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Інформація про виконання
Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік
за 2018 рік
№
з/п

1.

Проекти та заходи

Стан виконання

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА.
3.1. Розвиток промисловості міста.
1. Створення умов для стабільної роботи промислових підприємств.
Сприяння
вирішенню Продовжено практику виїзних нарад на промислові
проблемних
питань підприємства міста задля вирішення проблемних питань.
промислових підприємств Під час виїздів на підприємства (ТОВ «Грасс», ТОВ
міста
«Дювельсдорф Україна», ТОВ «Гранд Імпорт», завод
німецько-японської
компанії
«Sumitomo
Electric
Bordnetze») виявлено інфраструктурні проблеми, пов’язані
з дорожнім покриттям під’їзних доріг, які потребують
капітального ремонту. У вересні 2018 року виконано
поточний ремонт проїзду Геологів (під’їзна дорога до ТОВ
«Гранд Імпорт»). На 2019 рік заплановано виконання робіт
з поточного ремонту під’їзної дороги до ТОВ
«Дювельсдорф Україна» (вул. Курчатова, 8/4е) та
капітального ремонту дороги до німецько-японської
компанії «Sumitomo Electric Bordnetze» (вул. Північна, 2).
ТОВ «Карат», яке розширює виробничі потужності,
здійснено сприяння у частині зменшення розміру пайової
участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста.
Протягом 2018 року здійснювалось сприяння новим
інвесторам. Зокрема, SEBN UA – виробнику кабельнопровідникової продукції для автомобільної промисловості,
що створив 500 робочих місць (з поступовим розширенням
до 2000), надавалася допомога у пошуку браунфілду,
оформленні земельної ділянки, отриманні погоджень
ДАБІ.
Внутрішньому інвестору - підприємству ТОВ «Спільне
українсько-німецьке підприємство «2К» (ТОВ «СУНП
«2К») – заводу з виробництва побутової хімії, який
здійснює свою діяльність на території колишнього ТЦ

Обсяг видатків за
видами джерел,
тис. грн.

План індикаторів
виконання
на 2018 рік

Фактичне
виконання
індикаторів
за 2018 р.

-

Кількість
відвіданих
підприємств та
вирішених
проблем (од.) – 8.
Кількість
вироблених
пропозицій та
рекомендацій
щодо створення
сприятливого
середовища для
розвитку
підприємництва
(од.) – 10

Кількість
відвіданих
підприємств
(од.) – 8.
Кількість
вироблених
пропозицій та
рекомендацій
щодо створення
сприятливого
середовища для
розвитку
підприємництва
(од.) – 11.
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2.

Залучення
промислових
підприємств до участі у
регіональних
та
міжнародних
виставковоярмаркових
заходах,
проведення
презентацій
продукції
промислових
підприємств
з
метою
пошуку
потенційних
партнерів та освоєння нових
ринків збуту

«Європа», надавалась допомога у оформленні земельної
ділянки. Виконано поточний ремонт дорожнього покриття
під’їзної дороги. Здійснюється пошук додаткових джерел
фінансування для будівництва автодорожнього тунелю під
залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани.
Промислові підприємства постійно інформувались про
проведення регіональних і міжнародних виставок,
запрошувались до участі у зустрічах з представниками
бізнесу зарубіжних країн.
18-22 червня 2018 року делегація у складі представників
бізнесу міста взяла участь у Фестивалі їжі та культур
Шовкового Шляху у м. Цзяюйгуань (Китай), на якому
представлено продукцію ТМ «Насолода», ТОВ «Sunny
Food», Сироварні «Іберія», ПрАТ «Хмельницька
маслосирбаза», ПП «Балтіка», ПрАТ «Хмельницька
макаронна фабрика», Хмельницька кондитерська фабрика
«Кондфіл», ПП «Рудпол», ТОВ «Хмельницький зерно
продукт», ПрАТ «Хмельпиво», ПП «Рикун».
Представники промислових підприємств брали участь у
наступних заходах:
- 8 лютого 2018 року – Українсько-Австрійська бізнесзустріч з льфредом Ф. Праусом – президентом УкраїнськоАвстрійської Асоціації (Хмельницька торгово-промислова
палата);
- 20-22 лютого 2018 року – Форум фермерських технологій
та виставка «Тепличне господарство», «Промисловий
холод», «Сховище овочів, фруктів, ягід» (м. Київ);
- 23 лютого 2018 року – виставка Mifur (Італія, м. Мілан);
- 14 березня 2018 року – Українсько-Австрійський бізнесфорум за участю президентів України та Австрії (м. Київ);
- 21-23 березня 2018 року – виставка «Worldhotel Warsaw
2018» (Польща, м. Варшава);
- 27 березня 2018 року - захід у форматі Світового бізнескафе «Жіноче підприємництво: вихід на зовнішні ринки»;
- 24-26 травня 2018 року - міжнародна конвенція «World
Manufacturing Convention» ( Китай, м. Хефей). На заході
були присутні близько 200 іноземних виробників;
- виставки «Зима-2018», «Стиль і мода», «Для Вас, жінки»,
«Вироблено в Україні», «Великодній ярмарок», «Весняний
калейдоскоп», «Все для відпочинку» (м. Хмельницький);

-

Кількість
залучених
підприємств (од.)
– не менше 100.
Кількість заходів
(од.) – не менше
10.
Кількість
презентацій – (од.)
– не менше 4.
Збільшення
обсягу експорту
на 15%

Кількість
залучених
підприємств
(од.) – 100.
Кількість заходів
(од.) – 10.
Кількість
презентацій
(од.) – 6.
Збільшення
обсягу експорту
товарів у січнівересні 2018
року на 22,6%.
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- 21 листопада 2018 року - семінар від Представництва ЄС
для підприємців Хмельницького та Хмельницької області
«Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?»;
- 7-8 грудня 2018 року - Міжнародна виставка харчових
продуктів Ekogala 2018 у м. Жешув (Польща). Під час
виставки 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»);
- 13 грудня 2018 року – навчальний тренінг «Практичні
аспекти експорту до Канади», які організовані проектом
CUTIS спільно з Хмельницькою торгово-промисловою
палатою. Під час заходу учасники отримали інформацію з
питань експорту українських товарів до Канади у
контексті вступу у силу Угоди про вільну торгівлю між
Україною і Канадою, юридичних та логістичних аспектів
зовнішньо-економічної діяльності з Канадою та
можливостей e-commerce для українського бізнесу на
ринках Канади.
З метою сприяння активізації зовнішньоторговельних
зв’язків та виходу промислових підприємств міста на
європейські ринки на офіційному 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. Статус уповноваженого експортера
надано 3 підприємствам (ТОВ «Карат», ТОВ «Сіріус
Екстружен», ТОВ «УкрВолнат»), які експортують товари
преференційного походження до країн ЄС, на ринки
Білорусії, Північної Америки та Японії.
У січні-вересні 2018 року експорт товарів склав 89,8 млн.
дол. США, що на 22,6% більше, ніж у січні-вересні 2017
року.
Сприяння розвитку мережі Станом на 01.01.2019 р. у місті працює 154 об'єкти
фірмової торгівлі місцевих фірмової торгівлі. Продовжує функціонувати виставка-

-

Збільшення
кількості об’єктів

Збільшення
кількості

4
товаровиробників

4.

Поширення
інформації
серед
промислових
підприємств
міста
про
продукцію, що потребує
імпортозаміщення
або
диверсифікації закупівель

5.

Визначення
робітничих
підприємств
формування
замовлення

6.

