачу в
оренду приміщень міської комунальної власності - 52 юридичним особам, загальною
площею
4517,3 кв.м, та 86 фізичним особам – підприємцям, загальною площею 5065,4 кв.м. Також
рішеннями виконавчого комітету міської ради продовжено термін оренди 514 орендарям,
загальною площею 36770,6 кв.м., протягом звітного періоду.
За результатами засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва у
2017 році ініційовано створення робочої групи з питань реформування та розвитку
професійно-технічної освіти міста Хмельницького та робочої групи з питань підвищення
ефективності управління комунальним майном, в рамках Стратегії розвитку міста
Хмельницького.
У 2018 році на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва
заслуховували звіт робочої групи з питань підвищення ефективності управління
комунальним майном. Крім того, розглядалося питання професійно-технічної освіти,
забезпечення підприємств міста кваліфікованими кадрами та здійснення контролю за
реалізацією регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів для
закладів професійної освіти.
Здійснено проведення конкурсів по визначенню перевізників на міських автобусних
маршрутах загального користування. 28.11.2017 року проведено 22 конкурси з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому. Участь у
конкурсах прийняли 7 претендентів перевізників. За результатами засідань конкурсного
комітету вирішено 7 конкурсів з 22 вважати такими, на які не визначено переможця. За
результатами 15 конкурсів визначено переможців, з якими 26.12.2017 року укладено
договори на здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом в м.
Хмельницькому. На об`єкти конкурсу, за якими не було визначено переможця призначено
тимчасових перевізників.
23.03.2018 року проведено 8 конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, в яких прийняли участь 6
претендентів перевізників.
По результатам засідань конкурсного комітету визначено, що 3 конкурси з 8 вважати
такими, на яких не визначено переможця. За результатами 5 конкурсів визначено
переможців, з якими 27.04.2018 року укладені Договори на здійснення пасажирських
перевезень автомобільним транспортом в м. Хмельницькому. Договори про організацію
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.
Хмельницькому укладені з наступними перевізниками-переможцями:
ФОП Марценюк В.М;

ТОВ «Рембуд-транс»;
ТОВ «Хмельницьке таксі»;
ХКП «Електротранс».
На об’єкти конкурсу (маршрути загального користування), по яким переможця не
визначено, призначено тимчасових перевізників – терміном на 3 місяці. По конкурсу № 7
(маршрут № 58 «Озерна-Катіон») тимчасового перевізника не призначено в зв’язку з
відсутністю претендентів.
05 листопада 2018 року проведено 13 конкурсів з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, в яких прийняли
участь 3 претенденти-перевізники.
По результатам засідань конкурсного комітету визначено, що 7 конкурсів з 13
вважати такими на яких не визначено переможця, за відсутності пропозицій перевізників.
За результатами 6 конкурсів визначено переможців, з якими 27.12.2018 року укладені
Договори на здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом в м.
Хмельницькому. Договори про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в м. Хмельницькому укладені з наступними перевізникамипереможцями:
- ФОП Мішин О.В.;
- ТОВ «Рембуд-транс»;
- ХКП «Електротранс».
На об’єкти конкурсу (маршрути загального користування), по яким переможця не
визначено призначено тимчасових перевізників – терміном на 3 місяці. По конкурсам № 2
(маршрут № 8 «Озерна-Ракове») та № 7 (маршрут № 20 «Катіон-Лезневе») тимчасових
перевізників не призначено в зв’язку з відсутністю претендентів.
З метою проведення заходів щодо популяризації впровадження енергоефективних
технологій, сприяння у реалізації державних та місцевих програм з енергозбереження на
підприємствах міста 19 жовтня 2017 року відбулося відкриття Центру Енергоефективності,
на базі якого функціонує постійно діюча виставка енергоефективного обладнання, надаються
консультації щодо оптимальних шляхів підвищення енергоефективності будівель,
енергоефективної поведінки, поширюється інформація щодо чинних місцевих, державних та
міжнародних програм з енергоефективності для мешканців та суб`єктів господарювання
м. Хмельницького.
4.Удосконалення
системи
інформаційно-консультативного,
ресурсного,
інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва.
З метою забезпечення відкритого необмеженого доступу суб’єктів господарювання до
Генерального плану, плану зонування території міста, містобудівного кадастру, іншої
містобудівної документації, комплексних схем розміщення тимчасових споруд; комплексної
схеми озеленення міста; переліку земельних ділянок, право оренди, на які пропонується
продати на земельних торгах у формі земельного аукціону, а також переліку вільних
нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, переліку
нежитлових приміщень, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, іншої
документації, що впливає на розвиток підприємництва, на замовлення управління
архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів Хмельницької міської ради Державним підприємством «Український державний
науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя»
розроблено проекти містобудівної документації «Коригування (внесення змін) генерального
плану
м. Хмельницький» та Комплексна схема озеленення території м. Хмельницького.
Графічні матеріали комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, затвердженої
рішенням 21-ї сесії міської ради від 12.12.2012 №18 (зі змінами), знаходиться у
електронному вигляді в управлінні архітектури та містобудування та доступні для
ознайомлення суб`єктами господарювання м. Хмельницького.
-

Інформація щодо вільних приміщень міської комунальної власності, які можуть бути
передані в оренду, щодо оренди та приватизації приміщень міської комунальної власності
систематично публікується в газеті міської ради «Проскурів» та розміщується на сайті
міської ради.
Програма містобудівного кадастру знаходиться на стадії розробки. Спільно із ХМКП
«Хмельницькінфоцентр» вивчається досвід використання програмного забезпечення щодо
організації містобудівного кадастру в інших містах.
Задля популяризації ідей підприємництва розпочато проведення заходів з підтримки
місцевих товаровиробників в рамках Проекту «Купуй Хмельницьке!» ( далі Проект).
9 грудня 2017 року відбулась виставка-ярмарок харчової промисловості «Купуй
Хмельницьке!», в якій взяли участь 20 підприємств-виробників міста. 7-10 грудня 2017 року
представники міської ради спільно з підприємцями міста взяли участь у Міжнародній
виставці харчових продуктів Ekogala 2017 у м. Жешув (Польща). Під час виставки було
презентовано виробничий потенціал підприємств харчової галузі міста. Участь у виставці
взяли ТОВ “Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл», ТОВ «Санні Фуд», ПАТ
«Хмельницька макаронна фабрика», ПП «Рудпол», ПП «Перша Кондитерська» та сироварня
«Іберія».
На початку 2018 року розпочато реалізацію Проекту в частині маркування товарів
місцевого виробництва у найбільших ритейл-мережах міста спеціальними підцінниками та
воблерами.
22 червня у рамках Проекту представники міської ради презентували продукцію
місцевого виробництва, а саме: ТОВ «Sunny Food», ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»,
ПП «Балтіка», ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», Хмельницька кондитерська
фабрика «Кондфіл», ПП «Рудпол», ТОВ «Хмельницький зернопродукт», ПрАТ
«Хмельпиво»,
ПП «Рикун» на food-Фестивалі у м. Цзяюйгуань (КНР).
17-18 серпня 2018 року у Хмельницькому вперше відбувся fashion-показ брендів
місцевих виробників та показ дитячого та підліткового одягу просто неба – «KIDS FASHION
SHOW & MARKET». 7-8 грудня 2018 року представники міської ради спільно з
представниками підприємництва м. Хмельницького презентували продукцію локального
виробництва на міжнародній виставці-ярмарку Ekogala 2018 у м. Жешув (Польща).
Від початку грудня 2018 року у найбільших ритейл-мережах міста розпочато акційну
кампанію «Підтримай місцевого виробника - отримуй еко-торбинку у подарунок!».
З метою розвитку та популяризації підприємницької діяльності серед молоді міста
Хмельницького запроваджено проект «Школа молодого підприємця». Проект спрямований
на підтримку підприємництва в місті, формування у молоді знань, необхідних для
започаткування власної справи, шляхом проведення низки тематичних семінарів та тренінгів
для молоді з підприємницьким потенціалом. Реалізувався у вересні-жовтні 2017 року та у
травні 2018 року. Участь у Проекті взяли 50 учасника, які успішно завершили навчання за
тренінговою програмою «Мотивація до започаткування власної справи».

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
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2017 рік
№ з/п

1.1.

1.2.

Термін
Виконання заходів
виконанн
Виконавці
я
1. Нормативно-правове регулювання та забезпечення виконання положень державної регуляторної політики
Проведення
консультаційно- Протяго Управління
Реалізація принципів прозорості дій
Підвищенн
дії економіки
міської влади та врахування громадської
я фахового інформаційних заходів для фахівців м
органів місцевого самоврядування та Програ
думки при прийнятті рішень з питань
рівня
суб’єктів підприємництва з питань ми
регулювання підприємницької діяльності
здійснення
реалізації
державної
регуляторної
концентрується на виконанні конкретних
правового
завдань щодо дотримання вимог Закону
регулюванн політики
України
“Про
засади
державної
я
регуляторної
політики
у
сфері
господарськ
господарської діяльності”.
ої
На постійній основі проводиться
діяльності
інформування фахівців органів місцевого
самоврядування
та
суб`єктів
підприємництва з питань реалізації
регуляторної політики.

Пріоритетні
завдання

Популяризац
ії діяльності
з
дерегулюван
ня та
підтримки
підприємниц

Заходи

Висвітлення стану, проблем та реальних 2017рік
кроків з дерегулювання та підтримки
підприємницької
діяльності
в 2018 рік
м. Хмельницькому у засобах масової
інформації

Управління
На сайті міської ради та на сайті
економіки,
Управління адміністративних послуг
Управління
міста Хмельницького за необхідності
адміністративних
висвітлюється інформація:
послуг, Управління з
- щодо нововведень чи змін у
питань реєстрації
законодавчих актах України;
- щодо нововведень чи змін у

інформаційних та технологічних картках з
видачі документів дозвільного характеру,
адміністративних та інших послуг;
- щодо нововведень чи змін у
вартості адміністративного збору чи
державного мита, що справляється за
отримання послуг.
Вся інформація щодо здійснення
регуляторної політики оприлюднюється
на офіційному веб-сайті міської ради у
розділі «Регуляторна політика»

тва

1.3.

Удосконале
ння
процедур
започаткув
ання бізнесу

Підготовка та надання центральним
органам
влади
пропозицій
щодо
вдосконалення законодавства з питань
започаткування
та
провадження
господарської діяльності

Протяго Управління
м дії
економіки
Програ
ми

1.4.

Оптимізаці
я процедури
видачі
документів
дозвільного
характеру

Впорядкування та спрощення систем
отримання
документів
дозвільного
характеру
шляхом
перегляду
та
систематизації
інформаційних
і
технологічних карток адміністративних
послуг

Протяго Управління
м дії
адміністративних
Програ послуг
ми

У ІІ півріччі 2017 року члени
координаційної ради з питань розвитку
підприємництва взяли участь у робочій
групі з питань адміністрування реалізації
товарів із застосуванням реєстраторів
розрахункових операцій при Міністерстві
фінансів України
Рішенням
сімнадцятої
сесії
Хмельницької міської ради від 20.09.2017
р. № 37 «Про визначення переліку
адміністративних послуг, які надаються
через управління адміністративних послуг
Хмельницької міської ради та втрату
чинності рішень міської ради» суб’єктів
надання
адміністративних
послуг
зобов’язано затвердити та подати до
управління
адміністративних
послуг
оновлені відповідно до вимог чинного
законодавства
інформаційні
та
технологічні картки адміністративних
послуг.

1.5.

Запровадже
ння
стандартів
на надання
адміністративни
х послуг
фізичним
особам та
юридичним
особам

Забезпечення
доступу
суб’єктів
господарювання
до
актуалізованої
інформації
щодо
надання
адміністративних послуг на офіційному
сайті
Управління
адміністративних
послуг

Протяго Управління
м дії
адміністративних
Програ послуг
ми

Для
забезпечення
можливості
прозорого
започаткування
власного
бізнесу інформація на офіційному сайті
Управління адміністративних послуг
Хмельницької міської ради постійно
оновлюється.
Також
в
управлінні
адміністративних
послуг
розповсюджуються інформаційні буклети
Впровадження сучасних інформаційних Протяго Управління
ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»
технологій
в
сфері
надання м
дії адміністративних
розгорнуто базовий функціонал системи
адміністративних послуг, у тому числі Програ послуг,
електронного
електронного документообігу
ми
ХМКП
документообігу “Електронна
система
“Хмельницькінфоцен управління документами та записами для
тр”
Хмельницької міської ради” (далі - СЕД).
Проведені
роботи з налаштування
робочих місць, що підключені до
корпоративної мережі виконавчих органів
міської ради, для роботи з системою та
проведені тестові запуски документів для
визначання бізнес процесів.
Здійснено роботи з проектування та
розробки СЕД в ЦНАП.
Проведена закупівля послуг СЕД в
ЦНАП. Система встановлена в управлінні
адміністративних послуг для проведення
тестових робіт. Формуються каталоги та
описи послуг. Запуск системи у
виробничу експлуатацію заплановано на
січень 2018 року.
Управлінням адміністративних послуг
спільно з ХМКП «Хмельницькінфоцентр»
проводиться робота із запровадження
електронного
документообігу,
електронної
системи
«Мешканці»

2.1

Сприяння
розвитку
інноваційног
о малого та
середнього
підприємниц
тва та
інноваційної
інфраструк
тури

(реєстру територіальної громади) з
підключенням структурних підрозділів
Хмельницької міської ради та за згодою
решти суб’єктів надання адміністративних
послуг та дозвільних органів.
Завершується
тестування
з
підключення
до
електронного
документообігу,
що
об’єднано
з
інформаційною системою реєстраційного
обліку фізичних осіб та їх документування
для наповнення Демографічного реєстру у
визначених Законом випадках.
2. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій підприємництва
на міжрегіональному та міжнародному рівнях
Створення
та
оновлення
бази 2017рік Управління
З метою розвитку інноваційного
інноваційних
розробок
підприємців
економіки
підприємництва та створення сучасної
малого та середнього бізнесу, поширення 2018 рік
інноваційної інфраструктури, підвищення
інформації потенційним інвесторам через
інвестиційної привабливості і реалізації
Інтернет-ресурси, інші можливі джерела
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.
Розроблено Інвестиційну мапу міста,
відбувається її наповнення. Триває робота
над створенням Інвестиційного порталу
міста. Оголошено творчий конкурс з
розробки бренду міста
Опрацювання питання щодо необхідності Протяго Управління
Управлінням земельних ресурсів та

створення індустріального парку у м дії
м. Хмельницькому та розробка його Програ
концепції
ми

2.2.

Поглибленн
я зв'язків
науковців з

економіки,
Департамент
архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів

земельної реформи замовлено матеріали
щодо надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під індустріальний парк
та підготовлено відповідний проект
рішення. Після всіх необхідних погоджень
даний проект рішення буде винесено на
розгляд чергової сесії міської ради.
22-24 червня 2017 року відбулась
робоча поїздка делегації у складі
керівництва міської ради та представників
підприємств міста до м. Лодзь та Люблін
(Польща) для обміну досвідом у сфері
створення
та
функціонування
індустріальних парків та інших об’єктів
преференційного режиму.
Розроблено
проект
Концепції
індустріального парку та проект Програми
створення та розвитку індустріального
парку «Хмельницький».
Відповідно до рішення міської ради
від 12.07.2017 року № 61 «Про надання
юридичній особі дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки» Хмельницькій міській
раді надано дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 52 га під індустріальний
парк. Земельна ділянка розташована у
місті Хмельницькому за адресою вул.
Вінницьке шосе, 18.
Проведення круглих столів та науково- 2017рік Управління
Заходи проведені Хмельницькою ТПП
практичних конференцій, в тому числі
економіки,
за 2017 рік:
міжнародних, з питань:
2018 рік Хмельницька ТПП,
Всеукраїнський семінар «Економічний

підприємця
ми,
створення
передумов
для ефект
ивного
використан
ня
здобутків
національн
ої та
світової
науки

- налагодження
постійних
та
довгострокових зв'язків науки та
бізнесу;
- вивчення досвіду європейських країн
щодо
створення
інноваційної
інфраструктури;
- фінансового стимулювання інноваційної
діяльності

ВНЗ

розвиток
регіонів:
стратегія
та
інструменти залучення інвестицій та
підвищення експортного потенціалу» м.
Київ;
Панельна дискусія «Аналіз передумов
створення
Швейного
кластеру
на
Хмельниччині та
Аналіз передумов
створення Органічного кластеру на
Хмельниччині (ХНУ);
Участь в обговоренні Стратегії
розвитку МСБ України на період до
2020р. (засідання Комітету підприємців
МСБ при ТПП України, м. Київ);
Участь у засіданні експертної групи
ТПП України з питань засвідчення
документів форс-мажору для суб’єктів
господарювання у сфері ЗЕД та
переселенців з зони АТО;
Участь
у
засідання
Колегії
Хмельницької ОДА;
Семінар у Хмельницькій ТПП по
Держзакупівлям;
Участь у презентації агенції ASTAR в
місті Хмельницькому в рамках реалізації
програми ЄБРР «EU4Business» в Україні;
“МІЖНАРОДНІ КОНТАКТНІ ДНІ” по
напрямках
:
“лісозаготівля,
деревообробка,
деревообробне
обладнання та технології, виготовлення
меблів та виробів з деревини, меблева
фурнітура” м. Ужгород.
Участь
у
засіданні
Колегії
Хмельницької ОДА;
Участь у засіданні Координаційної

ради з питань інтелектуальної власності
при Хмельницькій ОДА;
Засідання Секретаріату Регіональної
Ради
по
проблемних
питаннях
податкового, митного законодавства та
Кодексу праці;
Зустріч
членів
Секретаріату
Регіональної
ради
підприємців
з
Народними депутатами від Хмельниччини
в Хмельницькій ОДА;
Презентація
Всеукраїнської
електронної платформи «UP/ME –
електронний агрегатом бізнесу »;
Участь в роботі «Білої Площадки» .
Презентація «Хмельницька ТПП –
механізми
сприяння
розвитку
підприємництва»;
Участь в I Економічному форумі:
«Економічні реформи: порядок денний2017, пріоритети бізнесу», конференц-зала
ТПП України, м. Київ;
Участь у семінарі «Комплексний підхід
до експорту, як запорука міжнародного
успіху компаній» м. Вінниця;
Участь у семінарі для підприємництва
в
рамках
засідання
Концерну
«Укроборонпром»
з
питань
співробітництва з МСБ , м. Київ
Презентація
Проекту
РПР
–
регіональний аспект співробітництва (м.
Хмельницький);
ІІ Міжнародна конференція «Зелена
модернізація економіки: виклики та
можливості
розвитку
сонячної

енергетики» (м. Київ, конференц-зал ТПП
України);
Зустріч в ХНУ «Освіта – Бізнес –
Наука –питання партнерства ВНЗ,
підприємств та громадських організацій.
Інноваційний підхід»;
VII
Міжнародна
конференція
“UkrCemFor 2017” (м. Київ);
Круглий стіл з актуалізації Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2020р.р. (Хмельницька
ОДА);
Засідання
фокус-групи
«Диверсифікація структури економіки
області
та
покращення
діяльності
економічних суб’єктів з розробки Плану
заходів
з
реалізації
Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької
області на 2011-2020р.р.» (Хмельницька
ОДА);
Круглий
стіл
по
моніторингу
відкритості влади (м. Київ , ТПП України)
Участь у засідання круглого столу
«Впровадження елементів дуальної форми
навчання у підготовку кваліфікованих
робітників з професії «Швачка»» (ДНЗ
«Хмельницький центр профтехосвіти
сфери послуг»);
Засідання Координаційної ради з
питань сприяння впровадження заходів
щодо захисту прав інтелектуальної
власності
та Координаційної ради з
питань розвитку підприємництва при
Хмельницькій ОДА;

Медовий Форум «Україна Медова і
світ» (ТПП України,м. Київ);
VII Міжнародна науково-практична
конференція
«Українсько-Польські
діалоги у ХНУ»
Всеукраїнська студентська науковопрактична
конференція
«Проблеми
розвитку підприємництва в Україні в
контексті
активізації
процесів
Євроінтеграції» (ХНУ);
VII
Міжнародний
форум
«Дні
Польського бізнесу» (м. Київ);
ІІ Регіональний практичний семінар
«Актуальні зміни «Інструкції про порядок
проведення
інвентаризації
об’єктів
нерухомого майна. » Технічні та юридичні
аспекти обігу нерухомості» (Конференцзал Хмельницької ТПП);
ХІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Маркетингові технології в
умовах глобалізації економіки України»
(ХНУ);
Форум
Регіонального
розвитку
«Розумне зростання Хмельниччини та
розвиток територій» (Виставковий зал
Хмельницької ТПП);
Участь
у
конференції
«Нова
індустріалізація: виклики, можливості та
перспективи для України» (ТПП України
м. Київ).
Заходи проведені Хмельницьким
Національним університетом :
З Регіональними представниками
HAAS Україна Сергієм Якубом та

провідним
інженером
Олександром
Куликом були обговорені питання
співпраці ДП «АБПЛАНАЛП УКРАЇНА»
і ХНУ у напрямку підготовки сучасних
фахівців машинобудівного комплексу
України в рамках функціонування
навчально-технічного
центру
HTEC.
Досягнуто домовленості про співпрацю з
заводами концерну «Укроборонпром» в
науковій діяльності: підготовка спільних
наукових проектів, створення бази
практик і апробації результатів для
студентів і науковців університету, обмін
досвідом, працевлаштування випускників,
участь у спільних проектах інноваційного
спрямування.
В ході конференції обговорені
питання економічної теорії, економічних
проблем сталого розвитку національної
економіки України в умовах інтеграції в
європейський
простір,
міжнародної
економіки, галузевої економіки, економіка
підприємств
Хмельницької
області,
менеджменту та маркетингу, інноваційноінвестиційні процеси запуску економічних
новацій в Україні, технології як фактору
економічного
зростання,
економікоматематичного моделювання бізнесових
процесів.
В ході конференції обговорені
наступні питання:
1. Міжнародні
відносини в умовах сучасних процесів
глобалізації та політичної нестабільності.
2. Україна в контексті протистояння та

співробітництва держав ЦентральноСхідної Європи: минуле та сучасність. 3.
Україна та українське питання в світовій
геополітиці та геоекономіці ХХ-ХХІ cт. 4.
Проблеми та завдання зовнішньої та
внутрішньої політики України в умовах
загроз та викликів сьогодення. 5.
Етнокультурні
чинники
формування
бігравітаційного середовища в країнах
Центрально-Східної
Європи.6.
Інформаційно-аналітична
складова
у
системі
міжнародних
відносин.
7.
Тенденції політичних трансформацій в
країнах Центрально-Східної Європи в
умовах бігравітаційних процесів. 8.
Сучасні закономірності та проблеми в
розвитку світового господарства та
міжнародних економічних відносин. 9.
Економічна
природа
диверсифікації
міжнародних
відносин
за
умов
глобалізації світового господарства. 10.
Туризм, як перспективна галузь сучасної
глобалізованої
економіки
та
засіб
репрезентації
національно-культурної
самобутності. 11. Туризм, як важлива
форма
регіонального
соціальноекономічного розвитку.
В ході пленарного засідання були
заслухані та обговорені наступні доповіді:
1. Криза в економіці України: причини,,
наслідки, шляхи подолання. 2. Інновації в
планування
на
основі
концепції
маржинального підходу. 3. Європейський
досвід забезпечення якості вищої освіти в

університетах
(на
основі
проекту
QUAERE). 4. Перспективи розвитку
сонячної енергетики в Хмельницькому
національному університеті.
Проведено зустрічі, круглі столи з
випускниками
Хмельницького
національного університету, з метою
налагодження
постійних
та
довгострокових зв’язків науки та бізнесу.
Організована і проведена економічна
школа «Моя майбутня професія», де взяли
участь учні 10 – 11 класів м.
Хмельницького і Хмельницької області.
Проведено заходи у школах та ПТУ м.
Хмельницького
та
в
межах
профорієнтаційної роботи протягом лекції
розповідали учням і студентам по
«Основам підприємництва» (у т.ч.
інституціональні та правові основи
створення
власного
підприємства).
Заняття були проведені у формі майстеркласів, ділових ігор, тренінгових занять у
т.ч.:
- майстер клас з маркетингу;
- «Один день життя кібернетика»;
- обліково-податковий квест;
- ділова гра «Комунікації та
ефективність
управління».
Тест
«Визначення лідерства»;
- економічна гра «Острів пригод»;
майстер-клас
«Фінансова
грамотність»;
- ділова гра «Розробка проектів
розвитку окремих сфер діяльності міста та

2.3.