Відстеження та аналіз стану
розвитку
промислових
підприємств
щодо
технологічного
переоснащення
промислового виробництва,
введення у експлуатацію
нових
виробництв,

потреби у
кадрах
міста
для
регіонального

ярмарок на вул. Львівське шосе, 14.
Організовано постійно діючу виставку-ярмарок з торгівлі
продовольчими товарами на вул. Кам'янецькій, 80
(здійснюють
торгівельну
діяльність
5
місцевих
товаровиробників).
З метою популяризації місцевого виробництва діє проект
«Купуй Хмельницьке», у рамках якого здійснюється
маркування товарів у ритейл-мережах міста («Фуршет»,
«Сільпо», «Хлібосол», «Таврія-В»). Товари маркуються
особливими брендованими підцінниками та воблерами.
Для здійснення маркування брендованою позначкою
«Місцевий виробник» до промоціювання долучаються
фірмові мережі роздрібної торгівлі, що виробляють та
реалізують власний продукт у місті.
Підприємства міста мають змогу ознайомитися з
Номенклатурним
каталогом
продукції
оборонного
призначення, що потребує імпортозаміщення або
диверсифікації закупівель (№1 та №2), розробленим та
наданим ДК «Укроборонпром» (2 підприємства міста
проводили роботу у рамках виконання заходів
імпортозаміщення).
Визначено потребу у робітничих кадрах підприємств
міста. Сформовано регіональне замовлення на підготовку.
На перший курс 2018/2019 навчального року у заклади
професійної
(професійно-технічної)
освіти
міста
зараховано 871 учень за регіональним замовленням.
Проведено зустрічі з працедавцями щодо відкриття у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти
навчально-практичних центрів та навчально-виробничих
дільниць на підприємствах.
Промислові
підприємства
міста
продовжують
удосконалювати виробничі процеси та обладнання.
ПАТ «Завод «Темп» розпочато технічне переоснащення і
оновлення верстатного парку. У рамках проекту
модернізовано існуючі верстати з числовим програмним
керуванням: обробні центри, фрезерні та токарні верстати.
Здійснено капітальний ремонт механічних частин
обладнання і заміну систем управління на сучасні.

-

-

-

– на 5 од.

об’єктів – на 5
од.

Збільшення
кількості
підприємств
міста, що
проводять роботу
у рамках
виконання заходів
імпортозаміщення на 10%
Задоволеність
потреби
підприємств у
робітничих кадрах
- не менше 80%

2 підприємства
проводили
роботу у рамках
виконання
заходів
імпортозаміщен
ня.

Кількість
удосконалених
виробничих
процесів та
обладнання на
промислових
підприємствах
(од.) – 5.

Кількість
удосконалених
виробничих
процесів та
обладнання на
промислових
підприємствах
(од.) – 4.

Регіональне
замовлення
сформовано
відповідно до
потреб
підприємств у
робітничих
кадрах - 95%.
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7.

створення нових робочих ТОВ «Тін Імпекс» розпочато модернізацію плавильних
місць
печей.
ТОВ «Валон-А» встановлено обладнання швейцарської
компанії Bystronic Laser AG – всесвітньо відомого
виробника високотехнологічних систем, для комплексної
обробки листового металу.
ТОВ «Дювельсдорф Україна» вдосконалюються виробничі
потужності, збільшуються виробничі площі.
Розширюють існуючі виробництва ТОВ «Карат», ТОВ
«ГРАСС».
ТОВ «СЕ Борднетце Україна» здійснено запуск заводу з
виготовлення кабельно-провідникової продукції для
автомобільної промисловості. Створено 500 робочих
місць.
ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «2К»
(ТОВ «СУНП «2К») розпочато діяльність з виробництва
побутової хімії.
Закладено перший камень фундаменту інноваційного
терміналу компанії «Нова Пошта». Термінал буде
побудований упродовж року і стане ключовим об’єктом
інфраструктури вантажоперевезень «Нова Пошта» у
Західній Україні (300 робочих місць з умовами праці
європейського рівня).
Міська рада працює над створенням індустріального
парку. Затверджено Програму створення та розвитку
індустріального парку «Хмельницький», концепцію
індустріального парку «Хмельницький» та створено
індустріальний парк «Хмельницький». Отримано витяг з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку для
розміщення індустріального парку площею 90,93 га.
2. Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції.
Створення
центру Міською радою взято участь у конкурсному відборі
підтримки інновацій та проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися
підприємництва iHUB
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу. Проект «Формування системи
підтримки
розвитку
підприємництва
у
місті
Хмельницькому», який передбачає створення інноваційної
системи підтримки бізнесу у місті, зокрема заснування
центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB,
увійшов до переліку переможців конкурсного відбору.

-

Кількість
освоєних
виробництв нових
видів продукції
(од.) - 2

Кількість
освоєних
виробництв
нових видів
продукції (од.) –
2.

Створення центру.
Кількість
охоплених
підприємств (од.)
- 25

Роботи
заплановано на
2019 рік.
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8.

9.

10.

11.

Поширення інформації щодо
експортних
пропозицій
підприємств міста, пошук
потенційних партнерів

Створено
веб-ресурс
«Інвестиційний
портал
Хмельницького», на якому розміщується інформація для
потенційних інвесторів, зокрема щодо
експортних
можливостей промислових підприємств міста.
На офіційній сторінці Форуму економічного розвитку
Хмельницького у мережі Facebook розміщено серію
відеороликів
про
підприємства,
що
становлять
промисловий потенціал міста.
Міський голова взяв участь у Міжнародному Саміті Silk
Road Business Summit, що відбувся у місті Zhangjiajie
(Китай), під час якого презентував інвестиційний
потенціал міста, проінформував про кроки у створенні
індустріального
парку,
заходи
на
підтримку
підприємництва, вільні земельні ділянки для інвесторів,
великі підприємства, що працюють у місті.
Для
представників майже 100 країн світу (більше тисячі
учасників) Хмельницький представлений окремим
виставковим стендом.
Інвестиційний профіль міста надіслано іноземним
дипломатичним представництвам в Україні з метою
поширення серед ділових кіл іноземних держав.
Розробка
концепції Рішенням міської ради від 11.04.2018 р. № 11 затверджено
індустріального парку у Програму створення та розвитку індустріального парку
місті
«Хмельницький».
Рішенням міської ради від 14.12.2018 р. № 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.
3.2. Розвиток підприємництва.
1. Нормативно-правове регулювання та забезпечення виконання положень державної регуляторної
політики.
Забезпечення інформаційної Інформація щодо здійснення регуляторної політики
підтримки
суб’єктів оприлюднюється на офіційному сайті міської ради у
підприємництва з питань розділі «Регуляторна політика» (кількість повідомлень –
провадження
та 54).
регулювання господарської
діяльності
Проведення
системних З метою підтримки місцевих товаровиробників та
-

Експортний
каталог – 1 од.
Збільшення
обсягу експорту
на
15 %

На веб-ресурсі
«Інвестиційний
портал
Хмельницького»
розміщується
інформація щодо
експортних
можливостей
промислових
підприємств
міста.
Збільшення
обсягу експорту
товарів у січнівересні 2018
року на 22,6%.

Проведення
процедури
реєстрації
індустріального
парку (од.) – 1

Проведення
процедури
реєстрації
індустріального
парку (од.) – 1

Кількість
повідомлень (од.)
- 40

Кількість засідань

Кількість
повідомлень
(од.) – 54.

Кількість

7

12.

13.

консультацій з бізнесом та
його
громадськими
об’єднаннями
для
врегулювання проблемних
питань
здійснення
підприємницької діяльності
(проведення
засідань
координаційної
ради
з
питань
розвитку
підприємництва)

подальшого налагодження діалогу між владою і бізнесом
на постійній основі проведено 3 зустрічі міського голови з
представниками бюджетоутворюючих підприємств міста.
Під час зустрічей обговорено актуальні питання розвитку
підприємницької діяльності у рамках Програми сприяння
та розвитку підприємництва на 2017-2018 роки.
28 серпня 2018 року відбулося засідання координаційної
ради з питань розвитку підприємництва, на якому
розглянуто
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.

координаційної
ради (од.) – 4.
Кількість
вироблених
пропозицій та
рекомендацій
щодо створення
сприятливого
середовища для
розвитку
підприємництва
(од.) – 10

Проведення консультаційноінформаційних заходів для
фахівців органів місцевого
самоврядування та суб’єктів
підприємництва з питань
реалізації
державної
регуляторної політики
Підготовка
пропозицій
органам виконавчої влади з
питань
удосконалення
чинного законодавства у
сфері
господарської
діяльності

На постійній основі проводяться консультаційноінформаційні заходи для фахівців органів місцевого
самоврядування та суб’єктів підприємництва з питань
реалізації державної регуляторної політики.

-

Представниками бізнесових кіл міста прийнято участь у 5
засіданнях робочої групи з питання адміністрування
реалізації
товарів із застосуванням
реєстраторів
розрахункових операцій при Міністерстві фінансів
України.

-

Кількість заходів
(од.) – 4.
Підвищення
компетентності
учасників
регуляторної
діяльності
Кількість
пропозицій (од.) –
4.
Відсоток
врахованих
пропозицій (%) –
30

засідань
координаційної
ради (од.) – 1.
Кількість
вироблених
пропозицій та
рекомендацій
щодо створення
сприятливого
середовища для
розвитку
підприємництва
(од.) – 5.
Кількість
заходів,
проведених
спільно з
представниками
бізнесу – 16.
Кількість заходів
(од.) – 4.

Участь
представників
бізнесу у
засіданнях
робочої групи з
питання
адміністрування
реалізації товарів
із застосуванням
реєстраторів
розрахункових
операцій при
Міністерстві
фінансів
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України.

14.

15.

16.

2. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій підприємництва на
міжрегіональному та міжнародному рівнях.
Розробка
рейтингу 20 січня - 10 лютого 2018 року соціологічною групою
інвестиційної привабливості «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського
міста,
інформаційна інституту проведено четверте всеукраїнське муніципальне
підтримка рейтингів
опитування, яке профінансовано Фондом National
Endowment for Democracy.
Українське представництво міжнародної антикорупційної
мережі Transparency International дослідило прозорість
інвестиційної сфери 100 найбільших міст України за 17
індикаторами (Хмельницький посів 52 місце (рейтинг –
5,25)).
Проведення круглих столів З метою залучення польського досвіду у напрямках
та
науково-практичних розвитку економіки, освіти, культури, спорту та житловоконференцій
з
питань комунального господарства делегація представників
налагодження постійних та міської ради відвідала з робочим візитом місто Люблін та
довгострокових
зв'язків район Варшави Прага-Полуднє (Польща). Представники
науки та бізнесу; вивчення міста ознайомились з роботою центру освіти щодо
досвіду європейських країн функціонування дошкільних навчальних закладів, роботою
щодо
створення департаменту спорту та туризму щодо співпраці
інноваційної
спортивних клубів та громадських спортивних організацій
інфраструктури,
з органами місцевого самоврядування, роботою житловофінансового стимулювання комунального господарства, центру соціальної допомоги
інноваційної діяльності
мешканцям, переймали досвід із залучення інвестицій,
пошуку потенційних інвесторів та створення привабливих
умов на прикладі спеціальних (вільних) економічних зон
(СЕЗ). Відвідали Бюро обслуговування мешканців.
Підтримка у актуальному Розроблено
бренд-бук
міста
Хмельницького
та
26,3 - МБ
стані
презентаційної затверджено Положення про його застосування,
продукції
інвестиційної оновлюється інформаційно-презентаційна та рекламнопривабливості міста для іміджева продукція.
презентації її на форумах, Здійснюється
розробка
презентаційної
продукції
конференціях,
виставках, інвестиційної привабливості міста дизайнерами відповідно
інтернет-ресурсах
бренду.
Здійснюється наповнення інвестиційної мапи міста,
розроблено англомовну версію мапи.
Розроблено, перекладено англійською мовою та
надруковано Інвестиційний паспорт міста.
Створено
веб-ресурс
«Інвестиційний
портал

Рейтинговий звіт
(од.) - 1.
Підвищення
інвестиційної
привабливості
міста

Дослідження
прозорості
інвестиційної
сфери 100
найбільших міст
України.
Хмельницький
посів 52 місце
(рейтинг – 5,25)).

Кількість круглих
столів,
конференцій,
ділових зустрічей
(од.) – 10.
Збільшення
кількості
інноваційноактивних
підприємств
на
5%

Кількість
круглих столів,
конференцій,
ділових
зустрічей (од.) –
9.

Інвестиційний
паспорт міста
(од.) – 1.
Довідник
інвестора (од.) – 1.
Підвищення
інвестиційної
привабливості
міста

Інвестиційний
паспорт міста
(од.) – 1.
Довідник
інвестора (од.) –
1.
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17.

18.

19.

Хмельницького».
Розроблено Інвестиційний профіль Хмельницького, який
представлено на ІІ Форумі економічного розвитку
Хмельницького.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Надання
фінансової Задля ефективного сприяння розвитку бізнесу шляхом
498,7 - МБ
підтримки
суб’єктам застосування інструментів підтримки інноваційної
підприємництва
шляхом діяльності підприємництва та розширення можливостей
часткового відшкодування з доступу до фінансових ресурсів укладено Меморандуми
міського
бюджету про співробітництво між Хмельницької міською радою та
відсоткових
ставок
за 7 банківськими установами.
кредитами,
залученими У бюджеті міста на 2018 рік передбачено кошти у сумі 1,0
суб’єктами підприємництва млн. грн. на надання фінансової підтримки суб’єктам
для реалізації інвестиційно- підприємництва шляхом часткового відшкодування з
інноваційних проектів
міського бюджету відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційно-інноваційних проектів. У 2018 році 8
підприємствам міста відшкодовано відсотки за залученими
кредитами. (498,7 тис.грн ).
Проведення круглих столів 28 лютого 2018 року проведено зустріч з представниками
за участю представників банківських установ міста щодо удосконалення механізму
бізнесових кіл, банківських фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва
установ щодо розширення за рахунок коштів міського бюджету.
доступу
суб’єктів 28 березня 2018 року проведено зустріч з представниками
підприємницької діяльності легкої промисловості. Під час зустрічі обговорено
до фінансових ресурсів
актуальні питання розвитку підприємницької діяльності у
зазначеній сфері та можливості фінансової підтримки
суб’єктів господарювання у рамках Програми сприяння та
розвитку підприємництва на 2017-2018 роки.
27 квітня 2018 року проведено зустріч з представниками
легкої промисловості. Під час зустрічі обговорено питання
щодо можливостей фінансової підтримки підприємств для
участі у виставкових заходах, створення на базі освітніх
закладів міста кафедри з навчальним напрямком з
конструювання і технології виробів із шкіри (взуттєве
виробництво).
Проведення
заходів
з 18-22 червня 2018 року представлено продукцію місцевих
підтримки
місцевих виробників на Фестивалі їжі та культур Шовкового Шляху
товаровиробників, у т. ч. у м. Цзяюйгуань (Китай).
виставки-ярмарки «Купуй У березні 2018 року розпочато реалізацію проекту «Купуй

Кількість
реалізованих
інвестиційних
проектів (од.) – 2.
Покращення
доступу бізнесу
до фінансового
ресурсу

Кількість
підприємств, які
реалізовують
інвестиційні
проекти (од.) –
2.

Кількість круглих
столів (од.) – 3.
Збільшення
обсягу
капітальних
інвестицій на 5%

Кількість
круглих столів
(од.) – 3.
Укладено
Меморандуми
про
співробітництво
з 7 банківськими
установами.

Кількість заходів Кількість заходів
(од.) – 4.
(од.) – 4.
Віртуальна
виставка
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Хмельницьке!»,
із
залученням
суб’єктів
підприємницької діяльності
міста,
тематичних
фестивалів,
створення
віртуальної
виставки
продукції товаровиробників
міста

Хмельницьке» у частині промоціювання товарів місцевого
виробництва. У рамках проекту здійснюється маркування
товарів у ритейл-мережах міста («Фуршет», «Сільпо»,
«Хлібосол», «Таврія-В»). Товари маркуються особливими
брендованими підцінниками та воблерами. У найбільших
ритейл-мережах міста розпочато акційну компанія
«Підтримай місцевого виробника – отримуй еко-торбинку
у подарунок!».

20.

Розроблення та просування Місцевий виробник брендується у рамках проекту «Купуй
бренду місцевого виробника Хмельницьке!».