області»
Обговорення доктрини конкретних
змін запуску механізмів збалансованого
розвитку принципово нової траєкторії
економічного зростання України до 2030
року. Висвітлення питань інноваційної
модернізації національної економіки.
Обговорено питання
створення
цілісної
моделі
формування
конкурентоздатної
та
ефективної
української економічної системи в
сучасних умовах – Трифункціональну
Економічну Модель України.
Проведено
заходи
в
контексті
налагодження
постійних
та
довгострокових зв’язків науки та бізнесу.
Ринкоутворюючі підприємства міста та
області, зокрема ПАТ «Темп», ДП
«Новатор», ДП «Шепетівський ремонтний
завод»,
ТОВ
«Завод«АТОНМАШ»,
Волочиський машинобудівний завод ПАТ
«Мотор Січ», тютюнова компанія «Філіп
Моріс», компанія «Воля», магазини
«Сільпо», ЗАТ фірма «Бакалія», мережа
супермаркетів
«Економ»,
рекламномаркетингова компанія «Імпульс.
інвентаризації
земельних 2017 рік Управління
З метою створення сприятливих умов
Забезпеченн Проведення
ділянок та промислових майданчиків, що
економіки,
для інвестування капіталу в економіку
я
Департамент
міста
Хмельницького
прийнято
інвестиційн можуть бути запропоновані інвесторам
архітектури,
розпорядження міського голови від
ої
містобудування та 30.11.2016 року № 370-р «Про створення
підтримки
земельних ресурсів
робочої групи з проведення інвентаризації
суб’єктів
земельних ділянок та промислових
підприємни
майданчиків,
що
можуть
бути
цтва

Налагодження ефективної системи
супроводу інвестора

запропоновані інвесторам», відповідно до
якого
проведено
інвентаризацію
земельних ділянок та промислових
майданчиків та підготовлено анкети, які
містять
вичерпну
інформацію
для
інвесторів.
Управлінням земельних ресурсів та
земельної
реформи
проведено
інвентаризацію 13 сегментів та окремо
вулиць Курчатова, Трудова, Заводська,
Чорновола, а також частково вулиць
Кам’янецької,
Інститутської,
Тернопільської, Купріна, Кобилянської.
Інформація про земельні ділянки, які
використовуються
з
порушенням
земельного законодавства передано на
розгляд Комісії для визначення збитків
власникам землі та землекористувачам.
Протяго Комунальна
У разі звернення потенційного
м дії
установа
інвестора
з
намірами
реалізувати
Програ Хмельницької
інвестиційний
проект
у
м.
ми
міської
ради Хмельницькому, міською радою надається
“Агенція розвитку вся необхідна інформація, включаючи
міста”, Управління пропозиції промислових підприємств
економіки
щодо наявних вільних виробничих та
офісних
приміщень
для
ведення
виробничої та комерційної діяльності,
вільних
нежитлових
приміщень
комунальної власності, а також земельних
ділянок, що виставляються на торги.
14 березня 2017 року відбулась робоча
зустріч керівництва міської ради з
представниками
Мережі
Асоціації
Місцевих Органів Влади у Південно-

Просування інвестиційних проектів, що
спрямовані на розвиток міста

Східній Європі (NALAS) та Регіональної
Мережі сприяння бізнес-сертифікації
(Regional Network for Business-Friendly
Certification). Під час зустрічі було
представлено
можливості
проекту
сертифікування муніципалітетів, який є
одним із перших проектів у країнах
Південно-Східної Європи, що стимулює
покращення адміністративної системи
муніципалітетів для залучення інвестицій,
покращення умов ведення бізнесу та
місцевого
економічного
розвитку.
Система сертифікування успішно працює
у ряді балканських країн (Сербія,
Македонія,
Боснія
і
Герцеговина,
Хорватія).
За
результатами
зустрічі
представники Мережі Асоціації Місцевих
Органів Влади у Південно-Східній Європі
(NALAS)
та
Регіональної
Мережі
сприяння бізнес-сертифікації (Regional
Network for Business-Friendly Certification)
запевнили, що у разі, якщо Україну
виберуть для сертифікування, вони
рекомендуватимуть Хмельницький, як
пілотне місто, для впровадження проекту.
Протяго Комунальна
Хмельницький є містом-партнером в
м дії
установа
рамках міжнародного проекту технічної
Програ Хмельницької
допомоги Агентства з міжнародного
ми
міської
ради розвитку США (USAID) «Муніципальна
“Агенція розвитку енергетична реформа в Україні». В рамках
міста”, Управління проекту міською радою спільно з
економіки
консультантами проекту підготовлено
План дій зі сталого енергетичного

розвитку міста Хмельницького на 20152025 роки, який затверджено рішенням
сесії міської ради 18 травня 2016 року.
ПДСЕР включає Каталог інвестиційних
проектів міста Хмельницького, в якому
міститься інформація про інвестиційні
проекти, основною метою впровадження
яких
є
скорочення
споживання
енергетичних ресурсів та зниження рівня
викидів СО2, у розрізі муніципальних
секторів, зокрема таких як, генерування,
транспортування, відпуск і споживання
теплоти,
зовнішнє
освітлення,
водопостачання
та
водовідведення,
транспорт, альтернативна енергетика та
озеленення, житлові та громадські будівлі,
поводження з твердими побутовими
відходами. В грудні 2016 року ПДСЕР
успішно пройшов аналіз в Об'єднаному
дослідницькому Центрі Європейської
комісії
та
прийнятий
в
рамках
Європейської ініціативи «Угода Мерів».
Крім того, міська рада зацікавлена в
співпраці з Північною Екологічною
Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) в
рамках
кредитування
проектів
з
енергозбереження. Прийнято рішення
міської ради від 21.09.2016 року №57
«Про залучення кредиту НЕФКО для
фінансування інвестиційного проекту»
для
проведення
заходів
з
термомодернізації бюджетних будівель
ДНЗ № 26, ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, СЗОШ
№ 14, НВК № 2. Проектом передбачається

встановлення індивідуальних теплових
пунктів
(ІТП),
заміна
існуючого
внутрішнього та зовнішнього освітлення
на
енергозберігаюче
(світлодіодне),
утеплення фасаду будівель, заміна вікон.
Для співфінансування цього проекту
Асамблея вкладників Фонду E5P схвалила
надання гранту у розмірі до 200 000 євро в
доповнення до кредиту НЕФКО.
27 грудня 2016 року укладено
кредитний договір між НЕФКО та
Хмельницькою
міською
радою,
відповідно до якого міській раді надається
кредит в розмірі 11 839 748 гривень.
Також 27 грудня 2016 року укладено
договір про грант між НЕФКО (в якості
виконавчої агенції Фонду E5P) та
Хмельницькою
міською
радою,
відповідно до якого НЕФКО надає міській
раді грант на загальну суму 200000 євро.
На сьогоднішній день визначено
переможців по 2-х лотах (СЗОШ № 15,
СЗОШ №14, ДНЗ № 29 ) та укладено
договори з переможцями. Станом на
01.12.2017 року Хмельницької міською
радою отримано перший транш від
НЕФКО у розмірі 3552,0 тис. грн.
Міська рада бере участь на умовах
пільгового кредитування у спільному з
Європейським інвестиційним банком в
проекті
“Програма
розвитку
муніципальної інфраструктури України”
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального

господарства
України
в
галузі
“Енергоефективність
будівель”
–
інвестиційний
проект
“Комплексна
термомодернізація будівель бюджетної
сфери” вартістю 7,5 млн. євро (6,75 млн.
євро - запозичення, 750 тис. євро –
співфінансування з міського бюджету), до
якого включено 21 навчальний заклад та 9
лікувальних закладів загальною площею
понад 150 тис. м2.
Проект передбачає впровадження
комплексу енергозберігаючих заходів,
спрямованих на скорочення обсягів
споживання теплової і електричної енергії
та підвищення енергетичної ефективності
будівель,
включаючи
заміну ламп
розжарювання на енергозберігаючі лампи;
встановлення аераторів на водопровідні
крани; облаштування індивідуальних
теплових пунктів (ІТП) з погодним
регулюванням;
теплоізоляцію
трубопроводів
та
засувок
систем
теплопостачання;
гідравлічне
регулювання
системи
опалення;
термомодернізацію
зовнішніх
стін;
встановлення
енергоефективних
склопакетів; утеплення зовнішніх вхідних
та балконних дверей; термомодернізацію
дахового перекриття. Наразі пройдено всі
етапи відбору, отримано погодження
Міністерства фінансів України щодо
здійснення місцевого запозичення на
реалізацію проекту, готуються технічні та
розпорядчі документи по проекту.

Хмельницькою
міською
радою
проводиться активна робота щодо
вирішення проблеми поводження з
твердими побутовими відходами.
В липні 2016 року міським головою
створено робочу групу з розробки
попереднього
техніко-економічного
обґрунтування концепції поводження з
твердими побутовими відходами у
м. Хмельницькому.
Під час засідань робочої групи
розглянуто значну кількість практик та
варіантів переробки відходів, після чого
було розроблено концепцію програми
«Розумне
довкілля.
Хмельницький».
Програма має на меті зменшення
надходження відходів на міський полігон
до 80-90% та, як наслідок, збільшення
терміну його експлуатації на 20-25 років.
Програма складається з двох основних
етапів. Перший етап полягає у вирішенні
екологічної небезпеки самого полігону та
складається з дегазації, рекультивації та
накритті тих частин полігону, що не
використовуються.
З метою вирішення нагальних проблем
щодо утилізації відходів на полігоні
твердих побутових відходів, забезпечення
дегазації
полігону
та
створення
додаткових потужностей із генерування
електричної енергії прийнято рішення
міської ради від 20.07.2016 року №9 “Про
підготовку до проведення концесійного
конкурсу
щодо
реалізації
проекту

«Будівництво та експлуатація комплексу
по збору та утилізації звалищного газу з
полігону твердих побутових відходів,
виробництво
електроенергії»
та
затверджено
попереднє
технікоекономічне
обґрунтування
проекту,
прийнято рішення міської ради від
22.03.2017 року № 11 «Про проведення
конкурсу щодо дегазації полігону твердих
побутових
відходів
у
місті
Хмельницькому та про втрату чинності
рішень
міської ради» та рішення
виконавчого комітету міської ради від
28.04.2017 року № 279 «Про затвердження
документації для проведення конкурсу
щодо
дегазації
полігону
твердих побутових відходів у місті
Хмельницькому».
20 червня 2017 року оголошено
результати конкурсу щодо дегазації
полігону твердих побутових відходів у
місті Хмельницькому, переможцем якого
визначено компанію «Біогаз ЕНЕРДЖІ».
Загальна вартість проекту становить
близько 2 млн. євро.
Комплекс робіт з дегазації включає
сукупність заходів, що повинен виконати
переможець конкурсу, спрямованих на
збір та організований відвід (примусове
вилучення) біогазу, що утворюється при
анаеробному
розкладанні
органічної
складової твердих побутових відходів, з
тіла полігону через систему газопроводів і
свердловин збору біогазу, а також

прокладання лінії електропередачі до
полігону та встановлення когенераційної
установки для виробництва електричної
енергії і продажу її на енергоринку
України.
13%
з
продажу
електроенергії,
виробленої
внаслідок
спалювання
вилученого біогазу, за результатами
конкурсу,
буде
передаватись
Хмельницькому
комунальному
підприємству
«Спецкомунтранс»
на
рекультивацію та укріплення схилів
полігону, в результаті значно зменшиться
ймовірність загорання сміттєзвалища.
Очікуваними
результатами
від
реалізації проекту є:
- зменшення
навантаження
на
навколишнє
середовище
завдяки
зменшенню викидів парникових газів в
атмосферу;
- покращення
інфраструктури
регіону;
- покращення
енергетичної
стабільності
регіону
завдяки
використанню альтернативних джерел
енергії;
- покращення екологічної ситуації
завдяки вилученню та спалюванню
вибухонебезпечних газових сумішей в тілі
полігону. При цьому зменшуються
виникнення пожеж на полігоні та
покращується
стан
навколишнього
середовища.
Другий етап концепції програми

«Розумне
довкілля.
Хмельницький»
передбачає будівництво SMT заводу, що
перероблятиме
та
автоматично
сортуватиме
основний
потік
муніципальних
твердих
побутових
відходів методом стерилізації.
З метою залучення кращого досвіду
щодо вирішення проблеми поводження з
твердими
побутовими
відходами
делегація міста Хмельницького в червні
2017 року ознайомилась з системою збору
та переробки твердих побутових відходів
на Варшавському сміттєпереробному
заводі.
Проведено роботу з визначення
морфологічного
складу
твердих
побутових
відходів
на
полігоні.
Відповідно
до
договору
між
Хмельницьким
комунальним
підприємством
“Спецкомунтранс”
і
Державним підприємством “Науководослідний
та
конструкторськотехнологічний
інститут
міського
господарства” (м. Київ) у 2017 році
проводилися
роботи
та
визначено
морфологічний склад твердих побутових
відходів, які утворюються у
м.
Хмельницькому, у зимовий, весняний,
літній та осінній періоди.
Над подальшим плануванням та
підготовкою програми поводження з
твердими побутовими відходами у місті
Хмельницькому працює робоча група,
створена міським головою в березні 2017
року.

Станом на сьогодні підготовлено
попереднє
техніко-економічне
обґрунтування доцільності будівництва
сміттєпереробного комплексу у рамках
концепції
“Розумне
Довкілля
Хмельницький”.
Попереднє
ТЕО
передбачає будівництво MBT заводу, що
перероблятиме
та
автоматично
сортуватиме
основний
потік
муніципальних
твердих
побутових
відходів
методом
компостування
органічної фракції, а також вироблятиме
dRDF пелети.
З метою залучення додаткових
фінансових
ресурсів
в
соціальноекономічний розвиток міста, управлінням
економіки міської ради розроблено 3
проекти регіонального розвитку та
делеговано
облдержадміністрації
повноваження з їх ініціювання для участі
у
конкурсному
відборі
проектів
регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу (“Обирай місцеве” система підтримки виробників регіону
“центр-захід”; “Збереження культурномистецьких традицій через відновлення
Хмельницького
міського
будинку
культури”;
“Формування
системи
підтримки розвитку підприємництва у
місті Хмельницькому”).
27 квітня 2017 року проведено Форум
економічного розвитку Хмельницького,

який зібрав близько 600 учасників. Метою
форуму було об’єднати підприємців та
інвесторів
у
баченні
спільного
майбутнього міста, донести до бізнесспільноти міста інформацію про нові
доступні можливості, що покращать
бізнес-клімат
міста,
надихнути
інноваційно
та
покращити
підприємницький дух.
Під час форуму представлено десять
проектів, які заплановано реалізувати у
Хмельницькому задля розбудови міста,
зокрема, щодо створення логістичного
центру, індустріального парку, сучасного
комплексу з переробки сміття, розвитку
аеропорту
у
місті,
модернізації
громадського транспорту, а також
розвитку легкої промисловості.
Розробка бренду міста

2018 рік Управління
економіки

Підтримка
в
актуальному
стані 2017 рік Управління
презентаційної продукції інвестиційної 2018 рік економіки
привабливості міста для презентації її на
форумах,
конференціях,
виставках,
інтернет-ресурсах

У грудні 2017 року оголошено
творчий конкурс з розробки бренду міста.

Для
позиціювання
міста
як
інвестиційно-привабливого
на
сайті
міської ради в розділі «Інвестиційна
діяльність»
розміщено
муніципальні
інвестиційні проекти, коротку інформацію

Розробка
рейтингу
інвестиційної 2017 рік Управління
привабливості
міста,
створення 2018 рік економіки
інвестиційного паспорту, інформаційна
підтримка рейтингів

про
місто,
експортні
можливості
промислових підприємств міста, вільні
виробничі площі та офісні приміщення,
які можуть бути запропоновані інвесторам
для ведення виробничої та економічної
діяльності, земельні ділянки, які будуть
реалізовуватись шляхом продажу на
аукціоні.
Надається інформація
та
інвестиційні
пропозиції
міста
для
включення до інвестиційного паспорту
Хмельницької області.
Наразі здійснюється формування
інвестиційного паспорту міста. Ведеться
робота з розробки бренду міста та
брендбуку, після чого буде оновлено
інформаційно-презентаційну та рекламноіміджеву продукцію.
Міською радою підготовлено проморолик про економічний потенціал міста
Хмельницького та ролики про промислові
підприємства міста (ТОВ “Тін Імпекс”,
ТОВ “Сіріус
Екстружен”,
ПрАТ
“Хмельницька макаронна фабрика”, ТОВ
“Літма”, ТДВ “Хмельницькзалізобетон”,
ТОВ “Нейл”, Ресторація “Шпігеля”,
готельно-ресторанний
комплекс
“Південна брама”, ТОВ “Дювельсдорф
Україна”, ТМ “Насолода”, ПП “Приватна
друкарня”, ДП “Новатор”). Промо-ролики
розміщено в розділі “Відео” на сторінці
Форуму
економічного
розвитку
Хмельницького у мережі Facebook

2.4.

Сприяння
міжрегіонал
ьному та
міжнародно
му
економічном
у
співробітни
цтву
суб’єктів
підприємниц
тва

Підвищення
ефективності
системи
управління
процесами
іноземного
інвестування на регіональному рівні
шляхом пошуку потенційних інвесторів
для
розвитку
провідних
галузей
економіки міста, а також залучення
суб’єктів підприємницької діяльності до
участі у виставках-ярмарках продукції
сільськогосподарських товаровиробників,
фермерських
господарств,
народних
промислів, сувенірної продукції та
ремесел

Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки,
Хмельницька ТПП

13-16
березня
2017
року
2
представники Хмельницької міської ради
взяли участь у work-shop «Розробка та
менеджмент проектів», що проходив у м.
Івано-Франківськ, у якості експертів з
підготовки інвестиційних проектів.
27 квітня 2017 року проведено Форум
економічного розвитку Хмельницького,
який зібрав близько 600 учасників. Метою
форуму було об’єднати підприємців та
інвесторів
у
баченні
спільного
майбутнього міста, донести до бізнесспільноти міста інформацію про нові
доступні можливості, що покращать
бізнес-клімат
міста,
надихнути
інноваційно
та
покращити
підприємницький дух.
Під час форуму міський голова
представив
десять
проектів,
які
заплановано
реалізувати
у
Хмельницькому задля розбудови міста,
зокрема, щодо створення логістичного
центру, індустріального парку, сучасного
комплексу з переробки сміття, розвитку
аеропорту
у
місті,
модернізації
громадського транспорту, а також
розвитку легкої промисловості.
З метою залучення кращого досвіду
щодо вирішення проблеми поводження з
твердими
побутовими
відходами
делегація міста Хмельницького 5-8 червня
2017 року ознайомилась з системою збору
та переробки твердих побутових відходів
на Варшавському сміттєпереробному

заводі.
22-24 червня 2017 року відбулась
робоча поїздка делегації у складі
керівництва міської ради та представників
підприємств міста до м. Лодзь та Люблін
(Польща) для обміну досвідом у сфері
створення
та
функціонування
індустріальних парків та інших об’єктів
преференційного режиму.
15 вересня 2017 року міською радою
спільно з
Хмельницькою
торговопромисловою
палатою
організовано
бізнес-зустріч “Зона вільної торгівлі
Україна – Канада: виклики та можливості
для українського бізнесу”. Під час заходу
були обговоренні питання налагодження
коопераційних
зв’язків,
торговоекономічного
та
інвестиційного
співробітництва
українських
та
канадських компаній, розширення ринків
збуту, пошуку потенційних партнерів та
ознайомлення
з
преференційними
умовами щодо експорту українських
компаній на ринок Канади. Захід пройшов
за участю Емми Турос – виконавчого
директора
Канадсько-Української
торгової палати в Україні.
22 вересня 2017 року міською радою
спільно з Хмельницьким університетом
управління
та
права
організовано
засідання круглого столу “Стратегічні
напрями розвитку підприємництва в
умовах
економічної
глобалізації:
європейський досвід та вітчизняна

Поширення

інформації

з

експортних Протяго Управління

практика” за участі делегації з міста
Жешув (Республіка Польща) та бізнесу.
Під час круглого столу обговорено
особливості започаткування підприємств
та ведення бізнесу в Республіці Польща.
Президентом Фонду IUSTUS Маріушем
Тивонюком було висвітлене питання
щодо механізмів просування товарів
українських виробників на польський
ринок, про аспекти та вигідні можливості
для українських підприємців відкриття
фірм у Польщі.
13-16 листопада 2017 року відбулась
робоча поїздка керівництва міста до міст
Польщі (Жешув, Люблін, Чеханов). Під
час поїздки члени делегації ознайомились
зі специфікою створення і діяльності
індустріального парку в місті Жешув,
роботою науково-технологічного парку та
спеціальної економічної зони у місті
Люблін, діяльністю наукового парку у
місті Чеханов.
Протягом 9-14 грудня 2017 року
міський голова перебував з робочим
візитом
у
Китайській
Народній
Республіці. Під час візиту він взяв участь
у Форумі, організованому Міжнародною
палатою Великого Шовкового шляху в
Китаї та підписав Угоду Альянсу міст і
регіонів Великого Шовкового шляху,
відповідно до якої місто Хмельницький
стало асоційованим членом Альянсу міст і
регіонів Великого Шовкового шляху.
Для
позиціювання
міста
як

пропозицій підприємств міста, пошук м дії
потенційних партнерів
Програ
ми

економіки,
Комунальна
установа
Хмельницької
міської
ради
“Агенція розвитку
міста”

Встановлення контакту з міжнародними Протяго Управління
та
іноземними
організаціями
для м дії
економіки,
прийняття участі в програмах технічної Програ Комунальна

інвестиційно-привабливого
на
сайті
міської ради в розділі “Інвестиційна
діяльність”
розміщено
муніципальні
інвестиційні проекти, коротку інформацію
про
місто,
експортні
можливості
промислових підприємств міста, вільні
виробничі площі та офісні приміщення,
які можуть бути запропоновані інвесторам
для ведення виробничої та економічної
діяльності, земельні ділянки, які будуть
реалізовуватись шляхом продажу на
аукціоні.
Надається інформація
та
інвестиційні
пропозиції
міста
для
включення до інвестиційного паспорту
Хмельницької області.
З
метою
сприяння
активізації
зовнішньоторговельних зв’язків та виходу
промислових підприємств міста на
європейські ринки на сайті Хмельницької
міської ради розміщено інформацію про
запровадження
інституту
схваленого
експортера
при
визначенні
преференційного походження товарів з
України,
видачу
сертифікатів
з
перевезення товарів з України за формою
“EUR.1”, процедуру їх отримання,
переваги
від
використання
для
вітчизняних експортерів продукції, а
також кращі практики застосування
наданих преференцій підприємствами
міста.
Відповідно до Угоди між Корпусом
Миру США в Україні та Хмельницькою
міською радою про співпрацю в рамках

допомоги

ми

установа
Хмельницької
міської
ради
“Агенція розвитку
міста”

проекту “Розвиток громад”, з 15 червня
2016 року в міській раді працює
доброволець Корпусу Миру США в
Україні, який надає допомогу у розробці
та реалізації проектів соціального,
економічного, культурного, екологічного
спрямування, які орієнтовані на розвиток
територіальної
громади
міста
Хмельницького, покращення співпраці
між міською радою, громадськими
організаціями та бізнесом.
У 2017 році добровольцю Корпусу
Миру США в Україні погоджено
продовження терміну перебування у
Хмельницькій міській раді ще на один рік.
У 2017 році Хмельницька міська рада
стала переможцем конкурсу для участі у
тренінговій програмі “Посилення місцевої
демократії та урбаністичного розвитку за
допомогою підходу SymbioCity” для
представників
українських
муніципалітетів,
організованій
Шведським
міжнародним
центром
місцевої демократії у співпраці з SKL
International
(Шведською
асоціацією
місцевих органів влади і регіонів) за
фінансової
підтримки
шведського
агентства з питань міжнародного розвитку
SIDA. Програмою передбачалося участь
команди від міста у 5 тренінгових сесіях і
підготовці комплексного проекту для
впровадження стратегії сталого розвитку
міста за системою SymbioCity.
5-9 грудня 2016 року представники

Надання консультативної допомоги щодо
залучення коштів іноземних інвесторів,
міжнародної допомоги для підтримки

Протяго Управління
м дії
економіки,
Програ Комунальна

міської ради взяли участь у вступному
семінарі
міжнародної
навчальної
програми у м. Скоп’є (Македонія), 20-24
березня 2017 року у семінарі міжнародної
навчальної програми у м. Києві, 16
вересня – 01 жовтня 2017 року у семінарі
міжнародної навчальної програми у м.
Мальме, м. Умео, м. Стокгольм (Швеція),
10-14 грудня 2017 року у семінарі
міжнародної навчальної програми у м.
Нілюфер (Туреччина).
У грудні 2017 року Хмельницька
міська рада вдруге стала переможцем
конкурсу для участі у тренінговій
програмі “Посилення місцевої демократії
та урбаністичного розвитку за допомогою
підходу SymbioCity” для представників
українських
муніципалітетів,
організованій Шведським міжнародним
центром місцевої демократії у співпраці з
SKL International (Шведською асоціацією
місцевих органів влади і регіонів) за
фінансової
підтримки
шведського
агентства з питань міжнародного розвитку
SIDA. Участь у прграмі візьмуть
представники бізнесу та влади міста.
Програмою
передбачається
участь
команди від міста у 5 тренінгових сесіях і
підготовка комплексного проекту для
впровадження стратегії сталого розвитку
міста за системою SymbioCity.
14 березня 2017 року відбулась робоча
зустріч керівництва міської ради з
представниками
Мережі
Асоціації

підприємництва. Вивчення практики та
механізмів роботи міжнародних фондів з
підтримки підприємництва

ми

установа
Хмельницької
міської
ради
“Агенція розвитку
міста”

Місцевих Органів Влади у ПівденноСхідній Європі (NALAS) та Регіональної
Мережі сприяння бізнес-сертифікації
(Regional Network for Business-Friendly
Certification). Під час зустрічі було
представлено
можливості
проекту
сертифікування муніципалітетів, який є
одним із перших проектів у країнах
Південно-Східної Європи, що стимулює
покращення адміністративної системи
муніципалітетів для залучення інвестицій,
покращення умов ведення бізнесу та
місцевого
економічного
розвитку.
Система сертифікування успішно працює
у ряді балканських країн (Сербія,
Македонія,
Боснія
і
Герцеговина,
Хорватія).
За результатами зустрічі представники
Мережі Асоціації Місцевих Органів
Влади
у
Південно-Східній
Європі
(NALAS)
та
Регіональної
Мережі
сприяння бізнес-сертифікації (Regional
Network for Business-Friendly Certification)
запевнили, що у разі, якщо Україну
виберуть для сертифікування, вони
рекомендуватимуть Хмельницький, як
пілотне місто, для впровадження проекту.
11 квітня 2017 року відбулась робоча
зустріч керівництва міської ради з
представниками
Шяуляйського
Університету (Литва). За результатами
зустрічі досягнуто домовленостей про
розширення співпраці з Литвою у
напрямку
підвищення
кваліфікації

освітніх кадрів міста, в першу чергу в
інклюзивній освіті, а також щодо
укладання угоди про співпрацю у галузі
освіти та науки.
31 травня 2017 року відбулась робоча
зустріч керівництва міської ради з
представниками
Університету
Марії
Кюрі-Склодовської
(м.
Люблін,
Республіка Польща). За результатами
зустрічі прийнято рішення розглянути
можливості співпраці.
07 червня 2017 року відбулась робоча
зустріч керівництва міської ради з
директором
Міжнародного
республіканського інституту (МРІ) в
Україні
Майклом
Дракманом.
За
результатами зустрічі прийнято рішення
розглянути
можливості
розширення
співробітництва у напрямі реалізації
програм з підтримки політичних партій та
місцевого управління.
Крім того, заявка виконавчого
комітету Хмельницької міської ради стала
однією з переможцем конкурсного
відбору заявок на придбання обладнання
для створення робочих місць на умовах
співфінансування в рамках реалізації
проекту міжнародної технічної допомоги
Європейського
Союзу
“Створення
сучасної моделі управління регіональним
розвитком ринку праці в Хмельницькій
області”.