-

21.

Просування
та
популяризація
продукції
легкої
промисловості
місцевих
виробників,
проведення
fashionфестивалів та показів

-

22.

28 березня 2018 року проведено зустріч з представниками
легкої промисловості. Під час зустрічі вирішено розробити
концепцію просування продукції місцевих виробників та
розглянути можливість співфінансування участі у
виставково-ярмаркових заходах.
17-18 серпня 2018 року у рамках проекту «МоДні»
відбувся fashion-показ брендів місцевих виробників та
показ дитячого і підліткового одягу просто неба – «KIDS
FASHION SHOW & MARKET».
19 листопада 2018 року відбулася зустріч з
представниками
легкої
промисловості
за
участі
міжнародного експерта з питань розвитку кластерів Іфора
Ффоукса-Вільямса
(Нова
Зеландія),
на
якій
обговорювалось питання створення кластеру легкої
промисловості задля просування продукції місцевих
товаровиробників на міжнародні ринки.
Опрацювання питання з Проведено зустріч з представниками компанії-інвестора
розробки концепції центру «Нова Пошта». Відбулася урочиста закладка першого
логістики
каменю фундаменту інноваційного терміналу компанії,
який
стане
ключовим
об’єктом
інфраструктури

-

продукції
товаровиробників
міста - 1 од.
Зростання обсягів
реалізованої
продукції
місцевих
виробників на
10%
Підвищення
впізнаваності
продукції
місцевих
виробників на
ринку на 10%.
Відсоток торгових
закладів з
маркованою
продукцією (%) –
60
Кількість
підприємств,
задіяних
у
виставкових
заходах (од.) - не
менше
50.
Кількість fashionфестивалів (од.) –
1.
Збільшення
податкових
надходжень від
підприємств
легкої
промисловості на
20%
Центр логістики –
1 од.
Кількість
підприємств, які

Маркування
здійснюється у 4
супермаркетах, 4
фірмових
магазинах
спеціальними
підцінниками та
воблерами.

Кількість
підприємств,
задіяних у
виставкових
заходах (од.) 11.
Кількість
fashion-показів
(од.) – 2.

Здійснюється
будівництво
інноваційного
терміналу

11
вантажоперевезень «Нова Пошта» у Західній Україні та
сприятиме підвищенню якості, збільшенню швидкості
обробки вантажів, зменшенню часу їх доставки та
удосконаленню
логістики. Компанія
створить
на
Хмельницькому інноваційному терміналі 300 робочих
місць з умовами праці європейського рівня.

отримали послуги
центру (од.) - не
менше 100

23.

Проведення
семінарів,
нарад, робочих зустрічей з
питань
визначення
необхідності
створення
кластеру
легкої
промисловості
з
його
потенційними учасниками

28 березня 2018 року проведено зустріч з представниками
легкої промисловості та обговорено актуальні питання
розвитку підприємницької діяльності у зазначеній сфері.
Підприємцями утворено організацію
роботодавців
«Обласна ліга роботодавців легкої промисловості
Хмельниччини». Ініціатива підтримана підприємцямироботодавцями, які здійснюють діяльність у сфері пошиття
одягу та виготовлення взуття. Мета створення організації –
підвищення соціальної відповідальності та налагодження
системної співпраці на усіх рівнях взаємовідносин, як з
органами державної влади, так і профспілками.
Проведено 3 зустрічі міського голови з представниками
бізнесу у форматі вільного діалогу (залучено близько 50
суб’єктів підприємницької діяльності).
19 листопада 2018 року відбулася зустріч з
представниками
легкої
промисловості
за
участі
міжнародного експерта з питань розвитку кластерів Іфора
Ффоукса-Вільямса (Нова Зеландія).

-

24.

Розроблення
концепції
створення «еко-біржі» як
системи
комунікації
«інвестор-виробникспоживач»

Утворено організацію роботодавців «Обласна ліга
роботодавців легкої промисловості Хмельниччини»,
метою якої є підвищення соціальної відповідальності та
налагодження системної співпраці на усіх рівнях
взаємовідносин.
Здійснюється пошук приміщення для створення
виставкового центру продукції місцевого виробництва та
розробляється його концепція.

-

25.

Проведення
громадських

семінарів, З метою підтримки та підсилення жінок-підприємців міста
слухань
з та забезпечення рівних можливостей у березні 2018 року

-

Кількість
семінарів, нарад,
робочих зустрічей
(од.) – 3.
Кількість
залучених
підприємств
легкої
промисловості
(од.) - не менше
30.
Збільшення
частки
підприємств
легкої
промисловості у
галузевій
структурі міста на
15%
Розроблена
концепція (од.) – 1

Кількість
семінарів,

компанії «Нова
Пошта», який
стане ключовим
об’єктом
інфраструктури
вантажоперевезе
нь у Західній
Україні.
Кількість
семінарів, нарад,
робочих
зустрічей (од.) –
5.
Кількість
залучених
підприємств
легкої
промисловості
(од.) - 50.

Здійснюється
пошук
приміщення для
створення
виставкового
центру
продукції
місцевого
виробництва та
розробляється
його концепція.
Кількість
семінарів,

12

26.

27.

проблем розвитку жіночого між управлінням економіки Хмельницької міської ради та
підприємництва у місті
Хмельницькою обласною громадською організацією
Подільський
центр
«Гендерна
рада»
підписано
Меморандум про співпрацю. У рамках Меморандуму
передбачається проведення спеціальних заходів, що
сприятимуть покращенню іміджу жінок-підприємців;
залучення жінок до бізнесової сфери шляхом проведення
навчань та консультацій; ініціювання та внесення
гендерної складової при розробці та затвердженні міських
програм, спрямованих на розвиток підприємництва;
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та
пошук інвестицій, спрямованих на розвиток жіночого
бізнесу.
Підтримка підприємницької Міським центром зайнятості проводяться спеціалізовані
ініціативи
безробітних, семінари з питань організації підприємницької діяльності,
забезпечення
соціально- учасниками яких є соціально-вразливі верстви населення.
трудової
адаптації Проведено 24 інформаційних семінари «Як розпочати свій
соціально-вразливих верств бізнес?» та 3 тренінга для бажаючих, які визначилися з
населення
шляхом бізнес-ідеєю та мають намір розпочати свій бізнес. Участь
залучення
їх
до у заходах взяли 34 особи з обмеженими фізичними
підприємницької діяльності можливостями та 73 учасника АТО.
Безробітні, які визначилися з бізнес-ідеєю та бажають
розпочати власну справу, брали участь у тренінгу
«Національна платформа бізнес взаємодії», який
проведено ГО «Клуб Ділових Людей України» (м. Львів).
У заході взяло участь 5 учасників АТО.
Відкрили власну справу 38 осіб, у т. ч. 11 осіб отримали
одноразові виплати допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності.
Продовжувала діяльність робоча група із забезпечення
надання безоплатних індивідуальних і групових
консультацій з питань організації та провадження
підприємницької діяльності (надано 222 консультації).
Забезпечення
доступу Постійно оновлюється та актуалізується інформація у
суб’єктів підприємництва до розділі «Для бізнесу» на офіційному сайті міської ради.
систематизованої актуальної
ділової інформації у розділі
«Для бізнесу» на офіційному
сайті міської ради

громадських
слухань (од.) – 2.
Розвиток
жіночого
підприємництва

громадських
слухань (од.) – 1.

-

Надання
консультацій (од.)
- не менше 200.
Кількість
семінарів – 24 од.
Збільшення
слухачів, що
започаткували
власну справу

Надано 222
консультацій.
Кількість
семінарів – 27
од.
Відкрили власну
справу 38 осіб.

-

Кількість
відвідувачів (осіб)
- не менше 500

Постійно
оновлюється та
актуалізується
інформація у
розділі «Для
бізнесу» на
офіційному сайті

13
28.

29.

30.

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

10-13 травня 2018 року проведено 4-денний тренінг у
рамках реалізації проекту «Школа молодого підприємця»
(25 молодих людей розробили бізнес-плани відкриття
власної справи та отримали сертифікати).

85,0 - МБ

3.3. Інвестиційна політика.
1. Підвищення інвестиційної привабливості та удосконалення системи залучення іноземних інвестицій в
економіку міста.
Розроблення
навчальних 20 березня, 24 квітня 2018 року спільно з ГО «Сучасна
програм
та
проведення Україна» проведено семінари щодо особливості роботи з
тренінгів,
надання інтернет-ресурсами для представників виконавчих органів
індивідуальних професійних міської ради.
консультацій
у
галузі 28 вересня 2018 року у рамках ІІ Форуму економічного
стратегічного та бізнес- розвитку Хмельницького Д. Розенфельд, засновник
планування
маркетингового агентства ROZENFELDOFFICE, що
спеціалізується на Intelligent marketing і продажах на
складних конкурентних ринках, провів дискусійну панель
«Масштабування бізнесу та вихід на зовнішні ринки» для
представників бізнесу.
12 та 19 грудня 2018 року добровольцем Корпусу Миру
США в Україні А. Янгом проведено тренінг «Капітальне
бюджетування» для виконавчих органів міської ради, у
рамках якого розглянуто етапи формування бюджетів на
інфраструктурні проекти, що включають капітальне
будівництво приміщень.
Рівень професійної компетентності підвищили 55
працівників та 60 представників бізнесу.
Надання
інформаційної Надається максимальне сприяння потенційним інвесторам
підтримки компаніям, що у започаткуванні бізнесу на території міста.
реалізують
інвестиційні Здійснено передінвестиційний супровід 21 потенційного
проекти
інвестора (надання аналітичної інформації про місто,
пошук та демонстрація інвестиційних можливостей, підбір
необхідних ділянок та споруд, організація візитів
інвесторів, пошук потенційних постачальників).
Залучено інвесторів: ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» –

Кількість молоді,
що пройшла
навчання (осіб) –
50.
Відсоток
випускників, що
започаткували
власну справу (%)
– 50

міської ради.
Кількість
молоді, що
пройшла
навчання та
розробили
бізнес-плани
(осіб) – 25.

Кількість заходів
(од.) – 4.
Підвищення рівня
професійної
компетентності

Кількість заходів
(од.) – 4.
Рівень
професійної
компетентності
підвищили 55
працівників
міської ради, 60
представників
бізнесу.

Довідник
інвестора (од.) – 1.
Каталог
земельних ділянок
та вільних
виробничих площ,
які можуть
зацікавити

Довідник
інвестора (од.) –
1.
Каталог
земельних
ділянок та
вільних
виробничих

14

31.

32.

будівництво та запуск заводу з виготовлення кабельнопровідникової продукції, ТОВ «Гранд Імпорт» будівництво та запуск заводу з виробництва побутової
хімії,
UAB LITHUTEC - виробництво кабельнопровідникової продукції для автомобільної промисловості.
Для позиціювання міста як інвестиційно-привабливого
створено
веб-ресурс
«Інвестиційний
портал
Хмельницького» (http://invest.khm.gov.ua),
на якому
розміщено інформацію для потенційних інвесторів
(інформація про місто, експортні можливості промислових
підприємств міста, вільні земельні ділянки, виробничі
площі та офісні приміщення, успішні історії інвестування
тощо).
Проведено інвентаризацію земельних ділянок та
промислових майданчиків та підготовлено анкети, які
містять вичерпну інформацію для інвесторів.
Сформовано Каталог вільних земельних ділянок, який
розміщено на офіційному сайті міської ради. Ведеться
робота над створенням каталогу вільних виробничих
площ, які можуть зацікавити інвестора.
Розроблено та представлено на ІІ Форумі економічного
розвитку Хмельницького Інвестиційний профіль міста
(http://invest.khm.gov.ua/en/Listing).
Інвестиційний профіль міста надіслано іноземним
дипломатичним представництвам в Україні.
Дослідження
громадської Агенцією
розвитку
Хмельницького
проводились
думки перспектив розвитку опитування мешканців міста з наступних питань: «Стан
міста у цілому та окремих транспортної інфраструктури у місті», «Болючі точки
його галузей
міста», «Розвиток кінотеатру ім. Т. Шевченка», «Бренду
Хмельницького
бути»,
«Громадський
простір
Хмельницького».

Забезпечення
реалізації Хмельницький є містом-партнером у рамках міжнародного
соціальних
інвестиційних проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного

-

-

інвестора (од.) – 1.
Кількість
інвесторів, яким
надано супровід
(од.) – 20.
Збільшення
обсягу залучених
інвестицій на 10%

площ, які
можуть
зацікавити
інвестора (од.) –
1.
Кількість
інвесторів, яким
надано супровід
(од.) – 21.
Станом на
01.10.2018 року
прямі іноземні
інвестиції
становлять
25928,5 тис. дол.
США, темп
росту до початку
року становить
97,5%.

Кількість заходів
(од.) – 10.
Підвищення рівня
ефективності
можливих
варіантів
управлінських дій
на проблемні
ситуації.
Підвищення
якості рішень
органів місцевого
самоврядування
Кількість проектів
(од.) – 3

Кількість заходів
(од.) – 5.

Кількість
проектів (од.) –

15
проектів

розвитку США (USAID) «Муніципальна енергетична
реформа в Україні». У рамках проекту продовжується
реалізація інвестиційних проектів Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку міста Хмельницького на 20152025 роки, основною метою впровадження яких є
скорочення споживання енергетичних ресурсів та
зниження рівня викидів СО2.
Продовжується співпраця з Північною Екологічною
Фінансовою
Корпорацією
(НЕФКО)
у
рамках
кредитування проектів з енергозбереження. У рамках
реалізації проекту завершено роботи у СЗОШ №15.
Завершено зовнішні роботи з термомодернізації будівель,
встановлення ІТП з погодним регулюванням ДНЗ №№ 29,
54, СЗОШ № 14. Роботи з термомодернізації дахів по
дитячих навчальних закладах перенесено на квітень 2019
року.
Міська рада бере участь на умовах пільгового
кредитування у спільному з Європейським інвестиційним
банком проекті «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України» Міністерства регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України у галузі «Енергоефективність
будівель» –
інвестиційний
проект
«Комплексна
термомодернізація будівель бюджетної сфери» вартістю
7,5 млн. євро (6,75 млн. євро - запозичення, 750 тис. євро –
співфінансування міського бюджету), до якого включено
21 навчальний заклад та 9 лікувальних закладів загальною
площею понад 150 тис. кв. м. Пройдено усі етапи відбору,
отримано погодження Міністерства фінансів України
щодо здійснення місцевого запозичення на реалізацію
даного
проекту.
Завершено
підготовку
технікоекономічного
обґрунтування
за
міжнародними
стандартами та інших документів, необхідних для подання
проектів на комплексну перевірку Європейського
інвестиційного банку. На засіданні Координаційного
комітету проект затверджено до Переліку проектів з
високим ступенем готовності. Прийнято рішення сесії
міської ради від 27.12.2018 р. №3 «Про здійснення
місцевого запозичення для фінансування інвестиційного
проекту
«Комплексна
термомодернізація
закладів

3.

16

33.