Проведення міжнародного інвестиційного I
Управління
бізнес – форуму
півріччя економіки
2017
року

2.5.

27 квітня 2017 року проведено
Форум
економічного
розвитку
Хмельницького, який зібрав близько 600
учасників. Метою форуму було об’єднати
підприємців та інвесторів у баченні
2018 рік
спільного майбутнього міста, донести до
бізнес-спільноти міста інформацію про
нові доступні можливості, що покращать
бізнес-клімат
міста,
надихнути
інноваційно
та
покращити
підприємницький дух.
Під час форуму представлено десять
проектів, які заплановано реалізувати у
Хмельницькому задля розбудови міста,
зокрема, щодо створення логістичного
центру, індустріального парку, сучасного
комплексу з переробки сміття, розвитку
аеропорту
у
місті,
модернізації
громадського транспорту, а також
розвитку легкої промисловості.
У разі звернення потенційного
Формування Надання консультаційно-інформаційних Протягом Комунальна установа
послуг для потенційних інвесторів та дії
Хмельницької
інвестора
з
намірами
реалізувати
дієвого
суб’єктів підприємництва
Програми міської
ради інвестиційний
проект
у
м.
механізму
“Агенція
розвитку Хмельницькому, міською радою надається
адміністрат
міста”
вся необхідна інформація, включаючи
ивного та
пропозиції промислових підприємств
консультацій
щодо наявних вільних виробничих та
ноофісних
приміщень
для
ведення
інформаційно
виробничої та комерційної діяльності,
го
вільних
нежитлових
приміщень
обслуговуванн
комунальної власності, а також земельних
я інвесторів
ділянок, що виставляються на торги.
14 березня 2017 року відбулась робоча
зустріч керівництва міської ради з

представниками
Мережі
Асоціації
Місцевих Органів Влади у ПівденноСхідній Європі (NALAS) та Регіональної
Мережі сприяння бізнес-сертифікації
(Regional Network for Business-Friendly
Certification). Під час зустрічі було
представлено
можливості
проекту
сертифікування муніципалітетів, який є
одним із перших проектів у країнах
Південно-Східної Європи, що стимулює
покращення адміністративної системи
муніципалітетів для залучення інвестицій,
покращення умов ведення бізнесу та
місцевого
економічного
розвитку.
Система сертифікація успішно працює у
ряді
балканських
країн
(Сербія,
Македонія,
Боснія
і
Герцеговина,
Хорватія).
За
результатами
зустрічі
представники Мережі Асоціації Місцевих
Органів Влади у Південно-Східній Європі
(NALAS)
та
Регіональної
Мережі
сприяння бізнес-сертифікації (Regional
Network for Business-Friendly Certification)
запевнили, що у разі, якщо Україну
виберуть
для
сертифікація,
вони
рекомендуватимуть Хмельницький, як
пілотне місто, для впровадження проекту.
15 вересня 2017 року міською радою
спільно з
Хмельницькою
торговопромисловою
палатою
організовано
бізнес-зустріч «Зона вільної торгівлі
Україна – Канада: виклики та можливості
для українського бізнесу». Під час заходу

були обговоренні питання налагодження
коопераційних
зв’язків,
торговоекономічного
та
інвестиційного
співробітництва
українських
та
канадських компаній, розширення ринків
збуту, пошуку потенційних партнерів та
ознайомлення
з
преференційними
умовами щодо експорту українських
компаній на ринок Канади. Захід пройшов
за участю Емми Турос – виконавчого
директора
Канадсько-Української
торгової палати в Україні.
22 вересня 2017 року міською радою
спільно з Хмельницьким університетом
управління
та
права
організовано
засідання круглого столу “Стратегічні
напрями розвитку підприємництва в
умовах
економічної
глобалізації:
європейський досвід та вітчизняна
практика” за участі делегації з міста
Жешув (Республіка Польща) та бізнесу.
Під час круглого столу обговорено
особливості започаткування підприємств
та ведення бізнесу в Республіці Польща.
Президентом Фонду IUSTUS Маріушем
Тивонюком було висвітлене питання
щодо механізмів просування товарів
українських виробників на польський
ринок, про аспекти та вигідні можливості
для українських підприємців відкриття
фірм у Польщі.
З метою сприяння реалізації Стратегії
розвитку
міста
шляхом
надання
аналітичної,
дослідницької,
творчої

підтримки у процесі її реалізації, а також
налагодження партнерських відносин з
міжнародними організаціями з метою
залучення зовнішніх досвіду, знань і
коштів для реалізації та фінансування
проектів розвитку міста рішенням сесії
міської ради від 22.03.2017 року № 8
створено
комунальну
установу
Хмельницької міської ради “Агенція
розвитку міста”.
Предметом діяльності Агенції для
реалізації зазначеної мети є:
надання
організаційної
та
інформаційної
підтримки
процесу
стратегічного планування розвитку міста;
формування
системи
муніципального маркетингу та брендингу
міста;
- генерування, розробка і супровід
виконання ідей та дій, спрямованих на
всебічний розвиток міста з урахуванням
його специфіки, можливостей і потреб;
- проведення досліджень, у тому
числі маркетингових, соціологічних, для
визначення
громадської
думки,
перспектив розвитку міста у цілому та
окремих галузей;
ініціювання
створення
перспективних інвестиційних проектів
розвитку міста у відповідності до його
потреб та зацікавленості потенційних
інвесторів;
налагодження
співпраці
з
міжнародними організаціями та фондами,

сприяння залученню та реалізації у місті
міжнародних проектів матеріальної та
технічної допомоги, що мають на меті
розвиток
економіки,
соціальної
інфраструктури, культури міста тощо;
- формування та надання первинної
аналітичної інформації, необхідної для
прийняття рішення про інвестування
потенційним інвесторам;
- розробка інвестиційних проектів,
консультативний
супровід
реалізації
проектів;
- участь у розробленні та здійсненні
комплексу
заходів
організаційного,
фінансового, економічного і правового
характеру з метою забезпечення розвитку
підприємництва, підтримки малого та
середнього
бізнесу
в
інноваційній
діяльності, розвитку культури та науки,
позитивного
впливу
на
зовнішнє
середовище та поліпшення екології;
- участь у презентації інвестиційного
потенціалу міста на національному та
міжнародному рівнях шляхом участі у
інвестиційних форумах та інших заходах в
країні та за її межами.

3.1.

Сприяння в
отриманні
фінансових
ресурсів
суб’єктами

3. Розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів
Створення бази даних щодо банківських і Протяго Управління
небанківських
фінансових
установ м дії
економіки
(кредитних спілок, лізингових центрів) та Програ
інших об’єктів інфраструктури для ми
представників бізнесу

-

підприємни
цтва

Надання фінансової підтримки суб’єктам 2017рік Управління
підприємництва
шляхом
часткового
економіки
відшкодування з міського бюджету 2018 рік
відсоткових
ставок
за
кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів
відповідно до Порядку, затвердженого
рішенням сесії Хмельницької міської ради

31 травня прийнято рішення міської
ради
«Про
затвердження
Порядку
відшкодування з міського бюджету
відсоткових
ставок
за
кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів».
11 липня розпорядженням міського
голови №182-р створено конкурсну
комісію
з
визначення
суб`єктів
підприємництва, яким буде відшкодовано
з міського бюджету відсоткові ставки за
кредитами, що надаються банківськими
установами на реалізацію інвестиційних
проектів.
19 жовтня 2017 року оголошення про
проведення конкурсу з відшкодування
суб’єктам підприємництва відсоткових
ставок за кредитами, залученими для
реалізації
інвестиційних
проектів,
оприлюднено у газеті «Проскурів» та
розміщено на офіційному веб-сайті
міської
ради.
Прийом
заявок
з
відповідними документами тривав до 17
листопада 2017 року.
Заявок від суб`єктів підприємництва на
відшкодування відсоткових ставок за
банківськими кредитами не надходило.

3.2.

Залучення
суб’єктів
підприємни
цтва до
діяльності
у
пріоритетн
их для
міста
напрямах

Надання
в
оренду
суб'єктам
підприємництва нежитлових приміщень
комунальної власності міста, моніторинг
ефективності їх використання, а також
визначення
цільового
призначення
приміщень відповідно до потреб громади
міста

Проведення земельних
набуття права оренди
земельних
ділянок
господарювання

Протяго Управління
Протягом 2017 року управлінням
м дії
комунального майна комунального майна було проведено 7
Програ
конкурсів
з
визначення
орендарів
ми
нерухомого майна, яке перебуває в
міській комунальній власності. На
конкурс було виставлено 14 приміщень.
Всього у конкурсі прийняло участь 30
заявників. За результатами конкурсу
передано в оренду 13 приміщень площею
847,0 кв.м (з врахуванням площ
загального користування).
Згідно з рішеннями виконавчого
комітету надано дозволи на передачу в
оренду приміщень міської комунальної
власності - 26 юридичним особам
загальною площею 2435,7 кв.м та 55
фізичним
особам
–
підприємцям
загальною площею 3255,2 кв.м. Також
рішеннями
виконавчого
комітету
продовжено термін оренди 183 орендарям
загальною площею 22118,6 кв.м.
16 листопада 2017 року на засіданні
координаційної ради з питань розвитку
підприємництва ініційовано створення
робочої групи з питань підвищення
ефективності управління комунальним
майном.
аукціонів з Протяго Департамент
Управлінням земельних ресурсів та
та продажу м дії
архітектури,
земельної реформи підготовлено рішення
суб’єктами Програ містобудування та сесії міської ради про визначення переліку
ми
земельних ресурсів
земельних ділянок, право оренди на які
виставляється
на
земельні
торги,
встановлення стартового розміру орендної
плати, розміру гарантійного внеску та

значення кроку лотів. Дане рішення було
прийнято на 16 сесії міської ради, яка
відбулася 12.07.2017. На підставі даного
рішення 03.11.2017 р було проведено
аукціон з продажу права оренди. Згідно
результатів
даного
аукціону
було
реалізовано право оренди на 1 земельну
ділянку. До бюджету міста надійшло
620056,44 грн.
Проведення конкурсів по визначенню Протяго Управління
перевізників на міських автобусних м дії
транспорту
маршрутах загального користування
Програ зв’язку
ми

28.11.2017
року
проведено
22
та конкурси з перевезення пасажирів на
автобусних
маршрутах
загального
користування в м. Хмельницькому.
Участь у конкурсах прийняли 7
претендентів перевізників.
За результатами засідань конкурсного
комітету вирішено 7 конкурсів з 22
вважати такими на які не визначено
переможця.
За
результатами
15
конкурсів
визначено переможців, з якими 26.12.2017
р. укладено договори на здійснення
пасажирських перевезень автомобільним
транспортом в м. Хмельницькому з
перевізниками: ФОП Марценюк В.М.,
ТОВ «Рембуд-транс», ФОП Мішин О.В.,
ТОВ
«Хмельницьке
таксі»,
ХКП
«Електротранс».
На об`єкти конкурсу, по яким не було
визначено
переможця
призначено
тимчасових перевізників.
На початок 2018 року заплановано
проведення повторних конкурсів щодо

Проведення заходів щодо популяризації 2017рік
впровадження
енергоефективних
технологій,
сприяння
у
реалізації 2018 рік
державних та місцевих програм з
енергозбереження
на
підприємствах
міста.
Створення
постійно
діючої
виставки енергоефективного обладнання,
відновлювальних джерел енергії та
можливість
розповсюдження
промоційних матеріалів підприємств
міста

Відділ
енергоменеджменту
Управління
економіки

цих об`єктів.
З
метою
підвищення
поінформованості громади щодо більш
ефективного
використання
енергії,
стимулювання мешканців міста до
зниження
споживання
енергетичних
ресурсів шляхом впровадження заходів з
підвищення енергоефективності ведеться
активна інформаційна політика.
Інформаційні матеріали про те, як
кожен мешканець може зберегти енергію
у своїй домівці, розміщуються у
громадському транспорті, центрі надання
адміністративних послуг, громадських
приймальнях, ЖЕКах тощо.
З
метою
пропагування
серед
мешканців
міста
Хмельницького
впровадження заходів з правильної та
послідовної
термомодернізації
багатоповерхівок на бігбордах у місті
розміщено зовнішню соціальну рекламу
ощадливого використання енергоресурсів.
З 5 по 7 квітня 2017 року спільно з
Проектом IFC організовано 3-денний
семінар для голів ОСББ і ЖБК за темами
«Основи енергоефективності: просто про
складне» та «Як оформити кредит на
термомодернізацію: просто про складне».
Під час семінарів надавались консультації
з технічних питань термомодернізації, з
фінансових питань та окупності заходів з
термомодернізації,
з
фінансування
проектів з термомодернізації, по роботі з
банками, інше.

19-20 квітня 2017 року спільно з ГО
«Молодіжний клуб розвитку» проведено
дводенний семінар для представників
органів місцевого самоврядування з
різних регіонів України на тему:
«Енергоефективна команда: можливості
для локальних змін». Метою заходу було
налагодження співпраці громадських
організацій
та
органів
місцевого
самоврядування.
Розглядались
законодавчі зміни, стратегічне планування
та залучення інвестицій в сфері
енергоефективності.
На 2017 рік для відшкодування
частини
відсотків
за
кредитами,
отриманими
населенням
(фізичними
особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження
енергоефективних заходів передбачено
100,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року часткове
відшкодування відсоткової ставки за
залучиними кредитами на заходи з
підвищення
енергоефективності,
відповідно до Програми отримали 13
фізичних осіб та 2 ОСББ на загальну суму
96,56 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 року на стадії
реалізації, утеплення фасаду житлового
будинку (перехідні з 2016 року), на
умовах співфінансування, знаходиться 9
будинків: вул. Бандери, 7/1, пров.
Північний, 1, вул. Вайсера, 4/2, вул.
Зарічанська, 50, вул. Подільська, 149, вул.
Подільська, 133/1, вул. Подільська, 54/1,

Зарічанська, 52.
На реалізацію заходу з міського
бюджету було виділено 10653,0 тис. грн.
(освоєно 4827,0 тис.грн).
Проведення круглих столів за участю 2017рік Управління
представників
органів
місцевого
економіки
самоврядування,
представників 2018 рік
бізнесових кіл та керівників банківських
установ щодо розширення доступу
суб’єктів підприємницької діяльності до
фінансових ресурсів

4.1.

1 лютого 2017 року проведено
засідання робочої групи за участю
представників бізнесових кіл та керівників
банківських структур, темою якого було
обговорення
проекту
порядку
відшкодування
з міського бюджету
відсоткових
ставок
за
кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проектів.
4. Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення
суб’єктів підприємництва
Інформація щодо вільних земельних
Інформацій Забезпечення відкритого необмеженого Протяго Управління
доступу суб’єктів господарювання до м дії
комунального
ділянок, що виставляються на земельні
не
забезпеченн Генерального плану, плану зонування Програ майна, Департамент торги періодично розміщується на сайті
архітектури,
Хмельницької міської ради.
я суб’єктів території міста, містобудівного кадастру; ми
містобудівної
документації;
містобудування та
Матеріали діючого генерального
підприємни іншої
комплексних
схем
розміщення
земельних ресурсів
плану
цької
тимчасових споруд; комплексної схеми
м.
Хмельницького,
затвердженого
діяльності
озеленення міста; переліку земельних
рішенням 19-ї сесії міської ради від
ділянок,
право
оренди,
на
які
06.08.2008 №4, згідно «Інструкції про
пропонується продати на земельних
порядок обліку, зберігання і використання
торгах у формі земельного аукціону, а
документів, справ, видань та інших
також переліку вільних нежитлових
матеріальних носіїв інформації, які
приміщень комунальної власності, які
містять конфіденційну інформацію, що є
можуть бути передані в оренду, перелік
власністю держави» (Постанова КМУ від
нежитлових приміщень, які підлягають
27.11.1998 №1893) на даний час мають
приватизації
шляхом
продажу
на
обмежувальний гриф «ДСК» - для
аукціоні, іншої документації, що впливає
службового користування.
на розвиток підприємництва
На
замовлення
управління

архітектури
та
містобудування
департаменту
архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Хмельницької міської ради Державним
підприємством «Український державний
науково-дослідний інститут проектування
міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя»
розроблено
проекти
містобудівної
документації «Коригування (внесення
змін)
генерального
плану
м.
Хмельницький» та Комплексна схема
озеленення території м. Хмельницького».
Графічні матеріали комплексної
схеми
розміщення
стаціонарних
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території
м.
Хмельницького,
затвердженої
рішенням 21-ї сесії міської ради від
12.12.2012 №18 (зі змінами), знаходиться
у електронному вигляді в управлінні
архітектури та містобудування та доступні
для ознайомлення громадою міста.
Інформація щодо вільних приміщень
міської комунальної власності, які можуть
бути передані в оренду, щодо оренди та
приватизації
приміщень
міської
комунальної
власності
систематично
публікується в газеті міської ради
“Проскурів” та розміщується на сайті
міської ради.
Програма містобудівного кадастру
знаходиться на стадії розробки. Спільно із
ХМКП
«Хмельницьінфоцентр»
вивчається
досвід
використання

Поновлення
бази
даних
вільних Протяго Управління
виробничих
площ
промислових м дії
економіки
підприємств міста
Програ
ми

Підтримка в актуальному стані розділу
“Для бізнесу” на офіційному веб-порталі
Хмельницької міської ради із постійним
наповненням відповідною інформацією
Формування
та
розміщення
на
офіційному веб-порталі Хмельницької
міської ради переліку цільових, галузевих
та інших міських програм, а також
міжнародних проектів для залучення
суб'єктів підприємництва до участі в їх
виконанні
Проведення
інформаційноконсультативних
заходів
серед
представників
підприємництва
з
актуальних
питань
ведення
підприємницької діяльності

Протяго
м
дії
Програ
ми
Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки

Протяго
м дії
Програ
ми

Управління торгівлі,
Управління ПФУ у
м. Хмельницькому,
Управління з питань
екології
та
контролю
за
благоустроєм міста,
Управління праці та
соціального захисту
населення,
Центр
підтримки
малого

Управління
економіки

програмного
забезпечення
щодо
організації містобудівного кадастру в
інших містах.
На сайті міської ради в розділі
«Інвестиційна діяльність» розміщено
інформацію про вільні виробничі площі та
офісні приміщення, які можуть бути
запропоновані інвесторам для ведення
виробничої та економічної діяльності,
земельні
ділянки,
які
будуть
реалізовуватись шляхом продажу на
аукціоні.
Розділ «Для бізнесу» на офіційному
веб-порталі Хмельницької міської ради
оновлюється актуальними даними на
постійній основі.
На
офіційному
веб-порталі
Хмельницької міської ради на постійній
основі розміщується та поновлюється
перелік цільових, галузевих та інших
міських програм, а також міжнародних
проектів
для
залучення
суб'єктів
підприємництва до участі в їх виконанні
23 червня управлінням торгівлі
проведена
нарада
з
суб'єктами
господарювання,
які
здійснюють
реалізацію
алкогольних
напоїв
та
тютюнових виробів, з питань роз'яснення
вимог чинного законодавства в сфері
торгівлі даними товарами.
З метою доведення до суб'єктів
підприємництва вимог рішення міської
ради
від
22.03.2017
№30
«Про
впорядкування розміщення тимчасових

підприємництва

споруд для здійснення підприємницької
діяльності
на
території
міста
Хмельницького» управлінням торгівлі
проведено 13 виїзних нарад з власниками
тимчасових
споруд.
Впродовж
року
надано
785
індивідуальних консультацій приватним
підприємцям під час особистого прийому
в управлінні ПФУ
В друкованих засобах масової
інформації оприлюднено 4 публікації, в
радіоефір вийшло 3 інформаційних
матеріали про обчислення страхового
стажу приватним підприємцям.
На 20 ринках, які розташовані по вул.
Геологів та Львівському шосе розміщено
інформаційні
куточки
управління
Пенсійного
фонду
України
у
м.Хмельницькому з роз’яснювальними
матеріалами.
З метою орієнтації безробітних на
започаткування
власної
справи,
з
подальшим
працевлаштуванням,
активізації
безробітних
щодо
самозайнятості управлінням ПФУ за
звітний
період
проведено
6
інформаційних семінарів «Як розпочати
свій бізнес?» та 6 тематичних семінарів
«Від бізнес-ідей до власної справи». До
участі
у
семінарах
залучалися
представники
Державної
податкової
інспекції у м. Хмельницькому ГУ
Державної фіскальної служби у Хм.
області, Регіональний фонд підтримки

підприємництва по Хмельницькій області,
приватні підприємці, які започаткували
власну справу за сприянням служби
зайнятості.
У інформаційних та тематичних
семінарах взяло участь 1963 особи, в тому
числі 165 осіб з особливими потребами.
Майбутні
підприємці,
бажаючі
розпочати власну справу проходили
комп’ютерне тестування за методикою
дослідження рівня підприємницького
потенціалу. За звітний період таку
діагностику пройшли 32 потенційних
підприємця.
Управлінням з питань екології та з
початку поточного року управлінням
забезпечено здійснення роз’яснювальної
та консультаційної роботи
з питань
дотримання суб’єктами підприємництва
вимог природоохоронного законодавства
та Правил благоустрою території міста
Хмельницького.
Управлінням праці та соціального
захисту населення під час реєстрації
колективних договорів представникам
підприємств (адміністрації та членам
профспілки) видавалась «пам’ятка», із
зазначенням видів відповідальності за
порушення
трудового
законодавства
(дисциплінарна,
адміністративна
та
кримінальна) та «пам’ятка-застереження»
про
недопустимість
використання
«тіньової»
зайнятості
і
«тіньової»
заробітної плати. Протягом 2017 року

здійснено 266 перевірок відповідності
положень колективних договорів та змін і
доповнень нормам чинного законодавства.
Протягом 2017 року організовано та
взято участь у 87 обстеженнях (1733
суб’єктів господарювання), в ході яких
834 громадянина повідомили про те, що
вони не оформлені.
За
інформацією
ДПІ
у
м.
Хмельницькому, в результаті спільно
вжитих заходів, протягом 2017 року
укладено трудові договори з 2719
найманими працівниками та залучено до
державної
реєстрації,
як
суб'єктів
господарської
діяльності,
2422
громадянина.
Надання можливості безробітним пройти
навчання з основ підприємницької
діяльності, отримання консультацій щодо
започаткування та провадження власної
справи

Протяго Хмельницький
Впродовж 2017 року 2 безробітних
м дії
міський
центр підвищили кваліфікацію за напрямком
Програ зайнятості
“Підприємець-початківець”
при
ми
Рівненському центрі професійно-технічної
освіти Державної служби зайнятості за
напрямком
навчання
«Провадження
підприємницької
діяльності»
та
навчальною програмою «Підприємецьпочатківець».
Відповідно до ст. 27 Закону України
«Про
зайнятість
населення»
Хмельницький міський центр зайнятості у
2017 році ініціював та сформував робочу
групу
із
забезпечення
надання
безоплатних індивідуальних і групових
консультацій з питань організації та
провадження підприємницької діяльності,
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в яку входить 8 представників органів
державної влади, підприємств, установ.
Протягом 2017 року надано 221
консультацію, з них представниками
податкової структури – 58.
продукту
місцевих Протяго Управління торгівлі,
9 грудня 2017 року відбулась виставка
Популяриза Популяризація
виробників
м дії
Управління
- ярмарок харчової промисловості “Купуй
ція
Програ економіки
Хмельницьке!” в якій прийняли участь 20
туристичн
ми
підприємств локальних виробників міста.
ої
сфери
Станом на 01.12.2017 року в місті
міста
працює 147 об'єктів фірмової торгівлі
Розвиток нових туристичних маршрутів у Протяго Управління
Рішенням
виконавчого
комітету
місті, популяризація вже існуючих через м дії
культури і туризму
Хмельницької міської ради від 08.12.2016
видання
альбому
“Хмельницький Програ
№839 у м. Хмельницькому запроваджено
туристичний”
ми
проект «Екскурсійний автобус».
Рішенням виконавчого комітету від
Розвиток
туристичних
послуг для Протяго Управління
13.04.2017 №245 погоджено маршрут
населення та гостей міста, створення м дії
культури і туризму
туристично-екскурсійного автобуса і
туристичної інфраструктури
Програ
надано ФОП Баворовському М. Є. дозвіл
ми
на здійснення автобусних екскурсій.
Організація ділових візитів та прийому 2017 рік Управління
07
червня
представники
ділових кіл іноземних держав з метою
економіки,
Хмельницької ТПП прийняли участь у
пошуку потенційних інвесторів для 2018 рік Управління
Міжнародному
бізнес-форумі
розвитку туристичної сфери міста
культури і туризму, «Інвестиційні можливості співробітництва
Хмельницька ТПП
в м. Бєльці» ( Республіка Молдова)
27 квітня на Форумі економічного
розвитку м. Хмельницького організовано
зустріч
потенційних
інвесторів,
представників іноземних держав з
представниками
підприємництва
м.
Хмельницького з метою пошуку шляхів
інвестування туристичної сфери міста
Протяго Управління праці та
Управлінням праці та соціального
Інформацій Розміщення соціальної реклами на бігбордах,
сіті-лайтах,
у
громадському
м
дії соціального захисту захисту населення протягом 2017 року
не

забезпеченн
я
діяльності
у напрямку
проведення
аналізу
стану та
розвитку
підприємни
цтва
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Активізаці
я взаємодії
органів
влади з
підприємни
цькою
громадськіс
тю

транспорті, в ЗМІ з метою проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи з
питань легалізації “тіньової” зайнятості
населення та “тіньової” заробітної плати
серед роботодавців та працівників міста

Програ
ми

Забезпечення роботи телефонів “гарячої
лінії”, на які можуть звернутися
громадяни міста, в тому числі
представники малого та середнього
підприємництва, з питань законодавства
про працю, зокрема з питань дотримання
законодавчо встановлених державних
мінімальних гарантій оплати праці та
трудових відносин

Протяго Управління праці та
м
дії соціального захисту
Програ населення
ми

Розробка
концепції
інфраструктури ринків

населення

розвитку 2017 рік Управління торгівлі,
ГО
“Асоціація
Хмельницьких
ринків”

проводилась
активна
інформаційнороз’яснювальна робота, направлена на
неприпустимість використання «тіньової»
зайнятості та виплати заробітної плати «в
конвертах»:
відповідні
друковані
матеріали розміщувались в громадському
транспорті
ХКП
«Електротранс»;
розміщено соціальну рекламу щодо
важливості
та
переваг
офіційного
працевлаштування на 10 біг-бордах та 10
сіті-лайтах.
У відділі праці управління праці та
соціального захисту населення працюють
телефони «гарячої лінії» (70-41-46, 65-3390, 65-42-81), на які звертаються
громадяни міста з питань законодавства
про працю.
За 2017 рік розглянуто 39 звернень
фізичних та юридичних осіб з питань, що
належать до компетенції відділу праці,
зокрема,
з
питань
трудового
законодавства та з питань призначення
пільг та компенсацій.
У 2017 році проведено 3 робочі
наради стосовно питань, що стосуються
функціонування ринків, зокрема: вивіз
твердих побутових відходів, укладання
адміністраціями ринків з торгівцями
договорів на утримання торгового місця
на 2017 рік, санітарний стан ринків в
умовах переходу на весняно-літній режим
роботи, дотримання Правил торгівлі на
ринках,
проблематика законодавчої і
нормативно-правової бази країни в

Організація роботи координаційної ради з Протяго Управління
питань розвитку підприємництва
м дії
економіки
Програ
ми

частині визначення умов роботи малого та
середнього підприємництва та заходи, які
вживаються щодо їх поліпшення, стан
кількості платників податків тощо.
Проведено ремонт проїзду Геологів,
станом на 21.11.2017 року вартість робіт
склала 1129,6 млн.грн
26 січня 2017 року відбулося
засідання координаційної ради з питань
розвитку підприємництва, на якому
розглядалися
найбільш
актуальні
проблемні питання діяльності бізнесу та
відбулося обговорення проекту Програми
розвитку
підприємництва
м.
Хмельницького на 2017 -2018 роки.
28 липня 2017 року відбулося
засідання координаційної ради з питань
розвитку підприємництва, метою якого
було обговорення питань щодо розвитку
сфери професійно-технічної освіти в місті
Хмельницькому,
розвитку
легкої
промисловості
та
застосування
реєстраторів розрахункових операцій.
16 листопада 2017 року відбулося
засідання координаційної ради з питань
розвитку підприємництва, метою якого
було
представлення
концепції
реформування
професійно-технічної
освіти у місті та напрацювань робочої
групи з питань адміністрування реалізації
товарів із застосуванням реєстраторів
розрахункових операцій при Міністерстві
фінансів України.
05
грудня
2017
року
відбулося

4.5.

Проведення семінарів, навчання з
керівниками суб’єктів підприємництва
щодо впровадження змін чинного
законодавства
Популяриза Проведення круглих столів, семінарів,
ція
ідей громадських слухань з проблем розвитку
підприємни жіночого підприємництва у місті
цтва

Протяго Управління
м
дії економіки
Програ
ми
2017 рік Управління
економіки,
2018 рік Хмельницька ТПП,
Центр
підтримки
малого
підприємництва

Організація та проведення святкових 2017 рік Управління
заходів, приурочених до Дня підприємця,
економіки,
Дня машинобудівника, Дня працівників 2018 рік Управління
місцевої промисловості, Дня молоді
та спорту

позачергове засідання координаційної
ради з питань розвитку підприємництва.
Під час засідання розглядалося питання
реформування
професійно-технічної
освіти у місті Хмельницькому.
-

Реалізовано
проект
з
питань
адвокаційної
кампанії
введення
гендерного компоненту в міські програми
спрямовані на підтримку малого та
середнього бізнесу.
За програмою
проекту проведено прес-конференції,
2
круглих стола, 2 фокус-групи, інтерв’юопитування,
аналітична
робота
(листування з виконавчими службами та
державними
органами
влади)
про
реалізацію
проекта
регулярно
по
інформовано ЗМІ.
25.02.2017 р. – фестиваль вуличної
їжі «Проскурівські смаколики» (сквер ім.
молоді Т,Г. Шевченка);
26.02.2017 р. свято зустрічі весни
(парк ім. М. Чекмана);
26-27.05.2017 р.- рок фестиваль
«RockBuh”(міський пляж) ;
23.06.2017р.- відбувся в молодіжний
еко-фестиваль «GREEN FEST»;
18-18.08.2017
р.
–фестиваль
«Медовий спас у Хмельницькому»;
31.08.2017
року
проведено
урочистості з нагоди святкування Дня

підприємця.
Відзначено
почесними
грамотами міського голови, грамотами
Ради підприємців при Кабінеті Міністрів
України та Хмельницької обласної ради
27
представників
суб’єктів
господарювання міста Хмельницького
19.12.2017 р. стартував різдвяний
ярмарок (вул. Проскурівська)
Проведення
конкурсів
професійної
майстерності
серед
суб’єктів
підприємництва сфер торгівлі, побуту,
ресторанного господарства
Проведення заходів з підтримки місцевих
товаровиробників, в т.ч. виставкиярмарки “Купуй Хмельницьке!” із
залученням суб’єктів підприємницької
діяльності міста, тематичних фестивалів,
створення віртуальної виставки продукції
товаровиробників міста

Протяго Управління торгівлі
м
дії
Програ
ми
2017 рік Управління
економіки,
2018 рік Управління торгівлі,
Управління
культури і туризму

-

Протягом 2017 року проведено 5
сільськогосподарських ярмарки, участь у
яких приймали фермери, виробники
сільськогосподарської продукції та інші
місцеві виробники.
25 лютого у сквері ім. Т.Г.Шевченка
пройшов
фестиваль
вуличної
їжі
«Проскурівські смаколики» спільно з
ХОДТРК «Поділля центр».
26 лютого 201 в парку культури і
відпочинку ім. М. Чекмана відбувалось
свято зустрічі весни. На святі майстри
народної
творчості
мали
змогу
представити
на
загал
власноруч
виготовлену продукцію.
26-27 травня. на міському пляжі
відбувся
перший
рок-фестиваль
«Rock&Buh». На території фестивального
містечка знаходилась торгівельна зона, де
гості заходу мали змогу придбати
сувеніри, напої, їжу.

Формування
та
розміщення
на
офіційному веб-порталі Хмельницької
міської ради переліку найбільших
бюджетоутворюючих підприємств міста
Організація екскурсій для дітей, які
перебувають в таборах з денним
перебуванням, на малі та середні
підприємства

Протяго
м
дії
Програ
ми
Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки

9 грудня 2017 року відбулась
виставка
ярмарок
харчової
промисловості “Купуй Хмельницьке!” в
якій прийняли участь 20 підприємств
локальних виробників міста.
Перелік найбільших підприємств
міста розміщено на офіційному вебпорталі Хмельницької міської ради.

Департамент освіти
Для 2 514 учнів початкових класів
і науки, Управління загальноосвітніх навчальних закладів
молоді та спорту
міста
Хмельницького
проведено
тематичні екскурсії «80 днів навколо світу
професій» на підприємства:
-Хмельницький
обласний
краєзнавчий музей;
- Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека;
- мережа ювелірних магазинів
«Піраміда»;
- ТРК «Місто»;
- 33-канал.
У
рамках
проведення
тижня
машинобудівної галузі (15-19 травня 2017
року) для 8-9-х класів загальноосвітніх
навчальних
закладів
організовано
екскурсії
на
підприємства
міста
Хмельницького:
- ПАТ «Укрелектроапарат»;
- ДП «Новатор»;
- ПАТ «Завод «Темп»
Організовано і проведено екскурсії на
підприємства та виробництво для дітей з
таборів
з
денним
перебуванням:

Фамільний Дім Вишуканих Солодощів
«Насолода» , ДП «Новатор».
4.6.

Підвищенн
я іміджу
підприємни
цтва та
сприяння
розвитку
молодіжног
о
підприємни
цтва

Проведення
серед
учнівської
та
студентської молоді конкурсу бізнеспланів з метою участі кращих у
всеукраїнському щорічному конкурсі
бізнес-планів
Здійснення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безробітних на
замовлення роботодавців. Проведення
тестування молоді щодо виявлення
підприємницького потенціалу.

Протяго Департамент освіти
м дії
і науки, Управління
Програ економіки
ми

-

Протяго Хмельницький
Для
підвищення
м дії
міський
центр конкурентоспроможності безробітних на
Програ зайнятості
ринку праці, часткового подолання
ми
дисбалансу між попитом та пропозицією
робочої сили 383 безробітних у цьому
році пройшли підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації.
З метою орієнтації безробітних на
започаткування
власної
справи,
з
подальшим
працевлаштуванням,
активізації
безробітних
щодо
самозайнятості
за
звітний
період
проведено 12 інформаційних семінарів
“Як розпочати свій бізнес?” та 12
тематичних семінарів “Від бізнес-ідей до
власної справи”. До участі у семінарах
залучалися
представники
Державної
податкової інспекції у м. Хмельницькому
ГУ Державної фіскальної служби у
Хмельницькій області, Регіональний фонд
підтримки
підприємництва
по
Хмельницькій
області,
приватні
підприємці, які започаткували власну
справу за сприянням служби зайнятості.
У інформаційних та тематичних
семінарах взяло участь 393 особи, в тому
числі 35 осіб з особливими потребами.

4.7.

Забезпеченн
я
якісного,
престижног
о,сучасного
навчання для
професійного
росту кадрів
сфери
підприємниц
тва

Реалізація Програми перепідготовки
управлінських кадрів для сфери
підприємництва “Fit for Partnership with
Germany” (“Готові до співпраці з
Німеччиною”)
Проведення навчальних семінарів з
підвищення кваліфікації представників
органів місцевого самоврядування, які
відповідають за реалізацію державної
політики
підтримки
підприємництва,
інвестиційної та зовнішньоекономічної
політики у місті

Протяго Управління
м дії
економіки
Програ
ми

Реалізація проекту “Школа молодого
підприємця” шляхом навчання учнівської
та студентської молоді бізнес-мисленню
та лідерським якостям

ІІ
квартал
2017
року,
ІІ
квартал
2018
року

ІІ, ІІІ
квартал
2017
року
ІІ, ІІІ
квартал
2018
року

Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій,
Управління
економіки
Департамент освіти
і науки, Управління
молоді та спорту,
Управління
економіки

Майбутні
підприємці,
бажаючі
розпочати власну справу проходили
комп’ютерне тестування за методикою
дослідження рівня підприємницького
потенціалу. За звітний період таку
діагностику пройшли 44 потенційних
підприємці.
-

8 червня Центром перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій м.
Хмельницького проведено тематичний
короткостроковий семінар «Актуальні
питання економічного зростання регіону»

29-30 вересня, 1, 14-15 жовтня 2017
року
реалізувався
проект
«Школа
молодого
підприємця».
Проект
спрямований
на
підтримку
підприємництва в місті, формування у
молоді
знань,
необхідних
для
започаткування власної справи, шляхом
проведення низки тематичних семінарів та

тренінгів для молоді з підприємницьким
потенціалом. Участь у Проекті взяли 25
учасників,
які
успішно
завершили
навчання за тренінговою програмою
«Мотивація до започаткування власної
справи».

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2017-2018 РОКИ
2018 р.
Термін
Виконання заходів
Заходи
виконанн
Виконавці
я
1. Нормативно-правове регулювання та забезпечення виконання положень державної регуляторної політики
Проведення консультаційноПротяго Управління
Реалізація принципів прозорості дій міської
Підвищенн
м
дії економіки
влади та врахування громадської думки при
я фахового інформаційних заходів для фахівців
органів місцевого самоврядування та
Програ
прийнятті рішень з питань регулювання
рівня
суб’єктів підприємництва з питань
ми
підприємницької діяльності концентрується на
здійснення
реалізації державної регуляторної
виконанні конкретних завдань щодо дотримання
правового
вимог Закону України «Про засади державної
регулюванн політики
регуляторної політики у сфері господарської
я
діяльності».
господарськ
На
постійній
основі
проводиться
ої
інформування
фахівців
органів
місцевого
діяльності
самоврядування та суб`єктів підприємництва з
питань реалізації регуляторної політики.
На сайті міської ради та на сайті Управління
Популяризац Висвітлення стану, проблем та реальних 2017рік Управління
економіки,
адміністративних послуг міста Хмельницького за
ії діяльності кроків з дерегулювання та підтримки
підприємницької
діяльності
в 2018 рік Управління
необхідності висвітлюється інформація:
з
адміністративних
- щодо нововведень чи змін у законодавчих
дерегулюван м. Хмельницькому у засобах масової
інформації
послуг, Управління з актах України;
ня та
питань реєстрації
- щодо нововведень чи змін у інформаційних
підтримки
та технологічних картках з видачі документів
підприємниц
дозвільного характеру, адміністративних та інших
тва
послуг;
- щодо нововведень чи змін у вартості
адміністративного збору чи державного мита, що
справляється за отримання послуг.
Вся
інформація
щодо
здійснення
регуляторної політики оприлюднюється на
офіційному веб-сайті міської ради у розділі
«Регуляторна політика».

Пріоритетні
№ з/п
завдання
1.1.

1.2.

1.3.

Удосконале
ння
процедур
започаткув
ання бізнесу

Підготовка та надання центральним
органам
влади
пропозицій
щодо
вдосконалення законодавства з питань
започаткування
та
провадження
господарської діяльності

Протяго Управління
м дії
економіки
Програ
ми

1.4.

Оптимізаці
я процедури
видачі
документів
дозвільного
характеру

Впорядкування та спрощення систем
отримання
документів
дозвільного
характеру
шляхом
перегляду
та
систематизації
інформаційних
і
технологічних карток адміністративних
послуг

Протяго Управління
м дії
адміністративних
Програ послуг
ми

1.5.

Запровадже
ння
стандартів
на надання
адміністративни

Забезпечення
доступу
суб’єктів
господарювання
до
актуалізованої
інформації
щодо
надання
адміністративних послуг на офіційному
сайті
Управління
адміністративних
послуг

Протяго Управління
м дії
адміністративних
Програ послуг
ми

За результатами участі у регіональній
дискусії в рамках Українського індустріального
тижня надано пропозиції про прискорене
прийняття
Верховною
Радою
України
законопроектів стосовно удосконалення механізму
надання державних та введення податкових пільг
для ефективного функціонування індустріальних
парків.
Рішенням сімнадцятої сесії Хмельницької
міської ради від 20.09.2017 р. № 37 «Про
визначення переліку адміністративних послуг, які
надаються через управління адміністративних
послуг Хмельницької міської ради та втрату
чинності рішень міської ради» суб’єктів надання
адміністративних послуг зобов’язано затвердити та
подати до управління адміністративних послуг
оновлені
відповідно
до
вимог
чинного
законодавства інформаційні та технологічні картки
адміністративних послуг.
Для забезпечення можливості прозорого
започаткування власного бізнесу інформація на
офіційному сайті Управління адміністративних
послуг Хмельницької міської ради постійно
оновлюється. Також в управлінні адміністративних
послуг розповсюджуються інформаційні буклети.

х послуг
фізичним
особам та
юридичним
особам

2.1

Сприяння
розвитку
інноваційног
о малого та
середнього
підприємниц
тва та
інноваційної
інфраструк
тури

Впровадження сучасних інформаційних
технологій
в
сфері
надання
адміністративних послуг, у тому числі
електронного документообігу

Протяго
м
дії
Програ
ми

Управління
адміністративних
послуг,
ХМКП
«Хмельницькінфоцен
тр»

Управлінням адміністративних послуг спільно
з ХМКП «Хмельницькінфоцентр» запроваджено
нову систему електронного документообігу, до
якої підключено адміністраторів.
Проводиться робота з програмування та
інформаційного
наповнення
розділу
сайту
«Послуги Центру» по кожній послузі, з метою
повного інформування суб’єктів звернення про
порядок їх надання.
Адміністратори
Центру
надання
адміністративних послуг користуються Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, Державним реєстром речових
прав на нерухоме майно, електронним реєстром
Державного земельного кадастру.
Створено електронний реєстр територіальної
громади міста.
Забезпечено функціонування офіційного сайту
ЦНАП.
2. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій підприємництва
на міжрегіональному та міжнародному рівнях
Створення
та
оновлення
бази 2017рік Управління
З
метою
розвитку
інноваційного
інноваційних
розробок
підприємців
економіки
підприємництва
та
створення
сучасної
малого та середнього бізнесу, поширення 2018 рік
інноваційної
інфраструктури,
підвищення
інформації потенційним інвесторам через
інвестиційної
привабливості
і
реалізації
Інтернет-ресурси, інші можливі джерела
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 підприємництва
та стартап-компаній у місті.
Розроблено бренд-бук міста Хмельницького та

затверджено Положення про його застосування,
оновлюється
інформаційно-презентаційна
та
рекламно-іміджева продукція.
Створено англомовне видання «Інвестиційний
профіль міста».
Опрацювання питання щодо необхідності Протяго Управління
Відповідно до рішення Хмельницької міської
створення індустріального парку у м дії
економіки,
ради від 12.07.2017 року № 61 «Про надання
м. Хмельницькому та розробка його Програ Департамент
юридичній особі дозволу на розробку проекту
концепції
ми
архітектури,
землеустрою щодо відведення земельної ділянки»
містобудування та Хмельницькій міській раді надано дозвіл на
земельних ресурсів
розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
площею
52
га
під
індустріальний парк.
Рішенням Хмельницької міської ради від
10.10.2018 року №94 “Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надання їх в оренду, постійне користування,
погодження
технічних
документацій
із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок”
затверджено проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Вінницьке шосе, 18
площею
38,9324
га
для
розміщення
індустріального парку з метою передачі її в оренду
на умовах конкурсу керуючій компанії.
Рішенням сесії №63 від 14.12.2018 року «Про
припинення права користування земельними
ділянками, затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок, затвердження
проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у зв’язку із зміною цільового призначення,
надання земельних ділянок в оренду, постійне
користування, надання згоди на передачу
земельних ділянок в суборенду, погодження
технічних документацій із землеустрою щодо

2.2.