Проведення
економічного
Хмельницького

бюджетної сфери м. Хмельницького». Підписано «Угоду
про передачу коштів позики» між Мінфіном, Мінрегіоном,
НКРЕКП і Хмельницькою міською радою.
24 січня 2018 року відбувся запуск установки з дегазації
полігону твердих побутових відходів (компанія «Біогаз
ЕНЕРДЖІ»). Загальна вартість проекту становить близько
2 млн. євро.
ДП
«Науково-дослідний
та
конструкторськотехнологічний
інститут
міського
господарства»
розроблено
техніко-економічне
обґрунтування
будівництва комплексу з переробки твердих побутових
відходів (28 вересня 2018 року відбулась презентація).
Вартість комплексу становитиме 526-676 млн.гривень.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні
та Хмельницькою міською радою про співпрацю у рамках
проекту «Розвиток громад», з 15 червня 2016 року у
міській раді працює доброволець Корпусу Миру США в
Україні, який надає допомогу у розробці та реалізації
проектів
соціального,
економічного,
культурного,
екологічного спрямування. Подано проект «Міжнародний
фестиваль урбаністичної скульптури» на грантовий
конкурс «Проекти Європейського Співробітництва»
рамкової програми Європейської комісії «Креативна
Європа».
Проводиться робота із створення індустріального парку.
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 інвестиційно-виробничу діяльність на
локальній
території
та
підвищить
інвестиційну
привабливість міста.
Рішенням міської ради від 14.12.2018 р. № 15 затверджено
концепцію індустріального парку «Хмельницький» та
створено індустріальний парк «Хмельницький».
Форуму 31 серпня 2018 року відбулася старт-вечірка ІІ Форуму
розвитку економічного розвитку Хмельницького.
28 вересня 2018 року проведено ІІ Форум економічного
розвитку Хмельницького, який зібрав близько 600

-

Кількість
учасників – 600
осіб.
Покращення

Кількість
учасників – 600
осіб, 4 тематичні
панелі, 30
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35.

Реалізація
муніципальних
інвестиційних проектів у
рамках
Програми
«Громадські
ініціативи»
м. Хмельницького на 20162020 роки
Розробка
проектів
для
підтримки
стратегічних
ініціатив міста та пошук
додаткових джерел для їх
фінансування

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
І
Форуму
економічного
розвитку
Хмельницького у 2017 році. Проведено чотири дискусійні
панелі: «Сучасні інструменти ефективного управління»,
«Бізнес-можливості в туристичній сфері міста»,
«Енергоефективні рішення для бізнесу», «Масштабування
бізнесу та вихід на зовнішні ринки». Успішними історіями
роботи у Хмельницькому поділились такі інвестори як
ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ
«Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат», ТОВ «Гранд
Імпорт».
Затверджено перелік 14 мікропроектів громадських
ініціатив і розміру їх фінансової підтримки на умовах
співфінансування за рахунок коштів бюджету міста.
З міського бюджету надано співфінансування для
реалізації 12 мікропроектів на суму 1083,4 тис.гривень.
Місто приєдналося до Ініціативи Європейського Союзу
«Мери за Економічне Зростання» (M4EG), розроблено
План
місцевого
економічного
розвитку
міста
Хмельницького, який погоджено Світовим банком.
Розроблено та подано проект «Waste to Art» у рамках
Програми Європейського Союзу «Креативна Європа»
щодо розвитку міської скульптури та культурного обміну
на національному та міжнародному рівнях.
Розроблено та подано проект на грантовий конкурс Culture
Bridges Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC,
присвячений художньому перекладу «Culture Bridges»
KiteCamp, TRANSLATORIUM.
Розроблено та подано на конкурс від ДУ «Українського
культурного фонду» проект міжнародного фестивалю
«Literary and translation festival «TRANSLATORIUM».
Розроблено та подано проект на національний конкурс
інноваційних IT-проектів на основі відкритих даних «Open
Data Challenge» «MyCity».

іміджу міста.
Пожвавлення
ділового клімату

спікерів, 5
успішних історій
інвесторів

1083,4 - МБ

Кількість успішно
реалізованих
проектів (од.) – 15

Результати
реалізації
Програми буде
оприлюднено у І
кварталі 2019 р.

22,4 - МБ

Кількість проектів
(од.) – 10.
Збільшення
обсягів залучення
небюджетних
коштів

Кількість
проектів (од.) –
10.
Збільшення
обсягів
залучення
небюджетних
коштів – 422,41
тис. грн. ОБ
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Налагодження
двосторонньої співпраці з
іноземними
містами
та
містами України з метою
обміну досвідом у сфері
інвестиційного
розвитку
міста

З метою залучення додаткових ресурсів для вирішення
проблем
соціально-економічного
розвитку
подано
мікропроекти для участі у обласному конкурсі
мікропроектів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій
області на 2017-2020 роки. Переможцями стали 3
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.грн.),
«Встановлення вентиляційної системи з рекуперацією
тепла у Хмельницькому дошкільному виховному закладі
№ 39 «Котигорошко» (обсяг співфінансування з обласного
бюджету – 147,68 тис.грн.), «Капітальний ремонт –
встановлення годинникової скульптури (жакмара) на вежі
кінотеатру «Планета» у м. Хмельницькому» (обсяг
співфінансування з обласного бюджету – 149,93 тис.грн).
Робота щодо налагодження двосторонньої співпраці з
іноземними містами та містами України проводиться
постійно.
9 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч з
президентом
Українсько-Австрійської
Асоціації
Альфредом Ф. Праусом. Під час зустрічі обговорено
можливі шляхи посилення українсько-австрійських
відносин, налагодження двостороннього співробітництва у
соціально-економічній сфері з метою подальшої реалізації
спільних інвестиційних проектів.
3 березня 2018 року відбулась робоча зустріч з директором
іранської компанії PRS Магсуді Масуд. Під час зустрічі
обговорено можливі шляхи співпраці з м. Тегеран (Іран),
налагодження
двостороннього
співробітництва
у
соціально-економічній сфері з метою подальшої реалізації
спільних проектів.
14 травня 2018 року відбулась робоча зустріч з
Генеральним консулом Польщі у Вінниці Дамяном
Цярціньскі.
17 травня 2018 року підписано договір про
співробітництво з головою правління Міжнародної
громадської організації «Культурно-дослідницький центр
України та Китаю «Ланьхва» Юрієм Котиком.
24-26 травня 2018 року товаровиробники міста взяли

-

Кількість заходів
(од.) – 10.
Підвищення
інвестиційної
привабливості
міста.
Покращення
іміджевого
сприйняття міста

Кількість заходів
(од.) – 19.

19
участь у міжнародній конвенції «World Manufacturing
Convention», яка проходила у м. Хефей (Китай).
5 червня 2018 року відбулась зустріч з представниками
муніципалітету міста Сен-Мартен-на-Бюно (Франція) та
гуманітарної асоціації «Нормандія Україна».
18-22 червня 2018 року делегація у складі представників
міської ради та бізнесу міста взяла участь у Фестивалі їжі
та культур Шовкового Шляху у м. Цзяюйгуань (Китай), де
представила продукцію місцевих виробників.
20-25 червня 2018 року відбулася поїздка делегації міської
ради до м. Люблін (Польща), під час якої обговорено
питання
соціально-економічного
розвитку
та
налагодження співпраці з інституціями соціального
захисту населення м. Люблін.
3 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч з
Надзвичайним та Повноважним Послом Швеції в Україні
Мартіном Хагстрьомом, під час якої обговорено питання
співпраці та партнерства з шведськими містами.
6 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч з
представниками компанії AuxBridge, під час якої
обговорено можливі шляхи співпраці та використання
Smart City технологій для соціально-економічного
розвитку міста.
10 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч з
представником PEB Fabet S.A. Kielce. Під час зустрічі
обговорено питання щодо можливості будівництва
багатоповерхових паркінгів у місті.
18 вересня 2018 року міський голова провів зустріч з
Львівським міським головою у рамках програми обміну
досвідом «Urban talks». Під час зустрічі міські голови
обговорили питання архітектури, логістики та комунальні
проблеми.
23 вересня 2018 року з офіційним візитом місто відвідав
Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні пан
Манодж Кумар Бхарті.
29 вересня 2018 року відбулась офіційна зустріч міського
голови з іноземними делегаціями у рамках святкування
Дня міста.
15-17 жовтня 2018 року міський голова взяв участь у
Міжнародному Саміті Silk Road Business Summit, що
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відбувся в місті Zhangjiajie (Китай).
11 листопада 2018 року відбулась офіційна з делегацією
Альянсу міст Шовкового шляху. За результатами зустрічі
підписано Меморандум про взаєморозуміння між
Альянсом
міст
Шовкового
шляху
та
містом
Хмельницький.
21 листопада 2018 року 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
висвітлено інформацію 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).
13 грудня 2018 року представники міської ради та бізнесспільноти міста взяли участь у навчальному тренінгу
«Практичні аспекти експорту до Канади».
Забезпечення навчання та 22-26 січня 2018 року представники міської ради взяли
підвищення
кваліфікації участь у навчальній поїздці з обміну досвідом з
працівників міської ради за польськими муніципалітетами (м. Люблін та район Прагакордоном
Полуднє м. Варшава). Під час поїздки обговорювались
питання соціально-економічного розвитку міст.
У грудні 2017 року міська рада вдруге стала переможцем
конкурсу для участі у тренінговій програмі «Посилення
місцевої демократії та урбаністичного розвитку за
допомогою
підходу
SymbioCity».
Працівниками
виконавчих органів міської ради прийнято участь у 5
тренінгових сесіях і підготовці комплексного проекту
«Індустріальний парк «Хмельницький» за системою
SymbioCity.
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 пройшли курс навчання з підготовки планів