Поглибленн
я зв'язків
науковців з
підприємця
ми,
створення
передумов
для ефект
ивного
використан
ня
здобутків
національн
ої та
світової

Проведення круглих столів та науковопрактичних конференцій, в тому числі
міжнародних, з питань:
- налагодження
постійних
та
довгострокових зв'язків науки та
бізнесу;
- вивчення досвіду європейських країн
щодо
створення
інноваційної
інфраструктури;
- фінансового стимулювання інноваційної
діяльності

поділу та об’єднання земельних ділянок, зміну
кодів КВЦПЗ земельних ділянок та втрата
чинності
пунктів
рішень
міської
ради»
Хмельницькій міській раді погоджено технічну
документацію із землеустрою щодо об’єднання
земельних ділянок.
Хмельницькою міською радою отримано витяг
з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку для розміщення індустріального парку
площею 90,93 га.14.12.2018 року рішенням сесії
Хмельницької міської ради №15 затверджено
Концепцію
індустріального
парку
«Хмельницький» та створено індустріальний парк
«Хмельницький».
З метою забезпечення ефективної системи
позиціювання
одного
з
найважливіших
стратегічних проектів розвитку міста розроблено
промоційний
буклет
«Індустріальний
парк
«Хмельницький».
2017рік Управління
Заходи Хмельницької ТПП за 2018 рік:
економіки,
- засідання Спілки підприємців малих, середніх
2018 рік Хмельницька ТПП, та приватизованих підприємств України та
ВНЗ
круглому столі «Державна політика щодо МСБ
України 2018: виклики та очікування» за участю
Голови Державної регуляторної служби України К.
Ляпіної (конференц-зал ТПП України, м. Київ)
- засідання Комітету підприємців при ТПП
України: Закон «Маски-шоу» (конференц-зал ТПП
України, м. Київ);
- семінар по питаннях ЗЕД (конференц-зал ТПП
України, м. Київ);
- ІІІ Польська Східна конференція PUIG – Lubo
– Invest (транскордонне співробітництво і
інвестиції);

науки

- індустріальний тиждень на Хмельниччині
(онлайн трансляція) (Хмельницька ОДА);
- підсумкова Конференція Індустріального
тижня в Україні (конференц-зал ТПП України, м.
Київ).
- 01 жовтня 2018 року стартував проект
«Ветерани: від діалогу до працевлаштування» за
фінансової підтримки Міністерства соціальної
політики України.
- семінар для працедавців «Ветерани: від
діалогу до працевлаштування»
заходи
проведені
Хмельницьким
Національним університетом :
- презентація Програми академічних обмінів
імені Фулбрайта, під час якої відбулася зустріч
усіх зацікавлених з координатором Програми
Інною Бариш та американським стипендіатом
Програми Аароном Кеннетом.
- ХVІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми планування в ринкових
умовах», 21 – 23 вересня 2018 р., м. Хмельницький
- Одеса
ХIII
Міжнародна
науково-практична
конференція «Маркетингові технології в умовах
глобалізації економіки України», 29 листопада – 1
грудня 2018 р. м. Хмельницький
- міжнародна науково-практична конференція
«Інструменти регулювання національної економіки
та національної безпеки в умовах сучасних
глобальних викликів», 18-20 жовтня 2018 року. м.
Хмельницький
-V-та
ювілейна
Міжнародна
науковопрактична конференція «Механізми, стратегії,
моделі та технології управління економічними

2.3.

інвентаризації
земельних 2017 рік
Забезпеченн Проведення
ділянок та промислових майданчиків, що
я
інвестиційн можуть бути запропоновані інвесторам
ої
підтримки
суб’єктів
підприємни
цтва

Налагодження ефективної системи
супроводу інвестора

Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки,
Департамент
архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів

Комунальна
установа
Хмельницької
міської
ради
«Агенція розвитку
міста», Управління
економіки

системами за умов інтеграційних процесів: теорія,
методологія, практика», 5-7 жовтня 2018 р. м.
Хмельницький - Мукачево
- 26 вересня 2018 р організація та участь у
проведенні круглого столу «Оптимізація процедур
взаємодії суб’єктів ЗЕД з контролюючими
органами при здійсненні митного оформлення
товару».
(експерт
від
Хмельницького
національного
університету:
д.е.н.,
проф.
Рудніченко Є.М.).
З метою створення сприятливих умов для
інвестування капіталу в економіку міста
Хмельницького прийнято розпорядження міського
голови від 30.11.2016 року № 370-р «Про
створення
робочої
групи
з
проведення
інвентаризації земельних ділянок та промислових
майданчиків, що можуть бути запропоновані
інвесторам», відповідно до якого проведено
інвентаризацію земельних ділянок та промислових
майданчиків.
Сформовано:
- каталог вільних земельних ділянок, які можуть
зацікавити інвестора;
- перелік
земельних ділянок, які
будуть
реалізовуватися шляхом продажу на аукціоні.
Зазначена інформація розміщена на офіційному
веб-сайті міської ради.
Потенційним
інвесторам
надається
максимальне сприяння у започаткуванні власного
бізнесу на території міста: інформаційноконсультаційна підтримка, допомога в оформленні
документів – від державної реєстрації до
проходження
всіх
дозвільно-погоджувальних
процедур.

Здійснюється комплекс робіт з підготовки до
інвестування та супроводу інвестора (надання
аналітичної інформації про місто, пошук та
демонстрація інвестиційних можливостей, підбір
необхідних ділянок, організація візитів інвесторів,
пошук потенційних постачальників).
Рішенням міської ради від 14.12.2018 року
№ 15 затверджено концепцію індустріального
парку «Хмельницький» та створено індустріальний
парк «Хмельницький».
З метою забезпечення ефективної системи
позиціювання
одного
з
найважливіших
стратегічних проектів розвитку міста розроблено
промоційний
буклет
«Індустріальний
парк
«Хмельницький».
Хмельницькою міською радою отримано витяг
з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку для розміщення індустріального парку
площею 90,93 га.
Створено веб ресурс «Інвестиційний портал
Хмельницького»,
на
якому
розміщується
інформація
для
потенційних
інвесторів
(інформація про місто, експортні можливості
промислових підприємств міста, вільні виробничі
площі та офісні приміщення, які можуть бути
запропоновані інвесторам для ведення виробничої
та економічної діяльності, вільні земельні ділянки,
успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль міста Хмельницького
надіслано
іноземним
дипломатичним
представництвам в Україні з метою поширення
серед ділових кіл іноземних держав.
Розроблено бренд-бук міста Хмельницького та
затверджено Положення про його застосування,

оновлено
інформаційно-презентаційну
та
рекламно-іміджеву продукцію.
З
метою
сприяння
активізації
зовнішньоторговельних
зв’язків
та
виходу
промислових підприємств міста на європейські
ринки на сайті Хмельницької міської ради
розміщено інформацію про запровадження
інституту схваленого експортера при визначенні
преференційного походження товарів з України,
видачу сертифікатів з перевезення товарів з
України за формою «EUR.1», процедуру їх
отримання, переваги від використання для
вітчизняних експортерів продукції, а також кращі
практики застосування наданих преференцій
підприємствами міста.
27 березня 2018 року представники міської
ради та підприємств міста взяли участь в заході у
форматі
Світове
бізнес-кафе
«Жіноче
підприємнцтво: вихід на зовнішні ринки» та 13
грудня 2018 року – у навчальному тренінгу
«Практичні аспекти експорту до Канади», які були
організовані
проектом
CUTIS
спільно
з
Хмельницькою торгово-промисловою палатою.
Під час цього заходів учасники отримали
інформацію з питань експорту українських товарів
до Канади в контексті вступу в силу Угоди про
вільну торгівлю між Україною і Канадою,
юридичних та логістичних аспектів ЗЕД з Канадою
та можливостей e-commerce для українського
бізнесу на ринках Канади.
21 листопада представники міської ради взяли
участь у семінарі від Представництва ЄС для
підприємців Хмельницького та Хмельницької
області
«Як
знайти
бізнес-партнера
в

Просування інвестиційних проектів, що
спрямовані на розвиток міста

Європейському
Союзі?», під час якого була
висвітлена інформація про можливості для
українських підприємців знайти бізнес-партнерів у
Європі
та
підвищити
свою
конкурентоспроможність на ринку ЄС.
Протяго Комунальна
Місто
приєдналося
до
Ініціативи
м дії
установа
Європейського Союзу «Мери за Економічне
Програ Хмельницької
Зростання» (M4EG). В рамках цієї співпраці
ми
міської
ради розроблено План місцевого економічного розвитку
«Агенція розвитку міста Хмельницького на 2019-2020 роки, який
міста», Управління затверджений Світовим Банком.
економіки
В співпраці з Північною Екологічною
Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) в рамках
кредитування проектів з енергозбереження та
отримання грантової допомоги по Програмі
співфінансування від Фонду Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля
(Фонду Е5Р) міська рада працює над реалізацією
проекту «Підвищення енергоефективності закладів
бюджетної сфери міста Хмельницького» щодо
проведення
заходів
з
термомодернізації
бюджетних будівель ДНЗ № 26, ДНЗ № 29, ДНЗ №
54, СЗОШ № 14, СЗОШ № 15. Проектом
передбачається
встановлення
індивідуальних
теплових пунктів (ІТП), заміна існуючого
внутрішнього та зовнішнього освітлення на
енергозберігаюче (світлодіодне), утеплення фасаду
будівель, заміна вікон та інші енергоефективні
заходи. На сьогоднішній день визначено
переможців по 2-х лотах (СЗОШ № 15, СЗОШ
№14, ДНЗ № 29) та підписано договори з
переможцями.
Станом на 01.01.2018 року Хмельницької
міською радою отримано перший транш від

НЕФКО у розмірі 3552,0 тис. грн. Розпочато
роботи на об’єктах.
30 березня 2018 року відбувся повторний
тендер НЕФКО на проведення термомодернізації
ДНЗ №54, за результатами якого переможцем
визначено ТОВ «Адамсон», м. Івано-Франківськ.
Завершено роботи по ЗОШ №15 . На стадії
виконання роботи по ЗОШ №14, ДНЗ №29, 54.
Станом на 13.07.2018 року Хмельницькою
міською радою отримано другий транш від
НЕФКО у розмірі 7 103,0 тис. гривень.
В СЗОШ № 14, ДНЗ № 29, 54 встановлено
індивідуальні теплові пункти з погодним
регулюванням.
Зовнішні
роботи
з
термомодернізації будівель завершено. Роботи з
термомодернізації дахів по дошкільним закладам
перенесено на квітень 2019 року.
Міська рада бере участь на умовах пільгового
кредитування у спільному з Європейським
інвестиційним банком в проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України»
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України в
галузі
«Енергоефективність
будівель»
–
інвестиційний
проект
«Комплексна
термомодернізація будівель бюджетної сфери»
вартістю 7,5 млн. євро (6,75 млн. євро запозичення,
750 тис. євро
- наше
співфінансування), до якого включено 21
навчальний заклад та 9 лікувальних закладів
загальною площею понад 150 тис. кв. м.
Проект передбачає впровадження комплексу
енергозберігаючих заходів, спрямованих на
скорочення обсягів споживання теплової і

електричної енергії та підвищення енергетичної
ефективності будівель, включаючи: заміну ламп
розжарювання
на
енергозберігаючі
лампи;
встановлення аераторів на водопровідні крани;
облаштування індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) з погодним регулюванням; теплоізоляцію
трубопроводів та засувок систем теплопостачання;
гідравлічне регулювання системи опалення;
термомодернізацію зовнішніх стін; встановлення
енергоефективних
склопакетів;
утеплення
зовнішніх вхідних та балконних дверей;
термомодернізацію дахового перекриття.
Наразі пройдено всі етапи відбору, отримано
погодження Міністерства фінансів України щодо
здійснення місцевого запозичення на реалізацію
даного проекту та готуються технічні та
розпорядчі документи по проекту.
Завершено підготовку ТЕО за міжнародними
стандартами та інших документів, необхідних для
подання проектів на комплексну перевірку до ЄІБ,
як це визначено Фінансовою Угодою. На засіданні
Координаційного комітету інвестиційний проект
«Комплексна
термомодернізація
будівель
бюджетної сфери» затверджено до Переліку
проектів з високим ступенем готовності.
Прийнято рішення сесії від 28.09.2018 року
№2 «Про здійснення зовнішнього місцевого
запозичення шляхом залучення кредиту від
Європейського
інвестиційного
банку
для
фінансування проекту «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України».
Хмельницька міська рада проходить оцінку
фінансового стану для реалізації цього проекту.
31 жовтня 2018 року відбулась робоча

зустріч керівництва міської ради з представниками
групи
реалізації
проекту
Європейського
Інвестиційного Банку.
Предметом обговорення під час зустрічі
були питання щодо підтвердження підтримки
проекту
«Комплексна
термомодернізація
бюджетної сфери» на політичному рівні,
обговорення проекту, його складових, поточного
стану та «візит на об'єкти», технічні питання. Після
зустрічі відбулись візити на об’єкти (СЗОШ №1–
майбутній об’єкт для реалізації проекту та ЗОШ №
15 – приклад реалізованого в рамках міжнародного
проекту НЕФКО об’єкту).
Опрацьовується «Угода про передачу коштів
позики» між Мінфіном, Мінрегіоном, НКРЕКП і
Хмельницькою міською радою.
Наказом Міністерства фінансів України від
11.12.2018 року №1003 погоджено обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Хмельницькою
міською радою.
Прийнято рішення сесії міської ради від
27.12.2018 року №3 «Про здійснення місцевого
запозичення для фінансування інвестиційного
проекту «Комплексна термомодернізація закладів
бюджетної сфери м. Хмельницького» та втрату
чинності рішення міської ради».
Підписана «Угода про передачу коштів
позики» між Мінфіном, Мінрегіоном, НКРЕКП і
Хмельницькою міською радою.
З метою вирішення нагальних проблем щодо
утилізації відходів на полігоні твердих побутових
відходів, забезпечення дегазації полігону та
створення додаткових потужностей із генерування
електричної енергії
проведено конкурс щодо

дегазації полігону твердих побутових відходів у
місті Хмельницькому та 20 червня 2017 року його
переможцем
визначено
компанію
«Біогаз
ЕНЕРДЖІ». Загальна вартість проекту становить
близько 2 млн. євро.
Комплекс робіт з дегазації включає
сукупність заходів, що повинен виконати
переможець конкурсу, спрямованих на збір та
організований відвід (примусове вилучення)
біогазу, що утворюється при анаеробному
розкладанні
органічної
складової
твердих
побутових відходів, з тіла полігону через систему
газопроводів і свердловин збору біогазу, а також
прокладання лінії електропередачі до полігону та
встановлення когенераційної установки для
виробництва електричної енергії і продажу її на
енергоринку
України.
13%
з
продажу
електроенергії, виробленої внаслідок спалювання
вилученого біогазу, за результатами конкурсу,
буде передаватись Хмельницькому комунальному
підприємству «Спецкомунтранс» на рекультивацію
та укріплення схилів полігону, в результаті значно
зменшиться ймовірність загорання сміттєзвалища.
Очікуваними результатами від реалізації
проекту є:
- зменшення
навантаження
на
навколишнє
середовище
завдяки
зменшенню
викидів
парникових газів в атмосферу;
- покращення інфраструктури регіону;
- покращення енергетичної стабільності регіону
завдяки використанню альтернативних джерел
енергії;
- покращення
екологічної
ситуації
завдяки
вилученню та спалюванню вибухонебезпечних

газових сумішей в тілі полігону. При цьому
зменшуються виникнення пожеж на полігоні та
покращується стан навколишнього середовища.
24 січня 2018 року відбувся запуск роботи
установки з дегазації полігону твердих побутових
відходів.
17 січня 2018 року оголошено тендер на
закупівлю
«Розробка
техніко-економічного
обґрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з
переробки
твердих
побутових
відходів
(сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої
передбачається вилучення з побутових відходів
сировини або готової продукції)», за результатами
якого 28 березня 2018 року було обрано
переможця – державне підприємство «Науководослідний
та
конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства». ДП «НДКТІ МГ»
розроблено техніко-економічного обґрунтування
будівництва комплексу з переробки твердих
побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у
процесі діяльності якої передбачається вилучення з
побутових відходів сировини або готової
продукції).
18 вересня 2018 року відбулася презентація
техніко-економічного обґрунтування будівництва
сміттєпереробного комплексу у Хмельницькому.
Розробкою ТЕО займалося ДП «Науководослідний
та
конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства». Головний
інженер Ігор Сатін представив напрацювання у
ході прес-конференції. У ТЕО оцінювались
наступні методи пере6робки: механічна переробка
з
відновленням
матеріалу,
включаючи
виробництво RDF палива, а також стабілізація

органічної фракції ТПВ шляхом компостування у
рядах, що накриваються мембраною з металевим
каркасом; механічна переробка з відновленням
матеріалу, включаючи виробництво RDF палива, а
також аеробна стабілізація у тунелях; механічна
переробка з відновленням матеріалу за рахунок
біосушіння, включаючи виробництво RDF палива
та біомаси, які можна використовувати як паливо у
тепломережах
міста.
Вартість
комплексу
становитиме від 526 млн. грн. до 676 млн. гривень.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру
США в Україні та Хмельницькою міською радою
про співпрацю в рамках проекту «Розвиток
громад», з 15 червня 2016 року в міській раді
працює доброволець Корпусу Миру США в
Україні, який надає допомогу у розробці та
реалізації проектів соціального, економічного,
культурного, екологічного спрямування, які
орієнтовані на розвиток територіальної громади
міста Хмельницького, покращення співпраці між
міською радою, громадськими організаціями та
бізнесом. У 2017 році добровольцю Корпусу Миру
США в Україні погоджено продовження терміну
перебування у Хмельницькій міській раді ще на
один рік. Подано проект «Міжнародний фестиваль
урбаністичної скульптури» на грантовий конкурс
«Проекти
Європейського
Співробітництва»
рамкової програми Європейської комісії
«Креативна Європа».
Міська рада працює над створенням
індустріального парку. Відповідно до рішення
міської ради від 12.07.2017 року № 61 «Про
надання юридичній особі дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки» міській раді надано дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 52 га під індустріальний парк.
Рішенням Хмельницької міської ради від
10.10.2018 року № 94 «Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надання їх в оренду, постійне користування,
погодження
технічних
документацій
із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок»
затверджено проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Вінницьке шосе, 18
площею
38,9324
га
для
розміщення
індустріального парку з метою передачі її в оренду
на умовах конкурсу керуючій компанії.
Рішенням міської ради від 11.04.2018 року №
11 затверджено Програму створення та розвитку
індустріального парку «Хмельницький», метою
якої є визначення перспектив та моделювання
розвитку індустріального парку «Хмельницький»
як
потужного
інноваційно-технологічного
утворення, що стимулюватиме інвестиційновиробничу діяльність на локальній території та
підвищить інвестиційну привабливість міста
Хмельницького.
Рішенням міської ради від 14.12.2018 року
№ 15 затверджено концепцію індустріального
парку «Хмельницький» та створено індустріальний
парк «Хмельницький».
Хмельницькою міською радою отримано
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку для розміщення індустріального
парку площею 90,93 га.
З метою забезпечення ефективної системи
позиціювання
одного
з
найважливіших

стратегічних проектів розвитку міста розроблено
промоційний
буклет
«Індустріальний
парк
«Хмельницький».
Управлінням економіки постійно надається
допомога щодо написання грантових заявок
структурним підрозділам міської ради та
бюджетним установам. Зокрема, наразі подано 4
заявки на отримання допомоги японського уряду
за програмою «Кусаноне».
З метою залучення додаткових фінансових
ресурсів в соціально-економічний розвиток міста,
міською
радою
розроблено
6
проектів
регіонального
розвитку
та
делеговано
облдержадміністрації
повноваження
з
їх
ініціювання для участі у конкурсному відборі
проектів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу
(«Обирай місцеве» - система підтримки виробників
регіону «центр-захід»; «Збереження культурномистецьких
традицій
через
відновлення
Хмельницького міського будинку культури»;
«Формування системи підтримки розвитку
підприємництва
у
місті
Хмельницькому»;
«Створення експозиції інноваційного історикокультурного
музейного
комплексу
міста
Хмельницького»;
«Створення
інноваційних
об’єктів
туристичної
інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним
центром в місті Хмельницькому»; «Забезпечення
потреб ринку продукції закритих ґрунтів
кваліфікованими робітниками»). Три проекти
стали переможцями: «Створення інноваційних
об’єктів
туристичної
інфраструктури

Хмельницького регіону із туристично-логістичним
центром в місті Хмельницькому» (обсяг залучених
коштів з державного бюджету - 9,4 млн. грн.),
«Забезпечення потреб ринку продукції закритих
ґрунтів кваліфікованими робітниками» (обсяг
залучених коштів з державного бюджету - 3,72
млн. грн.), «Формування системи підтримки
розвитку підприємництва у місті Хмельницькому»
(обсяг залучених коштів з державного бюджету –
3,6 млн. грн.).
З метою залучення додаткових ресурсів для
вирішення
проблем
соціально-економічного
розвитку громад розроблено та подано 4
мікропроекти на участь в обласному конкурсі
мікропроектів сталого місцевого розвитку у
Хмельницькій області на 2017-2020 роки
(мікропроекти «Мальоване місто», «Скейтборд
фігура», «Капітальний ремонт контейнерного
майданчика
із
встановленням
підземного
контейнера на вул. Молодіжній, 2/3 в
м. Хмельницькому»
та
«Поточний
ремонт
скульптурних композицій «Машина «Лев» автора
Миколи Мазура у парку ім. М. Чекмана м.
Хмельницького»).
Переможцями конкурсу стали мікропроекти
«Капітальний ремонт контейнерного майданчика із
встановленням підземного контейнера на вул.
Молодіжній, 2/3 в м. Хмельницькому» (обсяг
співфінансування з обласного бюджету – 124,8 тис.
гривень), «Встановлення вентиляційної системи з
рекуперацією
тепла
у
Хмельницькому
дошкільному
виховному
закладі
№
39
«Котигорошко»
(обсяг
співфінансування
з
обласного бюджету – 147,68 тис. грн.) та

мікропроект «Капітальний ремонт - встановлення
годинникової скульптури (жакмара) на вежі
кінотеатру «Планета» у м. Хмельницькому» (обсяг
співфінансування з обласного бюджету – 149,93
тис. гривень).
Крім цього, Агенцією розвитку міста
Хмельницького:
- розроблено та подано конкурсний проект на
національний конкурс інноваційних IT-проектів на
основі відкритих даних «Open Data Challenge»
«MyCity»;
- розроблено та подано конкурсний проект
міжнародного
співробітництва
на
конкурс
Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC
«Culture Bridges» «Literary and translation festival
«TRANSLATORIUM»;
- розроблено та подано конкурсний проект
міжнародного
співробітництва
на
конкурс
Європейської комісії «Creative Europe» «Waste to
art»;
- розроблено та подано конкурсний проект
Міжнародного фонду культурного різноманіття
ЮНЕСКО «Файне Поділля: Розвиток потенціалу
мікропідприємництва
місцевих
традиційних
ремесл шляхом інтеграції в економічний сектор
Поділля, Україна»;
- розроблено та подано конкурсний проект
Канадського фонду місцевих ініціатив «Розвиток
потенціалу місцевих жінок-майстринь шляхом
інтеграції в економічний сектор Поділля»;
- розроблено та подано конкурсний проект
Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC
«Culture Bridges» - KiteCamp;
- розроблено та подано конкурсний проект

Розробка бренду міста

2018 рік Управління
економіки

ДУ «Українського культурного фонду» проект
міжнародного фестивалю «Literary and translation
festival «TRANSLATORIUM»
З
метою
активізації
міжнародного
співробітництва міста, забезпечення пізнаваності
міста та створення позитивного інвестиційного
іміджу на національному та міжнародному рівнях,
створення дієвої комунікаційної стратегії, обміну
позитивним досвідом щодо реалізації засад
місцевого
самоврядування
та
підвищення
конкурентоздатності міста задля добробуту
хмельничан рішенням міської ради від 20.07.2016
року № 76 затверджено Програму міжнародного
співробітництва та промоції міста Хмельницького
на 2016-2020 роки.
Проведено роботу з розробки бренду міста та
бренд-буку. Проведено стратегічну бренд-сесію з
розробки айдентики бренду міста. Міською радою
було оголошено конкурс з розробки бренду міста
Хмельницького. Прийом конкурсних робіт тривав
з 12 грудня 2017 року до 5 лютого 2018 року. На
розсуд членам журі було подано 23 конкурсних
роботи від 18 учасників. Оцінка конкурсних робіт
здійснювалась за 5 критеріями: відповідність
сформульованому в технічному завданні образу
міста, оригінальність художнього рішення,
динамічність
айдентики,
лаконічність,
привабливість.
З 10 до 19 лютого 2018 року тривало інтернетголосування жителів міста у рамках відкритого
творчого конкурсу на визначення розробника
бренду та брендбуку міста Хмельницького.
Переможцем за рішенням оргкомітету та інтернетопитуванням мешканців міста Хмельницького

стала конкурсна робота авторства хмельничан
Іванова Павла та Лисюка Олексія, з якими
укладено договір на розробку бренду та брендбуку
міста.
Затверджено Паспорт стандартів системи
візуальної ідентифікації бренду хмельницького, з
яким можна ознайомитися за посиланням:
http://brand.khm.gov.ua/Content/logobook.zip.
Підтримка
в
актуальному
стані 2017 рік Управління
презентаційної продукції інвестиційної 2018 рік економіки
привабливості міста для презентації її на
форумах,
конференціях,
виставках,
інтернет-ресурсах

Оновлено
інформаційно-презентаційну
та
рекламно-іміджеву продукцію відповідно до бренду

міста.
Створено веб ресурс «Інвестиційний портал
Хмельницького».
Інвестиційний
профіль
Хмельницького офіційно був представлений на ІІ
Форумі економічного розвитку Хмельницького
(http://invest.khm.gov.ua/en/Listing).
Під час ІІ Форуму економічного розвитку
Хмельницького, який зібрав близько 600
учасників, міський голова представив результати
реалізації інвестиційних проектів, які були
презентовані під час проведення форуму
економічного розвитку Хмельницького минулого
року.
Успішними
історіями
роботи
у
Хмельницькому поділились такі інвестори як ТОВ
«Нова Пошта», ТОВ «СЕ Борднетце Україна»,
ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат», ТОВ
«Гранд Імпорт».
Під час форуму були проведені чотири дискусійні
панелі:
«Сучасні
інструменти
ефективного
управління», «Бізнес-можливості в туристичній
сфері міста», «Енергоефективні рішення для
бізнесу», «Масштабування бізнесу та вихід на
зовнішні ринки».

Розробка
рейтингу
інвестиційної 2017 рік Управління
привабливості
міста,
створення 2018 рік економіки
інвестиційного паспорту, інформаційна
підтримка рейтингів

2.4.

Сприяння
міжрегіонал
ьному та
міжнародно
му
економічном
у
співробітни
цтву
суб’єктів
підприємниц
тва

Підвищення
ефективності
системи
управління
процесами
іноземного
інвестування на регіональному рівні
шляхом пошуку потенційних інвесторів
для
розвитку
провідних
галузей
економіки міста, а також залучення
суб’єктів підприємницької діяльності до
участі у виставках-ярмарках продукції
сільськогосподарських товаровиробників,
фермерських
господарств,
народних
промислів, сувенірної продукції та
ремесел

Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки,
Хмельницька ТПП

Розроблено
Інвестиційний
профіль
Хмельницького, який офіційно був представлений
на
ІІ
Форумі
економічного
розвитку
Хмельницького.
Інвестиційний профіль міста Хмельницького
надіслано
іноземним
дипломатичним
представництвам в Україні з метою поширення
серед ділових кіл іноземних держав.
25 січня 2018 року відбулася робоча зустріч
керівництва міської ради зі спостерігачами
Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, під час
якої було обговорено загальну політичну та
економічну ситуацію у місті Хмельницькому, а
також ситуацію з безпеки. Крім цього, були
обговорені питання щодо рівня життя хмельничан,
можливостей їх працевлаштування у місті та
проблеми трудової міграції.
09 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради із президентом
Українсько-Австрійської Асоціації Альфредом

Ф. Праусом. Під час зустрічі було обговорено
можливі
шляхи
посилення
українськоавстрійських
відносин,
налагодження
двостороннього співробітництва у соціальноекономічній сфері з метою подальшої реалізації
спільних інвестиційних проектів.
23 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з представниками
Проекту USAID «Муніципальна енергетична
реформа в Україні».
Під час зустрічі було проведено прес-брифінг
та прес-тур на об’єкти, де були впроваджені
енергоефективні заходи. Учасникам презентовано
результати роботи з проектом. Високо оцінив
потужну роботу, проведену містом у напрямі
енергоефективності та розповів про досягнення
України у даній сфері за останній рік, голова
Держенергоефективності Сергій Савчук. Діана
Корсакайте,
керівник
Проекту
USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні»
зазначила, що місто Хмельницький часто
презентують іноземним партнерам, як приклад
успішного
досвіду,
зокрема
і
в
сфері
енергоефективності та відновлювальних джерел
енергії.
23 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва
міської
ради
з
очільницею
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека
Ткешелашвілі (Грузія). Під час зустрічі було
обговорено загальну політичну та економічну
ситуацію у місті, а також методи впровадження
антикорупційної політики в органах місцевого
самоврядування.
За
результатами
зустрічі
прийнято рішення більш детально опрацювати

можливості майбутньої співпраці.
03 березня 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради із директором іранської
компанії PRS Магсуді Масудом. Під час зустрічі
було обговорено можливі шляхи співпраці між
м. Хмельницьким та м. Тегеран (Іран),
налагодження двостороннього співробітництва у
соціально-економічній сфері з метою подальшої
реалізації спільних проектів, а також підписання
угоди про побратимство між нашими містами. КУ
«Агенція розвитку міста» презентувала ключові
галузі економіки міста, розповіла про перешкоди,
на які наштовхується потенційний інвестор,
ознайомила
гостя
із
робочою
версією
інвестиційного веб-порталу міста. За результатами
зустрічі прийнято рішення більш детально
опрацювати можливості майбутньої співпраці.
08 березня 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з представниками MD
Elektronik
(Чеська
Республіка). Предметом
обговорення під час зустрічі були питання щодо
реалізації інвестиційного проекту зі створення
підприємства з виробництва автомобільних
джгутів.
Представники чеського виробника повідомили,
що розглядають Хмельницький як місто, де б
хотіли побудувати один із своїх заводів, на
котрому виготовлятимуть автомобільні джгути.
Представник комунальної установи «Агенція
розвитку міста» презентувала потенційним
інвесторам робочу версію інвестиційної мапи міста
Хмельницького.
Зі свого боку міська рада запропонувала
чеським підприємцям низку ділянок для

можливого розміщення виробництва, які було
оглянуто спільно з потенційними інвесторами під
час їх візиту.
27 березня 2018 року - робоча зустріч
керівництва
міської
ради
з
головою
Представництва Марубені Корпорейшн в Україні
Акіяма Тецуо (Японія). Предметом обговорення
під час зустрічі були питання щодо реалізації
інвестиційних проектів. Представники японської
корпорації
проінформували,
що
Марубені
Корпорейшн – це компанія з величезними
потужностями та багаторічним досвідом, має
представництво в Україні уже понад 20 років, є
однією з найбільших торговельних компаній
Японії. Поряд з торговими операціями всередині
країни, активно займається експортом та імпортом,
бере участь в інвестиційній діяльності. Марубені
Корпорейшн в Україні займаємося імпортом
сільськогосподарської
техніки,
хімії,
великогабаритних шин для гірничодобувної
промисловості України, експортом зерна з
України, а також проектами цільових екологічних
інвестицій та інфраструктури. Під час зустрічі
були обговорені сфери для реалізації потенційних
інвестиційних проектів.
27 березня 2018 року представники міської
ради та підприємств міста взяли участь в заході у
форматі
Світове
бізнес-кафе
«Жіноче
підприємництво: вихід на зовнішні ринки», який
був організований проектом CUTIS спільно з
Хмельницькою торгово-промисловою палатою.
Під час цього заходу учасники отримали
інформацію з питань експорту українських товарів
до Канади в контексті вступу в силу Угоди про

вільну торгівлю між Україною і Канадою.
8 травня 2018 року відбулася робоча зустріч
керівництва міської ради з представниками
Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та
Європейського банку реконструкції та розвитку.
Під час зустрічі було обговорено головні фінансові
аспекти
проекту
«Розумне
довкілля
Хмельницький».
14 травня 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з Генеральним консулом
Республіки
Польща
у
Вінниці
Дамяном
Цярціньскі.
В ході зустрічі було обговорено співпрацю
міста Хмельницького з польським містомпобратимом Чехановим, а також плани щодо
соціально-економічного партнерства з іншими
польськими міста, такими як Люблін, Жешув та
Варшава, намір створення українсько-польського
центру на базі Народного будинку поляків у м.
Хмельницькому.
17 травня 2018 року міський голова Олександр
Симчишин підписав договір про співробітництво з
головою правління Міжнародної громадської
організації
«Культурно-дослідницький
центр
України та Китаю «Ланьхва» Юрієм Котиком.
Офіційні взаємовідносини допоможуть залучити
до міста міжнародних інвесторів. Співпраця з цією
міжнародною організацією розпочалася у грудні
2017 року з візиту до Китаю, участі у Форумі,
організованому Міжнародною палатою Великого
Шовкового шляху в Китаї та підписання Угоди
Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового
шляху, відповідно до якої місто Хмельницький
стало асоційованим членом Альянсу міст і регіонів

Великого Шовкового шляху.
24-26 травня 2018 року представники міської
ради та товаровиробники міста взяли участь у
міжнародній конвенції «World Manufacturing
Convention», яка проходила в м. Хефей (Китайська
Народна Республіка). Під час заходу було
обговорено
ключові
елементи
виробничої
революції, що відбуваються, та оцінено їх вплив,
розглянуто політику та ініціативи, що дозволяють
країнам і корпораціям використовувати нові
величезні
можливості,
створені
цією
індустріальною революцію та керувати викликами,
які вона створює. На заході було присутньо
близько 200 іноземних виробників.
5 червня 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з представниками
муніципалітету
міста
Сен-Мартен-на-Бюно
(Французька Республіка) та гуманітарної асоціації
«Нормандія Україна». Під час зустрічі було
представлено голову гуманітарної асоціації
«Нормандія Україна» Гі Дюпона, який впродовж
останніх 15 років займається благодійною
діяльністю в м. Хмельницькому. За сприяння
гуманітарної асоціації «Нормандія Україна» було
відкрито французькі класи в хмельницьких школах
та Відокремлений підрозділ «Федерація петанку
України» Хмельницької області. В ході зустрічі
було обговорено співпрацю міста Хмельницького з
французьким містом Сен-Мартен-на-Бюно, а також
плани
щодо
соціально-економічного
та
спортивного партнерства між містами. За
результатами зустрічі досягнуто домовленостей
щодо подальшого розвитку та зміцнення
українсько-французьких зв’язків.

18-22 червня 2018 року делегація у складі
працівників Хмельницької міської ради та
представників бізнесу міста
взяла участь у
Фестивалі їжі та культур Шовкового Шляху у м.
Цзяюйгуань (Китайська Народна Республіка), де
представили продукцію місцевих виробників: ТМ
Насолода, ТОВ «Sunny Food», Сироварня Іберія,
ПрАТ
«Хмельницька
маслосирбаза»,
ПП
«Балтіка», ПрАТ «Хмельницька макаронна
фабрика», Хмельницька кондитерська фабрика
«Кондфіл», ПП «Рудпол», ТОВ «Хмельницький
зернопродукт», ПрАТ «Хмельпиво», ПП «Рикун».
Крім цього, працівники міської ради налагодили
співпрацю з представниками інших країн та
міжнародних організацій.
20-25 червня 2018 року відбулася робоча
поїздка делегації Хмельницької міської ради до м.
Люблін та м.Чеханов (Республіка Польща). Під час
поїздки члени делегації обговорили питання
соціально-економічного розвитку та налагодили
співпрацю з інституціями соціального захисту
населення міст.
03 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч
керівництва міської ради з Надзвичайним та
Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном
Хагстрьомом. Під час зустрічі було обговорено
питання співпраці, зокрема, успішну участь
м. Хмельницького в проекті НЕФКО (Північна
екологічна
фінансова
корпорація
(Nordic
Environment Finance Corporation – NEFCO).
Обговорили
також
ідею
партнерства
м.
Хмельницького та шведських міст.
06 серпня 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради із представниками

компанії AuxBridge. Під час зустрічі було
обговорено можливі шляхи співпраці та
використання Smart City технологій для соціальноекономічного розвитку міста.
10 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч
керівництва міської ради з представником PEB
Fabet S.A. Kielce. Під час зустрічі було обговорено
питання
щодо
можливості
будівництва
багатоповерхових
паркінгів
у
місті
Хмельницькому.
31 серпня 2018 року відбулася старт-вечірка ІІ
Форуму економічного розвитку Хмельницького.
Захід дав можливість вільно, у невимушеній
атмосфері поспілкуватися та налагодити ділові
стосунки, спрямовані на розвиток міста.
18 вересня 2018 року Хмельницький міський
голова провів зустріч з Львівським міським
головою в рамках програми обміну досвідом
«Urban talks». Під час зустрічі міські голови
обговорили питання архітектури, логістики та
комунальних проблем. «Urban talks» - своєрідний
майданчик для діалогу між містами, обговорення
шляхів вирішення спільних проблем, невдач та
успіхів.
23 вересня 2018 року з офіційним візитом
Хмельницький
відвідав
Надзвичайний
і
Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж
Кумар Бхарті. Окрім зустрічі з керівництвом міста
у міській раді, пан Манодж Кумар Бхарті у
книгарні «Є» презентував власну книгу «Індійська
філософія крізь призму сучасної науки». Також у
рамках Днів Індії у Хмельницькому відбувся
кінопоказ індійського кіно у кінотеатрі ім. Т.
Шевченка, а на майданчику перед кінотеатром

мешканці та гості міста мали змогу споглядати
традиційні індійські танці. Пан Посол висловив
сподівання,
що
завдяки
таким
заходам
хмельничани зацікавляться індійською культурою,
філософією, збагатяться духовно та розширять свій
світогляд.
28 вересня 2018 року проведено ІІ Форум
економічного розвитку Хмельницького, який
зібрав близько 600 учасників. Цілями форуму
були: знайти спільні можливості розвитку
Хмельницького, об`єднати спільні зусилля влади,
бізнесу та громадського сектору, покращити
підприємницький потенціал міста. Під час форуму
міський голова представив результати реалізації
інвестиційних проектів, які були презентовані під
час проведення форуму економічного розвитку
Хмельницького минулого року. Успішними
історіями роботи у Хмельницькому поділились
такі інвестори як ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «СЕ
Борднетце
Україна»,
ТОВ
«Дювельсдорф
Україна», ТОВ «Карат», ТОВ «Гранд Імпорт». Під
час форуму були проведені чотири дискусійні
панелі:
«Сучасні
інструменти
ефективного
управління», «Бізнес-можливості в туристичній
сфері міста», «Енергоефективні рішення для
бізнесу», «Масштабування бізнесу та вихід на
зовнішні ринки».
29 вересня 2018 року відбулась офіційна
зустріч міського голови з іноземними делегаціями
у рамках святкування Дня міста Хмельницького. У
зустрічі взяли участь Олів’є Ведрін - Президент
Continental European Union Club (Франція), Дамян
Цярціньскі – Генеральний консул Республіки
Польща в Вінниці, представники міст Чеханов

(Польща), Руставі (Грузія), Сілістра (Болгарія) та
Шяуляй (Литва). Гості з іноземних країн привітали
хмельничан з 587 річницею міста Хмельницького.
15-17 жовтня 2018 року міський голова взяв
участь у Міжнародному Саміті Silk Road Business
Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie (Китай). Це
вже третій такий захід і вдруге до нього
долучається міський голова мер Хмельницького.
Учасники Саміту – представники майже 100 країн
світу: міські голови, керівники регіонів, міністри,
бізнес-спільнота. Головна мета – обмін досвідом та
пошук бізнесових взаємовідносин. Очільник
Хмельницького
презентував
потенційним
іноземним партнерам інвестиційний потенціал
міста, розповів про кроки у створенні
індустріального парку, заходи на підтримку
підприємництва, вільні земельні ділянки для
інвесторів, великі підприємства, що працюють у
місті. Хмельницький для більше тисячі учасників
саміту був представлений окремим виставковим
стендом
з
презентаційними
матеріалами,
каталогами підприємств тощо.
11 листопада 2018 року відбулась офіційна
зустріч керівництва міської ради з делегацією
Альянсу міст Шовкового шляху. За результатами
зустрічі
підписано
Меморандум
про
взаєморозуміння між Альянсом міст Шовкового
шляху та містом Хмельницький, який передбачає
наступні форми співпраці:
- сприяти участі у проведенні заходів
міжнародного характеру (конференцій, семінарів,
форумів, виставок, круглих столів, зустрічей,
нарад тощо;
- використовувати свої ресурси у медіасфері з

метою просування економічних, туристичних,
культурних та інших ресурсів, просувати місто
Хмельницький в якості популярного туристичного
напрямку серед громадян КНР;
- сприяти співробітництву у сфері базової
інфраструктури, економічного розвитку;
- сприяти обміну досвідом між Україною та
Китаєм у сфері розвитку міст;
- спільно приймати участь у подачі заявок на
гранти тощо.
21 листопада представники міської ради взяли
участь у семінарі від Представництва ЄС для
підприємців Хмельницького та Хмельницької
області
«Як
знайти
бізнес-партнера
в
Європейському Союзі?», під час якого була
висвітлена інформація про можливості для
українських підприємців знайти бізнес-партнерів у
Європі
та
підвищити
свою
конкурентоспроможність на ринку ЄС.
7-8 грудня 2018 року представники міської
ради спільно з підприємцями міста взяли участь у
Міжнародній виставці харчових продуктів Ekogala
2018 у м. Жешув (Польща). Під час виставки було
презентовано виробничий потенціал підприємств
харчової галузі міста (ТОВ «Санні Фуд», ПАТ
«Хмельницька макаронна фабрика», ПП «Рудпол»,
сироварня «Іберія», ПрАТ «Хмельпиво», ТМ
«Зелений хутір», ПП «Рикун»).
28 грудня 2018 року відбулась офіційна зустріч
керівництва міської ради з завідувачем кафедри
судової
медицини
медичного
факультету
університету ім. Павла Йозефа Шафарика в
Кошицях (Словацька Республіка) Микитою
Бобровим. Під час зустрічі було обговорено

можливі шляхи співпраці, зокрема, щодо
розроблення програмного забезпечення для
моделювання та відслідковування дорожньотранспортних пригод, обміну досвідом з
словацькими поліцейськими, написання грантових
проектів для підготовки експертів з судової
медицини, використання спеціальних програм та
обладнання. За результатами зустрічі прийнято
рішення більш детально опрацювати можливості
майбутньої співпраці.
Поширення інформації з експортних Протяго Управління
Створено веб ресурс «Інвестиційний портал
пропозицій підприємств міста, пошук м дії
економіки,
Хмельницького»,
на
якому
розміщується
потенційних партнерів
Програ Комунальна
інформація
для
потенційних
інвесторів
ми
установа
(інформація про місто, експортні можливості
Хмельницької
промислових підприємств міста, вільні виробничі
міської
ради площі та офісні приміщення, які можуть бути
«Агенція розвитку запропоновані інвесторам для ведення виробничої
міста»
та економічної діяльності, вільні земельні ділянки,
успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль міста Хмельницького
надіслано
іноземним
дипломатичним
представництвам в Україні з метою поширення
серед ділових кіл іноземних держав.
На офіційному веб-сайті міської ради
розміщено:
- каталог вільних земельних ділянок, які
можуть зацікавити інвестора;
- перелік земельних ділянок, які будуть
реалізовуватися шляхом продажу на аукціоні.
З
метою
сприяння
активізації
зовнішньоторговельних
зв’язків
та
виходу
промислових підприємств міста на європейські
ринки на сайті Хмельницької міської ради
розміщено інформацію про запровадження

Встановлення контакту з міжнародними Протяго Управління
та
іноземними
організаціями
для м дії
економіки,

інституту схваленого експортера при визначенні
преференційного походження товарів з України,
видачу сертифікатів з перевезення товарів з
України за формою «EUR.1», процедуру їх
отримання, переваги від використання для
вітчизняних експортерів продукції, а також кращі
практики застосування наданих преференцій
підприємствами міста.
27 березня 2018 року представники міської
ради та підприємств міста взяли участь в заході у
форматі
Світове
бізнес-кафе
«Жіноче
підприємництво: вихід на зовнішні ринки» та 13
грудня 2018 року – у навчальному тренінгу
«Практичні аспекти експорту до Канади», які були
організовані
проектом CUTIS спільно з
Хмельницькою торгово-промисловою палатою.
Під час цього заходів учасники отримали
інформацію з питань експорту українських товарів
до Канади в контексті вступу в силу Угоди про
вільну торгівлю між Україною і Канадою,
юридичних та логістичних аспектів ЗЕД з Канадою
та можливостей e-commerce для українського
бізнесу на ринках Канади.
21 листопада представники міської ради взяли
участь у семінарі від Представництва ЄС для
підприємців Хмельницького та Хмельницької
області
«Як
знайти
бізнес-партнера
в
Європейському Союзі?», під час якого була
висвітлена інформація про можливості для
українських підприємців знайти бізнес-партнерів у
Європі
та
підвищити
свою
конкурентоспроможність на ринку ЄС.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру
США в Україні та Хмельницькою міською радою

прийняття участі в програмах технічної Програ
допомоги
ми

Комунальна
установа
Хмельницької
міської
ради
«Агенція розвитку
міста»

про співпрацю в рамках проекту “Розвиток
громад”, з 15 червня 2016 року в міській раді
працює доброволець Корпусу Миру США в
Україні, який надає допомогу у розробці та
реалізації проектів соціального, економічного,
культурного, екологічного спрямування, які
орієнтовані на розвиток територіальної громади
міста Хмельницького, покращення співпраці між
міською радою, громадськими організаціями та
бізнесом.
У 2017 році добровольцю Корпусу Миру США
в Україні погоджено продовження терміну
перебування у Хмельницькій міській раді ще на
один рік.
У грудні 2017 року Хмельницька міська рада
вдруге стала переможцем конкурсу для участі у
тренінговій
програмі
«Посилення
місцевої
демократії та урбаністичного розвитку за
допомогою підходу SymbioCity». Участь у
програмі беруть представники бізнесу та влади
міста. Програмою передбачається участь команди
від міста у 5 тренінгових сесіях і підготовка
комплексного проекту «Індустріальний парк
«Хмельницький» за системою SymbioCity.
28 січня – 02 лютого 2018 року представники
міської ради взяли участь у вступному семінарі
міжнародної навчальної програми у м. Белград
(Республіка Сербія) у рамках тренінгової програми
«Посилення місцевої демократії та урбаністичного
розвитку за допомогою підходу SymbioCity», з
метою
підготовки
комплексного
проекту
“Індустріальний
парк
«Хмельницький»
за
системою SymbioCity, 14-18 травня 2018 року у
семінарі міжнародної навчальної програми у м.

Надання консультативної допомоги щодо
залучення коштів іноземних інвесторів,
міжнародної допомоги для підтримки
підприємництва. Вивчення практики та
механізмів роботи міжнародних фондів з
підтримки підприємництва

Києві, 07-20 жовтня 2018 року у ключовій фазі
семінару міжнародної навчальної програми
(Королівство Швеція).
Агенцією
розвитку
міста
встановлено
партнерські контакти в межах розробки грантових
проектів з організаціями таких країн:
- Сербія - Karkatag art collective (Belgrad,
Serbia) - associated partner of Center for Culture and
Education Bozidarac 1947;
- Німеччина - S.C.E.N.E.5, Verein fuer Kultur
und Mehr e.V., based in Berlin, Germany;
- Шотландія - Anim8s;
- Данія - C O P E N H A G E N B O M B A Y;
- Італія - Fondazione Cineteca Italiana;
- Польща - District Culture Centre Węglin;
- Хорватія - Croatian Film Association;
- Словенія - Zavod za uveljavljanje vizualne
kulture, VIZO Institute for Advancement of
Visual Culture;
- Фінляндія
Cultural
Centre
Valve
Valve Film School.
Протяго Управління
22-26 січня 2018 року 8 представників міської
м дії
економіки,
ради взяли участь у навчальній поїздці з обміну
Програ Комунальна
досвідом з польськими муніципалітетами (м.
ми
установа
Люблін та район Прага-Полуднє м. Варшава). Під
Хмельницької
час поїздки члени делегації обговорили питання
міської
ради соціально-економічного розвитку та ознайомилися
«Агенція розвитку із специфікою роботи польських колег.
міста»
18-21 квітня 2018 року представники міської
ради взяли участь у міжнародному семінарі
тренінгової програми «Посилення місцевої
демократії та урбаністичного розвитку за
допомогою підходу SymbioCity» у м. Мугла
(Туреччина) з метою підготовки комплексного

проекту «Розумне Довкілля Хмельницький».
28-29 травня та 2-3 липня 2018 року
працівники міської ради успішно пройшли курс
навчання
з
підготовки
планів
місцевого
економічного розвитку, в рамках Ініціативи ЄС
«Мери за Економічне Зростання» в Україні.
7-8 червня 2018 року працівники міської ради
успішно пройшли навчання за програмою тренінгу
«Проектний менеджмент: сутність та вибір
потенційних
донорів»,
організованим
Хмельницьким
центром
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.
20-25 червня 2018 року відбулася робоча
поїздка делегації Хмельницької міської ради до м.
Люблін та м. Чеханов (Республіка Польща). Під
час поїздки члени делегації обговорили питання
соціально-економічного розвитку та налагодили
співпрацю з інституціями соціального захисту
населення міст.
03 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч
керівництва міської ради з Надзвичайним та
Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном
Хагстрьомом. Під час зустрічі було обговорено
питання співпраці, зокрема, успішну участь м.
Хмельницького в проекті НЕФКО (Північна
екологічна
фінансова
корпорація
(Nordic
Environment Finance Corporation – NEFCO).
Обговорили
також
ідею
партнерства
м.
Хмельницького та шведських міст.
06 серпня 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради із представниками

компанії AuxBridge. Під час зустрічі було
обговорено можливі шляхи співпраці та
використання Smart City технологій для соціальноекономічного розвитку міста.
10 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч
керівництва міської ради з представником PEB
Fabet S.A. Kielce. Під час зустрічі було обговорено
питання
щодо
можливості
будівництва
багатоповерхових
паркінгів
у
місті
Хмельницькому.
18 вересня 2018 року Хмельницький міський
голова провів зустріч з Львівським міським
головою в рамках програми обміну досвідом
“Urban talks”. Під час зустрічі міські голови
обговорили питання архітектури, логістики та
комунальних проблем. “Urban talks” - своєрідний
майданчик для діалогу між містами, обговорення
шляхів вирішення спільних проблем, невдач та
успіхів.
23 вересня 2018 року з офіційним візитом
Хмельницький
відвідав
Надзвичайний
і
Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж
Кумар Бхарті. Окрім зустрічі з керівництвом міста
у міській раді, пан Манодж Кумар Бхарті у
книгарні “Є” презентував власну книгу “Індійська
філософія крізь призму сучасної науки”. Також у
рамках Днів Індії у Хмельницькому відбувся
кінопоказ індійського кіно у кінотеатрі ім. Т.
Шевченка, а на майданчику перед кінотеатром
мешканці та гості міста мали змогу споглядати
традиційні індійські танці. Пан Посол висловив
сподівання,
що
завдяки
таким
заходам
хмельничани зацікавляться індійською культурою,
філософією, збагатяться духовно та розширять свій

світогляд.
29 вересня 2018 року відбулась офіційна
зустріч міського голови з іноземними делегаціями
у рамках святкування Дня міста Хмельницького. У
зустрічі взяли участь Олів’є Ведрін - Президент
Continental European Union Club (Франція), Дамян
Цярціньскі – Генеральний консул Республіки
Польща в Вінниці, представники міст Чеханов
(Польща), Руставі (Грузія), Сілістра (Болгарія) та
Шяуляй (Литва). Гості з іноземних країн привітали
хмельничан з 587 річницею міста Хмельницького.
15-17 жовтня 2018 року міський голова вдруге
взяв участь у Міжнародному Саміті Silk Road
Business Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie
(Китай).
У Саміті взяли участь представники 100 країн
світу: міські голови, керівники регіонів, міністри,
бізнес-спільнота.
Місто Хмельницький для учасників саміту
був представлений окремим виставковим стендом.
Міський голова презентував потенційним
іноземним партнерам інвестиційний потенціал
міста, кроки у створенні індустріального парку,
заходи на підтримку підприємництва, вільні
земельні
ділянки
для
інвесторів,
великі
підприємства, що працюють у місті.
У 2018 році започатковано захід «Кава з
мером», зустрічі за участю представників бізнесу з
метою обговорення нагальних проблем та шляхів
їх
вирішення.
Відбулося
3
зустрічі
з
представниками:
- найбільших підприємств міста;
- будівельних компаній міста;
- підприємств легкої промисловості.