113,3 - МБ

Кількість
працівників, що
підвищили
кваліфікацію
(осіб) – не менше
30

Кількість
працівників, що
підвищили
кваліфікацію
(осіб) – 29
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Організація консультаційної
допомоги
виконавчим
органам
міської
ради,
підприємствам, установам,
організаціям тощо з питань
підготовки
проектів
розвитку,
залучення
інвестиційних коштів та
коштів
міжнародної
технічної допомоги

місцевого економічного розвитку, у рамках Ініціативи ЄС
«Мери
за
Економічне
Зростання»
(м. Київ).
7-8 червня 2018 року працівники міської ради 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 представники міської ради
здійснили робочу поїздку до м. Люблін (Польща) з метою
обміну досвідом у соціально-економічній сфері та
налагодження співпраці з інституціями соціального
захисту населення м. Люблін.
З метою вивчення європейського досвіду доброго
врядування міська рада долучилася до участі у проекті
«Німецько-українська академія з питань доброго
урядування та підвищення компетентності в Європі»
(AGREE) Європейської академії Берліну (4 представники
міської ради підвищили компетенцію у цьому проекті).
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні
та міською радою про співпрацю у рамках проекту
«Розвиток громад» з 15 червня 2016 року у 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, покращення співпраці між міською радою,
громадськими організаціями та бізнесом. Надано
консультації управлінню культури і туризму з розробки
проекту розвитку культурних індустрій із залученням
грантового
фінансування
Міжнародного
фонду
культурного різноманіття ЮНЕСКО та проекту «Literary
and translation festival «TRANSLATORIUM» від ДУ
«Український культурний фонд»; управлінню праці та
соціального захисту населення - з розробки проекту
тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб із
залученням зовнішнього
фінансування німецького
державного банку розвитку KfW.

-

Кількість
консультацій (од.)
– 15.

Кількість
консультацій
(од.) – 21.

22
39.

40.

Залучення коштів інвесторів На розвиток інженерно-транспортної та соціальної
(забудовників) на розвиток інфраструктури міста залучено 18,1 млн. гривень.
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
міста
2. Промоція міста Хмельницького та популяризація інвестиційного потенціалу серед інвесторів.
Розроблення
концепції Розроблено брендбук міста та затверджено Положення про
65,0 - МБ
бренду
міста його застосування.
Хмельницького та концепції Розроблено концепцію бренду міста та концепцію його
його візуальної ідентичності візуальної ідентичності.

41.

Підготовка
промоційних Розроблено інвестиційний профіль міста. Вийшло друком
матеріалів
щодо англомовне видання.
економічних можливостей
та
інвестиційного
потенціалу міста

-

42.

Залучення
додаткового Міська рада бере участь на умовах пільгового
фінансування міжнародних кредитування у спільному з Європейським інвестиційним
організацій для реалізації банком проекті «Програма розвитку муніципальної
інвестиційних проектів
інфраструктури України» Міністерства регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України у галузі «Енергоефективність

-

Обсяг залучених
коштів – 15 млн.
грн.

Обсяг залучених
коштів – 18,1
млн. грн.

Бренд-бук – 1 од.
Підвищення
іміджу міста.
Зростання обсягів
експорту та
інвестицій
відповідно на 15%
та 10%
Інвестиційний
паспорт міста – 1
од.
Підвищення
пізнаваності міста

Бренд-бук – 1 од.
Зростання
обсягів експорту
на 22,6%

Кількість
розроблених
інвестиційних
проектів (од.) –
10.
Обсяг залучених

Довідник
інвестора (од.) –
1.
Каталог
земельних
ділянок та
вільних
виробничих
площ, які
можуть
зацікавити
інвестора (од.) –
1.
Веб-ресурс
«Інвестиційний
портал
Хмельницького»
та Інвестиційний
профіль
Хмельницького.
Кількість
розроблених
інвестиційних
проектів (од.) –
23.
Обсяг залучених
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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. кв. м. Пройдено усі етапи відбору,
отримано погодження Міністерства фінансів України
щодо здійснення місцевого запозичення на реалізацію
проекту, завершено підготовку техніко-економічного
обґрунтування за міжнародними стандартами. Прийнято
рішення міської ради від 28.09.2018 р. №2 «Про
здійснення зовнішнього місцевого запозичення шляхом
залучення кредиту від Європейського інвестиційного
банку для фінансування проекту «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України».
Проведено
офіційні
зустрічі
з
представниками
Міжнародної фінансової корпорації та Європейського
банку реконструкції та розвитку та досягнуто попередньої
усної домовленості щодо фінансово-кредитної підтримки
проекту поводження з відходами «Розумне Довкілля
Хмельницький».
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів
міською радою розроблено та подано 6 проектів для участі
у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку,
які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу (3 проекти
стали переможцями).
Подано 4 заявки на отримання допомоги японського уряду
за програмою «Кусаноне».
З метою залучення додаткових ресурсів для вирішення
проблем
соціально-економічного
розвитку
громад
розроблено та подано 4 мікропроекти для участі у
обласному конкурсі мікропроектів сталого місцевого
розвитку у Хмельницькій області на 2017-2020 роки (3
проекти стали переможцями).
Агенцією розвитку Хмельницького розроблено та подано 9
конкурсних проектів.
3.4. Споживчий ринок та сфера послуг.
1. Розвиток мережі закладів торгівельного та побутового обслуговування, сприяння просуванню на
споживчий ринок міста товарів місцевих виробників.

фінансових
ресурсів (тис. дол.
США) – 500

фінансових
ресурсів (тис.
дол. США) –
643,1
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43.

44.

45.

Сприяння
розширенню Станом на 01.01.2019 р. у місті функціонує 2458 об’єктів
мережі об’єктів торгівлі та торгівлі і закладів ресторанного господарства та 420
сфери
послуг
із об’єктів побуту.
забезпеченням
їх Розширилась мережа великоформатних магазинів
територіальної доступності (функціонують 4 магазини з продажу продовольчих
для населення
товарів мережі «АТБ», 6 магазинів «Таврія-В», магазини
«Делікат», розпочав роботу новий торгово-розважальний
центр «Вудмол»).
Укладено 975 договорів особистого строкового сервітуту
для розміщення тимчасових споруд.
Проведення
тематичних Функціонував
Різдвяний
ярмарок,
на
якому
ярмарків,
виставок, пропонувались вироби ручної роботи та різні смаколики.
фестивалів
Проведено народне свято Стрітення у парку ім.
М. Чекмана, Медовий фестиваль, Великодній ярмарок та 5
сільськогосподарських ярмарків.