Проведення міжнародного інвестиційного I
Управління
бізнес – форуму
півріччя економіки
2017
року
2018 рік

28 вересня 2018 року відбувся ІІ Форум
економічного розвитку Хмельницького.
-600 учасників,
-4 тематичні панелі,
-30 спікерів,
-5 успішних історій інвесторів.

2.5.

Формування Надання консультаційно-інформаційних Протягом Комунальна установа
послуг для потенційних інвесторів та дії
Хмельницької
дієвого
суб’єктів підприємництва
Програми міської
ради
механізму
«Агенція
розвитку
адміністрат
міста»
ивного та
консультацій
ноінформаційно
го
обслуговуванн
я інвесторів

З метою сприяння реалізації Стратегії розвитку
міста шляхом надання аналітичної, дослідницької,
творчої підтримки у процесі її реалізації, а також
налагодження
партнерських
відносин
з
міжнародними організаціями з метою залучення
зовнішніх досвіду, знань і коштів для реалізації та
фінансування проектів розвитку міста рішенням
сесії міської ради від 22.03.2017 року № 8 створено
комунальну установу Хмельницької міської ради
«Агенція розвитку міста».
Предметом діяльності Агенції для реалізації
зазначеної мети є:
- надання організаційної та інформаційної
підтримки процесу стратегічного планування
розвитку міста;
- формування системи муніципального
маркетингу та брендингу міста;
- генерування, розробка і супровід виконання
ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток
міста з урахуванням його специфіки, можливостей
і потреб;
- проведення досліджень, у тому числі
маркетингових, соціологічних, для визначення
громадської думки, перспектив розвитку міста у
цілому та окремих галузей;
- ініціювання створення перспективних
інвестиційних проектів розвитку міста у
відповідності до його потреб та зацікавленості
потенційних інвесторів;
- налагодження співпраці з міжнародними
організаціями та фондами, сприяння залученню та
реалізації
у місті
міжнародних
проектів
матеріальної та технічної допомоги, що мають на
меті
розвиток
економіки,
соціальної
інфраструктури, культури міста тощо;
формування
та
надання
первинної
аналітичної інформації, необхідної для прийняття
рішення
про
інвестування
потенційним
інвесторам;
розробка
інвестиційних
проектів,
консультативний супровід реалізації проектів;
- участь у розробленні та здійсненні комплексу
заходів
організаційного,
фінансового,

3.1.

3.2.

Сприяння в
отриманні
фінансових
ресурсів
суб’єктами
підприємни
цтва

3. Розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів
Надання фінансової підтримки суб’єктам 2017рік Управління
Рішенням сесії міської ради від 04.07.2018 року
підприємництва
шляхом
часткового
економіки
№4
затверджено
Порядок
часткового
відшкодування з міського бюджету 2018 рік
відшкодування з міського бюджету відсоткових
відсоткових
ставок
за
кредитами,
ставок за кредитами, залученими суб’єктами
залученими суб’єктами підприємництва
підприємництва для реалізації інвестиційних
для реалізації інвестиційних проектів
проектів. Порядок передбачає запровадження
відповідно до Порядку, затвердженого
спрощеного механізму фінансової підтримки
рішенням сесії Хмельницької міської ради
розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок
коштів міського бюджету.

У 2018 суб`єкти підприємництва отримали
відшкодування з міського бюджету відсоткових
ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційних
проектів на суму 498 860, 88 гривень.
Надання
в
оренду
суб'єктам Протяго Управління
Перелік вільних нежитлових приміщень
Залучення
підприємництва нежитлових приміщень м дії
комунального майна міської комунальної власності, які можуть бути
суб’єктів
передані в оренду, оприлюднюється в газеті
підприємни комунальної власності міста, моніторинг Програ
ефективності їх використання, а також ми
міської ради «Проскурів» та розміщується на сайті
цтва до
визначення
цільового
призначення
Хмельницької міської ради.
діяльності
приміщень відповідно до потреб громади
Проводяться конкурси з визначення орендарів
у
нерухомого майна, яке перебуває в міській
пріоритетн міста
комунальній власності.
их для
За 2018 рік було проведено 8 конкурсів з
міста
визначення орендарів нерухомого майна, яке
напрямах
перебуває в міській комунальній власності. На
конкурс було виставлено 8 приміщень. Всього у
конкурсі прийняло участь 15 заявників. За
результатами конкурсу передано в оренду 8
приміщень площею 550,9 кв.м (з врахуванням
площ загального користування).
Початкова місячна загальна орендна плата –
37696,96 грн. (1 кв.м – 68,43,00 грн.) (без ПДВ).

Проведення земельних
набуття права оренди
земельних
ділянок
господарювання

Запропонована місячна загальна орендна плата –
60967,82 грн. (1 кв.м – 110,67 грн.) (без ПДВ).
Отримувачі коштів додатково отримають в місяць
23270,86 грн. (без ПДВ).
За результатами вивчення попиту рішеннями
виконавчого комітету надано дозвіл на передачу в
оренду приміщень міської комунальної власності 26 юридичним особам загальною площею 2081,6
кв.м та 31 фізичним особам – підприємцям
загальною площею 1810,2 кв.м. Також рішеннями
виконавчого комітету 331 орендарю продовжено
термін оренди на приміщення загальною площею
14 652,00 кв.м.
У звітному періоді на аукціони з продажу
об’єктів міської комунальної власності (у формі
торгів з голосу) виставлялось нежитлове
приміщення загальною площею 254,5 кв.м по
вул. Прибузькій, 30 та нежитлова будівля
загальною площею 719,3 кв.м по вул. Озерній, 3.
Будівля загальною площею 719,3 кв.м по
вул. Озерній, 3 була виставлена також на
електронний аукціон. 28 грудня 2018 року в
електронній торговій системі Прозорро.Продажі
відбувся електронний аукціон із зниженням
стартової ціни. Стартова ціна об’єкта становила
957210,48 грн (без ПДВ), ціна продажу
1500001,00 грн (без ПДВ).
аукціонів з Протяго Департамент
Передача
вільних
земельних
ділянок
та продажу м дії
архітектури,
здійснюється згідно процедури земельних торгів.
суб’єктами Програ містобудування та 31.05.2018 року проведено земельні торги у формі
ми
земельних ресурсів
аукціону з продажу прав на земельні ділянки (3
ділянки у власність - на загальну суму 1821670,00
грн., 1 ділянка в оренду - на загальну суму
17129,40 грн.). До бюджету надійшло 1,85 млн.

Проведення конкурсів по визначенню Протяго Управління
перевізників на міських автобусних м дії
транспорту
маршрутах загального користування
Програ зв’язку
ми

грн. Також, Хмельницькою міською радою було
оголошено проведення земельних торгів з продажу
прав на 4 земельні ділянки, однак, торги не
відбулися, в звязку із відсутністю учасників".
23.03.2018 року проведено 8 конкурсів з
та перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в м. Хмельницькому, в
яких прийняли участь 6 претендентів перевізників.
За результатами засідань конкурсного комітету
визначено, що 3 конкурси з 8 вважати такими, на
яких не визначено переможця. За результатами 5
конкурсів визначено переможців, з якими
27.04.2018 року укладені Договори на здійснення
пасажирських
перевезень
автомобільним
транспортом в м. Хмельницькому. Договори про
організацію перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування в м.
Хмельницькому
укладені
з
наступними
перевізниками-переможцями:
- ФОП Марценюк В.М.
- ТОВ «Рембуд-транс»
- ТОВ «Хмельницьке таксі»
- ХКП «Електротранс»
На об’єкти конкурсу (маршрути загального
користування), по яким переможця не визначено
призначено тимчасових перевізників – терміном на
3 місяці.
По конкурсу № 7 (маршрут № 58 «ОзернаКатіон») тимчасового перевізника не призначено в
зв’язку з відсутністю претендентів.
05 листопада 2018 року проведено 13 конкурсів
з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в м. Хмельницькому, в
яких прийняли участь 3 претенденти-перевізники.

Проведення заходів щодо популяризації 2017рік
впровадження
енергоефективних
технологій,
сприяння
у
реалізації 2018 рік
державних та місцевих програм з
енергозбереження
на
підприємствах
міста.
Створення
постійно
діючої
виставки енергоефективного обладнання,
відновлювальних джерел енергії та
можливість
розповсюдження
промоційних матеріалів підприємств
міста

Відділ
енергоменеджменту
Управління
економіки

По результатам засідань конкурсного комітету
визначено, що 7 конкурсів з 13 вважати такими на
яких не визначено переможця, за відсутності
пропозицій перевізників.
За результатами 6 конкурсів визначено
переможців, з якими 27.12.2018 року укладені
Договори на здійснення пасажирських перевезень
автомобільним транспортом в м. Хмельницькому.
Договори про організацію перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування
в м. Хмельницькому укладені з наступними
перевізниками-переможцями:
- ФОП Мішин О.В.
- ТОВ «Рембуд-транс»
- ХКП «Електротранс»
На об’єкти конкурсу (маршрути загального
користування), по яким переможця не визначено
призначено тимчасових перевізників – терміном на
3 місяці.
По конкурсам № 2 (маршрут № 8 «ОзернаРакове») та № 7 (маршрут № 20 «Катіон-Лезневе»)
тимчасових перевізників не призначено в зв’язку з
відсутністю претендентів.
З
метою
підвищення
поінформованості
мешканців міста щодо більш ефективного
використання енергії, стимулювання до зниження
споживання енергетичних ресурсів шляхом
впровадження
заходів
з
підвищення
енергоефективності
ведеться
активна
інформаційна політика. Інформаційні матеріали
розміщуються у громадському транспорті, у
приміщеннях
Управління
адміністративних
послуг, громадських приймальнях тощо.
На
базі
Центру
Енергоефективності

розташована
постійно-діюча
виставка
енергоефективного
обладнання.
Працівники
Центру надають консультації з впровадження
енергозберігаючих заходів в приватних та
багатоквартирних житлових будинках.
01 лютого 2018 року проведено семінар для
голів ОСББ на тему «Енергоефективне місто». Під
час семінару розглядались нові підходи до
впровадження енергоефективних заходів, успішні
приклади
реалізації
проектів
у
сфері
енергозбереження, презентовано нову програму по
відшкодуванню частини кредитів для ОСББ міста
на впровадження енергоефективних заходів на
2018-2022 роки.
14
лютого
2018
року
в
Центрі
Енергоефективності відбулася робоча зустріч з
головами 7 ОСББ, які першими заявили намір
провести заходи з енергоефективності (утеплення,
встановлення ІТП, заміна вікон, утеплення
покрівлі)
відповідно
до
нової
Програми
відшкодування частини кредитів, отриманих
ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних
джерел енергії та заходів з енергозбереження,
термомодернізації багатоквартирних житлових
будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022 роки,
прийнятої 31 січня 2018 року, представниками
державних банків, підрядників.
15 лютого 2018 року та 28 березня 2018 року
для
керівників
та
відповідальних
за
енергозбереження
в
будівлях
професійнотехнічних
навчальних
закладів
проведено
навчальні семінари по впровадженню щоденного
моніторингу
споживання
енергоносіїв
за
допомогою
програмного
забезпечення

«Енергоплан».
23 лютого 2018 року проведено пресконференцію
для
українських
ЗМІ
«Енергоефективність
та
відновлювальна
енергетика на користь громадам. Успішні історії
міста Хмельницького». В заході прийняли участь
голова Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України Сергій Савчук, який
високо оцінив потужну роботу, проведену містом в
напрямку енергоефективності та керівник Проекту
USAID Діана Корсакайте, яка зазначила:
«Хмельницький є одним з найбільш успішних
наших проектів завдяки політичній волі
керівництва міста, зусиллям мера та його команди
та співпраці з місцевими експертами»
22-23 березня 2018 року взято участь у
дводенний Подільський енергетичний форум
«GreenEnergy». Форум мав на меті згуртувати
підприємців,
що
працюють
в
секторі
альтернативної енергетики та суміжних з ним
секторів економіки, щоб ознайомити їх зі
світовими тенденціями і новими інструментами у
сфері
альтернативної
енергетики
та
енергоефективних технологій.
13 квітня 2018 року в Агенції сталого розвитку
«АСТАР» відбулася презентація результатів
аналізу Плану дій сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР)
Хмельницького.
Активісти
та
громадськість досить високо оцінили роботу в
цьому напрямку та відзначили її ефективний та
системний підхід.
28 квітня 2018 року - взято участь у IV Форумі
енергоефективного
партнерства’18
та
презентували успішний досвід реалізації ЕСКО-

механізму
в
Хмельницькому.
Завдяки
Меморандуму з Держенергоефективності у місті
укладено 5 ЕСКО-договорів у бюджетній сфері.
06 червня 2018 року – взято участь в Invest
Energy Day (м. Київ) – конференції з фінансування
заходів
з
енергоефективності
міст
та
територіальних громад. На заході свої доповіді
представляли
10
спікерів
(представники
фінансових донорів, грантодавців, інвестиційних
компаній, венчурних фондів та міжнародних і
вітчизняних банків), які розповіли про механізм
отримання
фінансування
проектів
з
енергоефективності та альтернативної енергетики,
грантову і технічну підтримку здійснення таких
проектів.
15 червня 2018 року – проведено разом з
Держенергоефективності та з Фондом Еберта в
Україні семінар щодо реалізації програми «теплих
кредитів», застосування ЕСКО-механізму в ОСББ.
Семінар відбувся за участю радника Голови
Держенергоефективності Олексія Корчміта та
заступника
міського
голови
Володимира
Гончарука. У заході взяли участь близько 60 голів
ОСББ/ЖБК, громадські організації та місцевий
бізнес.
27.09.2018 року – проведено Семінарпрактикум
для
голів
ОСББ:
«Приклади
впровадження
енергоефективних
заходів
в
багатоквартирних житлових будинках різних міст
України» із залученням компанії Caparol.
28.09.2018 року – організовано тематичну
панель «Енергоефективні рішення для бізнесу» та
виставку енергоефективного обладнання в рамках
проведення ІІ Форуму економічного розвитку

Хмельницького.
28.09.2018 року – прийнято участь у відкритті
СЕС (потужністю 500кВт) на базі Хмельницького
Національного Університету.
10.10.2018
року
для
керівників
та
відповідальних за енергозбереження в бюджетних
закладів міста презентовано Концепцію системи
енергетичного менеджменту та впроваджено
систему матеріального стимулювання за ефективне
споживання енергоресурсів.
22-23.11.2018 року – прийнято участь у
міжнародній конференції «Муніципалітети за
стале зростання».
Проведено кампанію щодо популяризації
міської
Програми
сприяння
впровадження
відновлювальних джерел енергії власниками
приватних житлових будинків м. Хмельницького
на 2018-2029 роки. Інформацію розміщено на бігбордах, сіті-лайтах та в ЗМІ.
Проведення круглих столів за участю 2017рік Управління
10.05.2018
року
відбулося
розширене
представників
органів
місцевого
економіки
засідання з представниками кредитно-фінансових
самоврядування,
представників 2018 рік
установ стосовно обговорення
Порядку
бізнесових кіл та керівників банківських
часткового відшкодування з міського бюджету
установ щодо розширення доступу
відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктів підприємницької діяльності до
суб’єктами
підприємництва
для
реалізації
фінансових ресурсів
інвестиційних проектів за участю членів
координаційної
ради
з
питань
розвитку
підприємництва.
6 липня 2018 року було підписано
Меморандум про взаємодію з сімома державними
та приватними банками щодо реалізації проекту
підтримки місцевого бізнесу.
4. Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення
суб’єктів підприємництва

4.1.

Інформацій
не
забезпеченн
я суб’єктів
підприємни
цької
діяльності

Забезпечення відкритого необмеженого
доступу суб’єктів господарювання до
Генерального плану, плану зонування
території міста, містобудівного кадастру;
іншої
містобудівної
документації;
комплексних
схем
розміщення
тимчасових споруд; комплексної схеми
озеленення міста; переліку земельних
ділянок,
право
оренди,
на
які
пропонується продати на земельних
торгах у формі земельного аукціону, а
також переліку вільних нежитлових
приміщень комунальної власності, які
можуть бути передані в оренду, перелік
нежитлових приміщень, які підлягають
приватизації
шляхом
продажу
на
аукціоні, іншої документації, що впливає
на розвиток підприємництва

Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
комунального
майна, Департамент
архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів

Інформація щодо вільних земельних ділянок,
що виставляються на земельні торги періодично
розміщується на сайті Хмельницької міської ради.
Матеріали діючого генерального плану
м. Хмельницького, затвердженого рішенням 19-ї
сесії міської ради від 06.08.2008 №4, згідно
«Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю
держави» (Постанова КМУ від 27.11.1998 №1893)
на даний час мають обмежувальний гриф «ДСК» для службового користування.
На замовлення управління архітектури та
містобудування
департаменту
архітектури,
містобудування
та
земельних
ресурсів
Хмельницької
міської
ради
Державним
підприємством «Український державний науководослідний
інститут
проектування
міст
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя» розроблено
проекти містобудівної документації «Коригування
(внесення
змін)
генерального
плану
м.
Хмельницький» та Комплексна схема озеленення
території м. Хмельницького».
Графічні матеріали комплексної схеми
розміщення стаціонарних тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на
території
м.
Хмельницького,
затвердженої
рішенням 21-ї сесії міської ради від 12.12.2012
№18 (зі змінами), знаходиться у електронному
вигляді
в
управлінні
архітектури
та
містобудування та доступні для ознайомлення
громадою міста.
Інформація щодо вільних приміщень міської

Поновлення
бази
даних
вільних Протяго Управління
виробничих
площ
промислових м дії
економіки
підприємств міста
Програ
ми

Підтримка в актуальному стані розділу
«Для бізнесу» на офіційному веб-порталі
Хмельницької міської ради із постійним
наповненням відповідною інформацією
Формування
та
розміщення
на
офіційному веб-порталі Хмельницької
міської ради переліку цільових, галузевих
та інших міських програм, а також
міжнародних проектів для залучення
суб'єктів підприємництва до участі в їх
виконанні
Проведення
інформаційноконсультативних
заходів
серед
представників
підприємництва
з
актуальних
питань
ведення
підприємницької діяльності

комунальної власності, які можуть бути передані в
оренду, щодо оренди та приватизації приміщень
міської комунальної власності систематично
публікується в газеті міської ради “Проскурів” та
розміщується на сайті міської ради.
Програма
містобудівного
кадастру
знаходиться на стадії розробки. Спільно із ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»
вивчається
досвід
використання програмного забезпечення щодо
організації містобудівного кадастру в інших
містах.
На сайті міської ради в розділі «Інвестиційна
діяльність» розміщено інформацію про вільні
виробничі площі та офісні приміщення, які можуть
бути запропоновані інвесторам для ведення
виробничої та економічної діяльності, земельні
ділянки, які будуть реалізовуватись шляхом
продажу на аукціоні.
Розділ «Для бізнесу» на офіційному вебпорталі Хмельницької міської ради оновлюється
актуальними даними на постійній основі.

Протяго
м
дії
Програ
ми
Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки
Управління
економіки

На офіційному веб-порталі Хмельницької
міської ради на постійній основі розміщується та
поновлюється перелік цільових, галузевих та
інших міських програм, а також міжнародних
проектів для залучення суб'єктів підприємництва
до участі в їх виконанні.

Протяго
м дії
Програ
ми

Управління торгівлі,
Управління ПФУ у
м. Хмельницькому,
Управління з питань
екології
та

Управлінням торгівлі проведено 10 робочих
нарад з представниками адміністрацій ринків,
працівників
КП
«Хмельницькводоканал»,
управління житлово-комунального господарства,
проектанта ФОП Буркуна О. М. виконавчого

контролю
за
благоустроєм міста,
Управління праці та
соціального захисту
населення,
Центр
підтримки
малого
підприємництва

директора ГО «Асоціація Хмельницьких ринків»
Сніховського
О.О, представників головного
управління ДФС України в Хмельницькій області,
управління праці та соціального захисту населення
щодо наступних питань: напрямів та форми
співпраці між ГУ ДФС України у Хмельницькій
області та суб’єктами малого підприємництва, які
працюють в торгівлі та, зокрема, на ринках м.
Хмельницького, новини нормативно-правової бази
в галузі оподаткування; виконання рішення
виконавчого комітету Хмельницької міської ради
від 25.02.2016 року № 125 «Про створення міської
робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової»
зайнятості населення та «тіньової» заробітної
плати, затвердження Положення про неї та заходів
щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості
населення та «тіньової» заробітної плати в місті
Хмельницькому на 2016-2017 роки» в розрізі
ринків
міста
Хмельницького;
розроблення
проектно - кошторисної документації по
облаштуванню та виносу оновленої мережі
водогону в межах речових ринків по вулиці
Геологів.
Організовано 18 нарад робочої групи з
легалізації бізнесу в управлінні праці та
соціального захисту населення, на які було
запрошено 781 суб’єкт господарювання та 318 з
яких були заслухані. До відома роботодавців,
доводилась вимога про необхідність дотримання
законодавства про працю з питань своєчасної та у
повному обсязі оплати праці, додержання
мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення
трудових відносин, за наслідками чого роботодавці

притягатимуться до відповідальності.
Проведено 72 обстеження, під час яких з
роботодавцями та найманими працівниками
проводилась відповідна роз’яснювальна робота.
Обстежено 1342 суб’єкта господарської діяльності
за місцем здійснення діяльності, в ході яких 444
громадянина повідомили про те, що вони не
оформлені. Під час обстежень видано 3622
«пам’ятки» щодо видів відповідальності за
порушення
трудового
законодавства
(дисциплінарна, адміністративна та кримінальна)
та «пам’ятки - застереження» про недопустимість
використання «тіньової» зайнятості і «тіньової»
заробітної плати.
04.07.2018 № 29 прийнято рішення міської
ради «Про внесення змін до рішень міської ради
від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 № 30, від
20.09.2017 № 28». Даним рішенням затверджено
Порядок
розміщення
на
території
міста
Хмельницького пересувних тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, згідно
якого передбачається запровадження електронних
торгівлі на право розміщення ПТС .
12.06.2018 року за ініціативи Міністерства
аграрної політики та продовольства України
проведено семінар по питанню безпечності та
якості харчових продуктів.
15.05.2018
року проведено
громадські
слухання регуляторного акту – «Про внесення змін
до рішень міської ради від 21.09.2016 № 55, від
22.03.2017 № 30, від 20.09.2017 № 28».

Прийнято рішення виконавчого комітету від
23.08.2018
№ 659
«Про
використання
поліетиленових пакетів в об'єктах торговельної
мережі та на ринках м. Хмельницького».
Текст рішення оприлюднено на офіційному
сайті міської ради, підготовлено листи 200
суб'єктам
господарської
діяльності
з
рекомендаціями
пропонувати
покупцям
альтернативу
використання
одноразових
поліетиленових пакетів, посуду.
З метою реалізації рекомендацій рішення
27.12.2018 проведено семінар на тему: «Торгівля
без поліетилену – запорука чистого довкілля».
З
метою
орієнтації
безробітних
на
започаткування власної справи, з подальшим
працевлаштуванням, активізації безробітних щодо
самозайнятості за звітний період проведено 24
інформаційних семінари «Як розпочати свій
бізнес?», 3 тренінга для бажаючих, які визначилися
з бізнес-ідеєю та мають намір розпочати свій
бізнес та 6 тематичних семінарів “Від бізнес-ідей
до власної справи” Участь у заходах взяли 1
внутрішньо-переміщена особа та 64 учасника АТО.
До
участі
у
семінарах
залучалися
представники Державної податкової інспекції у м.
Хмельницькому ГУ Державної фіскальної служби
у Хмельницькій області, Регіонального фонду
підтримки підприємництва у Хмельницькій
області, Хмельницького облуправління
АТ
«Державного ощадного банку України», приватні
підприємці, які започаткували власну справу за
сприянням служби зайнятості.
У інформаційних та тематичних семінарах
взяли участь 123 особи, в тому числі 25 осіб з

інвалідністю.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про
зайнятість населення» Хмельницький міський
центр зайнятості у 2018 році ініціював та
сформував робочу групу із забезпечення надання
безоплатних
індивідуальних
і
групових
консультацій з питань організації та провадження
підприємницької діяльності, в яку входить 9
представників
органів
державної
влади,
підприємств, установ. Протягом 2018 року надано
222 консультації, з них представниками податкової
структури – 90.
Управлінням з питань екології та з початку
поточного
року
управлінням
забезпечено
здійснення роз’яснювальної та консультаційної
роботи
з питань дотримання суб’єктами
підприємництва
вимог
природоохоронного
законодавства та Правил благоустрою території
міста Хмельницького.
Продовжувалась практика проведення нарад з
питань легалізації «тіньової» зайнятості та
«тіньової» заробітної плати, за участю членів
відповідної робочої групи.
Так, протягом 2018 року проведено 18 нарад,
на які запрошувались 781 роботодавець міста,
заслухано 318. Під час нарад визначались шляхи
підвищення
заробітної
плати,
надавались
конкретні пропозиції, як зберегти трудові
колективи та одночасно не порушувати чинне
законодавство.
Протягом 2018 року здійснено 1802
відвідування роботодавців, з метою проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи, в т.ч. 460 –
в якості інспекторів праці, на виконання п. 33

Порядку здійснення державного контролю за
додержанням
законодавства
про
працю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2017 р. №295. «Деякі
питання реалізації статті 259 Кодексу законів про
працю України та статті 34 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, в тому числі
здійснено відвідування 1342 роботодавців, на
виконання рішення виконавчого комітету, у складі
робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати. В ході
заходів 551 громадянин повідомили, що не
перебувають у офіційних трудових відносинах (або
нібито перебувають на випробувальному терміні
чи на стажуванні).
Матеріали
за
наслідками
відвідувань
направлялись до ГУ ДФС у Хмельницькій області
та управління Держпраці у Хмельницькій області,
з проханням вжити заходів, в межах наданих
повноважень.
На виконання протокольних доручень
засідань міської робочої групи, управлінням праці
та соціального захисту населення організовано та
взято участь у інформаційно-роз’яснювальних
заходах (т.з. «обстеження»), направлених на
легалізацію «тіньової» зайнятості та «тіньової»
заробітної плати серед суб’єктів господарювання
міста, за місцем здійснення діяльності.
Протяго Хмельницький
Впродовж звітного періоду 5 безробітних
Надання можливості безробітним пройти
м дії
міський
центр (учасники АТО) підвищили кваліфікацію за
навчання з основ підприємницької
Програ зайнятості
напрямком «Основи підприємницької діяльності».
діяльності, отримання консультацій щодо
ми
Це сприяло зменшенню ризиків, підвищенню
започаткування та провадження власної
обізнаності майбутніх підприємців при здійсненні
справи
діяльності.

4.2.

Популяриза Популяризація
виробників
ція
туристичн
ої
сфери
міста

продукту

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про
зайнятість населення» Хмельницький міський
центр зайнятості у 2018 році ініціював та
сформував робочу групу із забезпечення надання
безоплатних
індивідуальних
і
групових
консультацій з питань організації та провадження
підприємницької діяльності, в яку входить 9
представників
органів
державної
влади,
підприємств, установ. Впродовж року надано 222
консультації, з них представниками податкової
структури – 90.
місцевих Протяго Управління торгівлі,
У 2018 року продовжено реалізацію проекту
м дії
Управління
«Купуй Хмельницьке» в частині промоціювання
Програ економіки
товарів
місцевого
виробництва
шляхом
ми
маркування товарів місцевого виробництва в
торговельних мережах міста.
22 червня у рамках Проекту представники
міської ради презентували продукцію місцевого
виробництва, а саме : ТОВ «Sunny Food», ПрАТ
«Хмельницька маслосирбаза»,ПП «Балтіка», ПрАТ
«Хмельницька макаронна фабрика», Хмельницька
кондитерська фабрика «Кондфіл», ПП «Рудпол»,
ТОВ «Хмельницький зернопродукт», ПрАТ
«Хмельпиво», ПП «Рикун» на food-Фестивалі у м.
Цзяюйгуань (КНР).
17-18 серпня 2018 року у Хмельницькому
вперше відбувся fashion-показ брендів місцевих
виробників та показ дитячого та підліткового
одягу просто неба – «KIDS FASHION SHOW &
MARKET».
7-8 грудня 2018 року представники міської
ради спільно з представниками підприємництва м.
Хмельницького
презентували
продукцію
локального виробництва на міжнародній виставці-

Розвиток нових туристичних маршрутів у
місті, популяризація вже існуючих через
видання
альбому
“Хмельницький
туристичний”

Протяго Управління
м дії
культури і туризму
Програ
ми

Розвиток
туристичних
послуг для Протяго Управління
населення та гостей міста, створення м дії
культури і туризму
туристичної інфраструктури
Програ
ми

Організація ділових візитів та прийому 2017 рік Управління
ділових кіл іноземних держав з метою
економіки,
пошуку потенційних інвесторів для 2018 рік Управління
розвитку туристичної сфери міста
культури і туризму,
Хмельницька ТПП

ярмарку Ekogala 2018 у м. Жешув (Польща).
Від початку грудня 2018 року у найбільших
ритейл-мережах міста
розпочато акційну
кампанію «Підтримай місцевого виробника отримуй еко-торбинку у подарунок!».
Станом на 01.01.2019 в місті працює 154
об'єкти фірмової торгівлі.
В музеї історії міста Хмельницького діють
туристичні маршрути: «10 музеїв в одну лінію»,
«Романтика проскурівського модерну»,
«У
пошуках середньовічної Плоскирівської фортеці»,
«Хмельницький монументальний. Від Богдана до
Богдана», автобусна екскурсія містом та
екскурсійний маршрут металевими скульптурами
М. Мазура спільно з гімназією №2.
У 2018 році впроваджено новий пішохіднотранспортний
екскурсійний
маршрут
«Мазурленд».
11 травня в рамках свята відкриття
туристичного сезону «Відкрий своє місто. 2018»
було
представлено
туристичну
мапу
«Хмельницький цікавий», в якій вказані основні
туристичні об’єкти, в тому числі готелі та
ресторани.
22-26 січня 2018 року 8 представників міської
ради взяли участь у навчальній поїздці з обміну
досвідом з польськими муніципалітетами (м.
Люблін та район Прага-Полуднє м. Варшава). Під
час поїздки члени делегації обговорили питання
соціально-економічного розвитку та ознайомилися
із специфікою роботи польських колег.
20-25 червня 2018 року 8 представників
Хмельницької міської ради здійснили робочу
поїздку до м. Люблін та м.Чеханов (Республіка

4.3.

Інформацій
не
забезпеченн
я
діяльності
у напрямку
проведення
аналізу
стану та
розвитку
підприємни
цтва

Розміщення соціальної реклами на бігбордах, сіті-лайтах, у громадському
транспорті, в ЗМІ з метою проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи з
питань легалізації “тіньової” зайнятості
населення та “тіньової” заробітної плати
серед роботодавців та працівників міста

Протяго Управління праці та
м
дії соціального захисту
Програ населення
ми

Забезпечення роботи телефонів “гарячої
лінії”, на які можуть звернутися
громадяни міста, в тому числі
представники малого та середнього

Протяго Управління праці та
м
дії соціального захисту
Програ населення

Польща) з метою обміну досвідом в соціальноекономічній сфері та налагодження співпраці з
інституціями соціального захисту населення міст.
На ІІ Форумі економічного розвитку
Хмельницького проведено
панель
«Бізнесможливості в туристичній сфері міста» з
залученням потенційних інвесторів для розвитку
туристичної сфери міста, які були присутні на
заході від міжнародних делегацій
11 листопада 2018 року відбулася офіційна
зустріч керівництва міської ради з делегацією
Альянсу міст Шовкового шляху. Під час якої
міський голова підписав з генеральним секретарем
Альянсу міст Шовкового шляху Меморандум про
взаєморозуміння між Альянсом міст Шовкового
шляху та містом Хмельницький.
Протягом 2018 року розміщено 7 біг-бордів та
10 сіті-лайтів щодо важливості та переваг
офіційного працевлаштування.
В
громадському
транспорті
ХКП
«Електротранс»
розміщено
близько
200
«пам’яток», в яких міститься заклик до працівників
вимагати офіційного працевлаштування, та
вказуються телефони відділу праці, на які можуть
звернутись працівники, в разі порушення
роботодавцями вимог чинного законодавства про
працю.
Зазначені вище заходи висвітлювались в ЗМІ
(сайт міської ради, газета «Проскурів», ТРК
«Місто» (в т.ч. радіо),
телеканал TV7+,
«Ексклюзив» та соціальних мережах).
У відділі праці управління праці та соціального
захисту населення працюють телефони «гарячої
лінії» (70-41-46, 65-73-90, 65-22-81), на які можуть

4.4.

Активізаці
я взаємодії
органів
влади з
підприємни
цькою
громадськіс
тю

підприємництва, з питань законодавства
ми
про працю, зокрема з питань дотримання
законодавчо встановлених державних
мінімальних гарантій оплати праці та
трудових відносин
Розробка
концепції
розвитку 2017 рік Управління торгівлі,
інфраструктури ринків
ГО
“Асоціація
Хмельницьких
ринків”

звернутися
громадяни
законодавства про працю.

міста

з

питань

За результатами проведення робочих нарад за
участі представників міської влади та суб'єктів
господарювання (ринків), для виготовлення ПКД
по облаштуванню та виносу оновленої мережі
водогону в межах речових ринків по вулиці
Геологів
укладено
договір
між
ТОВ
«Автотехкультсервіс» та проектантом ФОП
Буркуном О.М. від 26.03.2018 р. Виготовлено
ПКД, підготовлено рішення про передачу на
баланс КП « Хмельницькводоканал».
Адміністраціями ринків постійно вживаються
заходи щодо покращення умов для здійснення
торговельної діяльності підприємцями.
На виконання рішення міської ради від
22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності
та
тимчасових
конструкцій на території міста Хмельницького» в
1 півріччі п.р. проведено спільно з управлінням
архітектури та містобудування 26 нарад за участю
суб'єктів господарювання- власників ТС з питання
переобладнання тимчасових споруд в єдиному
архітектурному ансамблі за погодженим архітипом
– по вул. вул. Кам'янецька – транспортні зупинки
«Пам'яті героїв», «Торговий центр», «Героїв
Чорнобиля», «Юність», вул. Молодіжна - зупинка
«Поліклініка №4», вул. Довженка- трасп.зупинки
«Кінцева» рух в місто і з міста, по прс.Миру- в
районі тр. зуп. «Темп», «Вінницький»», «Будинок
Друку» – рух в місто, вул. Зарічанська - зупинка

Організація роботи координаційної ради з Протяго Управління
питань розвитку підприємництва
м дії
економіки
Програ
ми

4.5.

Проведення семінарів, навчання з
керівниками суб’єктів підприємництва
щодо впровадження змін чинного
законодавства
Популяриза Проведення круглих столів, семінарів,
ція
ідей громадських слухань з проблем розвитку
підприємни жіночого підприємництва у місті

«Автомагазин», по вул. Шевченка - зупинки
«Міська лікарня», рух в місто і з міста, вул.
П.Мирного, біля буд № 35, в районі тр. зупинок
«Озерна» та «Кінцева», вул. Проскурівського
підпілля - зупинки
«Педакадемія»,
«Будівельників», вул. Курчатова - зупинки
«Паркова», біля будинку 1з, вул. Гальчевського ,
біля будинку №27/1, вул. Купріна, зупинки
«Зелене господарство» та «Ринок Дубове», вул.
Свободи, 13/1 – зупинка «Магазин «Думка», вул.
Зарічанська, зупинка «вул. Перемоги».
10.05.2018 року відбулося розширене засідання з представниками кредитно-фінансових установ
стосовно обговорення Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок
за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів за
участю членів координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
6 липня 2018 року було підписано Меморандум про взаємодію з сімома державними та приватними банками щодо реалізації проекту підтримки
місцевого бізнесу.
28 серпня відбулось засідання координаційної
ради з питань розвитку підприємництва на якому
заслуховувався стан виконання протокольних
доручень попередніх засідань.
-

Протяго Управління
м
дії економіки
Програ
ми
2017 рік Управління
27 березня 2018 року на базі Хмельницької
економіки,
ТПП проведено Світове бізнес-кафе «Жіноче
2018 рік Хмельницька ТПП, підприємництво: вихід на зовнішні ринки» в

цтва

Центр
підтримки
малого
підприємництва
Організація та проведення святкових 2017 рік Управління
заходів, приурочених до Дня підприємця,
економіки,
Дня машинобудівника, Дня працівників 2018 рік Управління молоді
місцевої промисловості, Дня молоді
та спорту
Проведення
конкурсів
професійної
майстерності
серед
суб’єктів
підприємництва сфер торгівлі, побуту,
ресторанного господарства

Протяго
м
дії
Програ
ми

Проведення заходів з підтримки місцевих 2017 рік
товаровиробників, в т.ч. виставкиярмарки “Купуй Хмельницьке!” із 2018 рік
залученням суб’єктів підприємницької
діяльності міста, тематичних фестивалів,

рамках Канадського Проекту CUTIS. Платформи
She Exports та Офісу з просування експорту.

30.06.2018 року проведено молодіжний
фестиваль розвитку «My Fest», приурочений до
Дня молоді.
31.08.2019 відбулася старт-вечірка ІІ Форуму
економічного
розвитку
Хмельницького
приурочена Дню підприємця
Управління торгівлі
29 березня 2018 року відбувся конкурс
«Кращий кухар-юніор Поділля», за ініціативи
Подільської гільдії кулінарів в Хмельницькому
торговельно-економічному коледжі КНТЕУ.
У конкурсі взяли участь представники
Вінницького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ, Вінницького торговельно-економічному
коледжу КНТЕУ, ДВНЗ «Тернопільський коледж
харчових технологій і торгівлі», Деражнянського
центру професійної освіти, ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний
професійний
ліцей»,
Грицівського вищого професійного училища №38,
ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної
освіти
сфери
послуг»,
Хмельницького
торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
15.12.2018 відбувся Чемпіонат бариста
Хмельниччини. Учасниками чемпіонату були
бариста закладів ресторанного господарства:
«Клуб кави», ресторан «Діоскурі», ТМ «Твоя
кава», кав'ярня «Lumore», кав'ярня «Cozy Windoy».
Управління
На майдані біля кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка
економіки,
проведено різдвяний ярмарок, де хмельничани та
Управління торгівлі, гості міста могли придбати новорічні прикраси
Управління
хенд мейд, каву, різдвяні смаколики, тощо.
культури і туризму
11 лютого 2018 року в парку культури і

створення віртуальної виставки продукції
товаровиробників міста

відпочинку ім. М. Чекмана відбувалось свято
зустрічі весни. На території парку були
розташовані палатки з різноманітними сувенірами,
власноруч виготовленими народними майстрами.
11 травня 2018 року в рамках свята відкриття
туристичного сезону «Відкрий своє місто. 2018»
було
представлено
туристичну
мапу
«Хмельницький цікавий», в якій вказані основні
туристичні об’єкти, в тому числі готелі та
ресторани.
25-27 травня 2018 року на території
Молодіжного парку (міський пляж) пройшов рокфестиваль
«Rock&Buh».
На
території
фестивального містечка знаходилась зона фудкорту, де гості заходу мали змогу придбати напої
та їжу. Понад 10 підприємств міста виступили
спонсорами у проведенні фестивалю.
У березні 2018 року розпочато реалізацію
проекту «Купуй Хмельницьке» в частині
промоціювання товарів місцевого виробництва.
17-18 серпня 2018 року у Хмельницькому
вперше відбувся fashion-показ брендів місцевих
виробників та показ дитячого та підліткового
одягу просто неба – «KIDS FASHION SHOW &
MARKET».
7-8 грудня 2018 року представники міської
ради спільно з представниками підприємництва
м. Хмельницького презентували продукцію
локального виробництва на міжнародній виставціярмарку Ekogala 2018 у м. Жешув (Польща). Від
початку грудня 2018 року у найбільших ритейлмережах міста розпочато акційну кампанію
«Підтримай місцевого виробника - отримуй екоторбинку у подарунок!»

Формування
та
розміщення
на
офіційному веб-порталі Хмельницької
міської ради переліку найбільших
бюджетоутворюючих підприємств міста
Організація екскурсій для дітей, які
перебувають в таборах з денним
перебуванням, на малі та середні
підприємства

4.6.

Протяго
м
дії
Програ
ми
Протяго
м дії
Програ
ми

Управління
економіки

Перелік найбільших підприємств міста
розміщено
на
офіційному
веб-порталі
Хмельницької міської ради.

Департамент освіти
Організовано професійно-орієнтовні екскурсії
і науки, Управління для учнів м. Хмельницького на: ПП «Континент» молоді та спорту
виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі
шкіри та інших матеріалів;ТОВ «Кондитерський
цех «Стожари» - виробництво кондитерських
виробів, Хлібокомбінат, вул. Тернопільська, 8.,
кулінарний салон «МАІtko 80», до міста Києва на
захід «Місто професій»; ПриватБанк, Головне
управління ДСНС України у Хмельницькій області;
завод ХЗТП; Хмельницька макаронна фабрика;
мовну школу «ОЛА»; завод «АДВІС»; приватне
підприємство «Амелі»; фабрику кондитерських
виробів «Рошен; Хмельницький міський центр
зайнятості ТОВ Козяр-транс, завод «Новатор, ТОВ
«Сиріус Екстружен», Завод «Оболонь, Завод
«Мамин хліб», Завод «Рошен», Центр сталого
розвитку енергоефективності та енергозбереження;
Хмельницька фабрика миловаріння, фабрика
Ялинкових прикрас у м. Клавдієво Київської обл.
серед
учнівської
та Протяго Департамент освіти
В очно-заочному конкурсі бізнес-проектів
Підвищенн Проведення
студентської молоді конкурсу бізнес- м дії
і науки, Управління «Живи та працюй на Хмельниччині» брали участь
я іміджу
5 закладів загальної середньої освіти: ЗОШ № 22,
підприємни планів з метою участі кращих у Програ економіки
всеукраїнському щорічному конкурсі ми
НВК № 6, гімназія № 2, ліцей № 17, НВК № 7.
цтва та
бізнес-планів
сприяння
розвитку
Здійснення підготовки, перепідготовки та Протяго Хмельницький
Впродовж звітного періоду з метою орієнтації
молодіжног підвищення кваліфікації безробітних на м дії
міський
центр безробітних на започаткування власної справи, з
о
замовлення роботодавців. Проведення Програ зайнятості
подальшим працевлаштуванням, активізації зусиль
підприємни тестування молоді щодо виявлення ми
безробітних щодо самозайнятості проведено 6
цтва
підприємницького потенціалу.
інформаційних семінарів «Як розпочати свій
бізнес?» та 6 тематичних семінарів «Від бізнес ідеї

4.7.

Забезпеченн
я
якісного,
престижног
о,сучасного
навчання для
професійного
росту кадрів
сфери
підприємниц
тва

Реалізація Програми перепідготовки
управлінських кадрів для сфери
підприємництва “Fit for Partnership with
Germany” (“Готові до співпраці з
Німеччиною”)
Проведення навчальних семінарів з
підвищення кваліфікації представників
органів місцевого самоврядування, які
відповідають за реалізацію державної
політики
підтримки
підприємництва,
інвестиційної та зовнішньоекономічної
політики у місті

Протяго Управління
м дії
економіки
Програ
ми
ІІ, ІІІ
квартал
2017
року
ІІ, ІІІ
квартал
2018
року

Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій,
Управління
економіки

Реалізація проекту “Школа молодого
підприємця” шляхом навчання учнівської
та студентської молоді бізнес-мисленню
та лідерським якостям

ІІ
квартал
2017
року,
ІІ
квартал
2018

Департамент освіти
і науки, Управління
молоді та спорту,
Управління
економіки

– до власної справи». Участь у заходах взяли 1
внутрішньо-переміщена особа та 53 учасника АТО.
4 липня 2018 відбувся інформаційноконсультаційний семінар та конкурсний відбір за
участю експертів проекту GIZ
16-18 квітня 2018 року на базі Хмельницького
центру підвищення кваліфікації управлінських
кадрів відбулось навчання керівників відповідних
структурних підрозділів райдержадміністрацій,
виконкомів міських (міст обласного значення) рад
та об’єднаних територіальних громад, які
відповідають за надання адміністративних послуг
населенню
за
програмою
тематичного
короткострокового семінару «Актуальні питання
надання адміністративних послуг».
4-5 жовтня на базі Хмельницького центру
підвищення кваліфікації управлінських кадрів
відбулось навчання керівників відповідних
структурних підрозділів райдержадміністрацій,
виконкомів міських (міст обласного значення) рад
та об’єднаних територіальних громад за
програмою
тематичного
короткострокового
семінару «Актуальні питання та завдання
економічних підрозділів місцевих органів влади у
впровадженні державної економічної політики»
3-4 березня проведено V Всеукраїнську
правничу школу з питань банкрутства
20-22 квітня 2018 року спільно з ГО «Молодь за
краще майбутнє» проведено «Академію змін», по
завершенню якої випускники школи отримали
сертифікати. В ході навчання прослухали лекції та
пройшли тренінги на теми: проектний менеджмент;

року

Начальник управління

співпраця з владою; пошук фінансування; робота з
громадським сектором та інші
20-22.04.2018 Спільно з ГО «Молодь за
краще майбутнє» проведено «Академію змін», по
завершенню якої випускники школи отримали
сертифікати. В ході навчання прослухали лекції
та пройшли тренінги на теми:
- проектний менеджмент;
- співпраця з владою;
- пошук фінансування;
- робота з громадським сектором та інші.
8-9.05.2018 Проведено «Медіа-школу»
10-13 травня 2018 року реалізовано проект
«Школа
молодого
підприємця».
Проект
спрямований
на
підтримку
та
розвиток
підприємництва
у
місті
Хмельницькому,
формування у молоді знань, необхідних для
започаткування
власної
справи,
шляхом
проведення низки тематичних семінарів та
тренінгів. Участь у Проекті взяли 25 учасників, які
успішно завершили навчання за тренінговою
програмою «Мотивація до започаткування власної
справи».
20-22.09.2018 Проведено «Школу успіху» для
підлітків (теми: тайм-менеджмент, IT, активна
діяльність, успіх, емоційний інтелект, екологія та
інші)
О.Новодон