Сприяння
подальшій
розбудові
інфраструктури
міських ринків, створенню
належних
умов
для
працівників,
підвищення
рівня
обслуговування
покупців

Проведено 10 нарад з представниками суб'єктів
господарювання (ринків).
Адміністраціями ринків вживаються заходи щодо
покращення умов для здійснення торговельної діяльності
підприємцями:
- МКП – ринок «Ранковий» - на ринку з продажу
непродовольчих товарів на вул. Геологів, 13/1 виконано
роботи з асфальтування території ринку, будівництво
туалету, септику, придбано додаткове устаткування для
прибиральної техніки;
- ПП - ринок «Дарсон», ПП «Еверслі» - виконано роботи з
благоустрою території ринків (асфальтування);
- ринок «Ізіда» - розпочато осучаснення зовнішнього
вигляду кіосків, відремонтовано та замінено понад 400 кв.
м покрівлі;
- ПП ринок «Житомирський» замінено лампи на
світлодіодні, модернізовано систему відеоспостереження;
- ФОП Василишин – ринок «Оптовик» проведено
реконструкцію електромереж, очистку та ремонт системи
водовідведення.
На вул. Львівське шосе у районі речових ринків обрізано

-

Відкриття нових
об’єктів (од.) – 10.
Забезпечення
населення міста
споживчими
товарами у
віддалених
мікрорайонах
міста

Відкриття нових
об’єктів (од.) –
12.

-

Кількість заходів
(од.) – 6.
Підвищення
туристичної
привабливості
міста, поширення
інформації про
місцевих
виробників
Кількість
зустрічей з
керівниками
ринків (од.) – 4.
Створення
зручних умов для
відвідувачів
ринків.
Перетворення
ринків у торговосервісні центри

Кількість заходів
(од.) – 12.

1195,9 – інші
кошти

Кількість
зустрічей з
керівниками
ринків (од.) – 10.
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46.

44 дерева, встановлено 100 лед-світильників.
Виготовлено
проектно-кошторисну документацію на
виконання робіт з облаштування та виносу оновленої
мережі водогону у межах речових ринків на вул. Геологів
(дольову участь прийняли усі суб’єкти господарювання –
власники ринків). Рішенням виконавчого комітету міської
ради від 19.07.2018 р. №515 надано дозвіл на безоплатну
передачу на баланс МКП «Хмельницькводоканал»
проектно-кошторисної документації «Будівництво мереж
водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів в м.
Хмельницькому» (вартість робіт - 4997,1 тис. грн.).
Фінансування робіт здійснюватиметься на умовах
співфінансування з ринками (2,5 млн. грн. - кошти
міського бюджету, 1,75 млн. грн. - субвенція з державного
бюджету, 750,0 тис. грн. - кошти ГО «Асоціація
Хмельницьких ринків»). МКП «Хмельницькводоканал»
укладено договір на виконання частини робіт з ТОВ
«Техмонтаж-Юком» на суму 2,4 млн. грн.
Продовження реконструкції Введено у експлуатацію 33 кіоски, здійснено будівництво
ринку МКП –
ринок електричних мереж та щитових.
«Ранковий»

47.

Капітальний
Геологів

ремонт

вул. Проект на виконання робіт з капітального ремонту
вул. Геологів відкориговано та проведено його експертизу.

48.

Продовження
роботи
з
впорядкування розміщення
та зовнішнього вигляду
тимчасових споруд у сфері
торгівлі
та
побутового

Проведено 38 нарад за участю суб'єктів господарювання –
власників тимчасових споруд щодо виконання вимог
стосовно зміни зовнішнього вигляду об’єктів у
відповідності до затверджених міською радою архітипів
(впорядковано 260 тимчасових споруд).

1436,1 – інші
кошти

3,9 - МБ

-

Заміна старих
кіосків на нові
(од.) – 41.
Збільшення
кількості торгових
місць. Зменшення
несанкціонованої
торгівлі у районі
ринку на вул.
Кам'янецькій
Забезпечення
безпечних
транспортних
під'їздів до ринків.
Збільшення
кількості покупців
з інших регіонів
Кількість нарад
(од.) - 20.
Кількість
впорядкованих
споруд (од.) – 100.

Здійснено
будівництво 33
стаціонарних
кіосків.

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Кількість нарад
(од.) - 38.
Кількість
впорядкованих
споруд (од.) –

26
обслуговування

49.

Опрацювання
механізму
створення постійно-діючої
виставки
місцевих
товаровиробників
(між
вул. Будівельників та прв.
Геологів)

50.

Створення торгівельної
мапи міста

51.

52.

На умовах особистого строкового сервітуту ТОВ речовий
ринок «ВВК Поділля-2» розміщено торговий ряд на вул.
Будівельників (площею 480 кв. м). Господарюючим
суб'єктом розміщено тимчасові споруди та надається
перевага у наданні оренди місцевим товаровиробникам.
Організовано постійно діючу виставку-ярмарок з торгівлі
продовольчими товарами на вул. Кам'янецькій, 80
(здійснюють
торгівельну
діяльність
5
місцевих
товаровиробників).
Розроблено механізм заповнення торговельної мапи та
здійснюються заходи щодо внесення даних стосовно
об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та
побутового обслуговування.

-

-

2. Запобігання виникненню стихійної торгівлі, реалізації неякісних і потенційно-небезпечних товарів.
Проведення
роботи
з Робочою групою з питань ліквідації та запобігання
ліквідації місць стихійної виникненню несанкціонованої торгівлі проводяться
торгівлі на вулицях міста та щоденні рейди за участю представників управління
прилеглих
до
ринків торгівлі, управління з питань екології та контролю за
територіях
благоустроєм міста, управління патрульної поліції,
представників міського відділу поліції ГУНП у
Хмельницькій області. Проводиться профілактичнороз´яснювальна робота щодо недопущення торгівлі у
невстановлених для цього місцях, складаються протоколи
про адміністративні правопорушення (складено 153
протоколи).
Забезпечення
належного Проводиться роз'яснювальна робота серед підприємців,
рівня
захисту
прав складено 59 протоколів про порушення статті 155 КУпАП
споживачів
щодо відсутності куточка споживача на об'єкті.

Покращення
естетичного
вигляду міста
Популяризація
продукції
місцевих
товаровиробників

260.
Організовано
виставкуярмарок на вул.
Кам’янецькій,80
(5 виробників
продуктів
харчування).

Електронна
торгівельна мапа –
1 од.
Забезпечення
інформацією
мешканців та
гостей міста про
місця розміщення
об'єктів торгівлі
та закладів
ресторанного
господарства

Розроблено
механізм
наповнення
торговельної
мапи.
Внесено
інформацію по
30 об’єктам
ресторанного
господарства.
Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Кількість рейдів
(од.) – 35.
Зменшення місць
несанкціонованої
торгівлі

Кількість рейдів
(од.) – 39.
Припинено
несанкціоновану
торгівлю на вул.
Проскурівського
підпілля.

Кількість
проведених
семінарів та нарад

Кількість
проведених
семінарів та

27
12 червня 2018 року проведено семінар з питання
безпечності та якості харчових продуктів, у якому
прийняло участь більше 100 операторів ринку
продовольчих товарів.

(од.) – 3.
Доведення до
мешканців
інформації з
питань захисту
прав споживачів.
Зменшення скарг
на роботу об'єктів
торгівлі, закладів
ресторанного
господарства та
об'єктів сфери
послуг

нарад (од.) – 2.
Проводиться
роз'яснювальна
робота серед
підприємців,
складено 59
протоколів щодо
відсутності
куточка
споживача на
об'єкті.

Кількість
працевлаштовани
х незайнятих
громадян – не
менше 2800 осіб.

Кількість
працевлаштован
их незайнятих
громадян – 3504
особи.

3.5. Ринок праці, грошові доходи населення.
53.

1.Підвищення рівня зайнятості населення міста.
Сприяння
За сприяння міського центру зайнятості працевлаштовано
працевлаштуванню
3504 особи на вільні та новостворені робочі місця, у т.ч. з
незайнятого населення на компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям,
вільні
та
новостворені якими працевлаштовано 62 безробітних (у т.ч. 17 осіб, які
робочі місця, у т. ч. осіб, які не здатні на рівні конкурувати на ринку праці).
не
здатні
на
рівні Послугами центру зайнятості скористалися 1027 осіб, які
конкурувати на ринку праці, не здатні на рівні конкурувати на ринку праці.
внутрішньопереміщених
Працевлаштовано 527 осіб.
осіб та учасників АТО
На обліку у центрі зайнятості перебувало 240 осіб з
інвалідністю, з них працевлаштовано 26 осіб, 3 особи
отримали
одноразову
допомогу
для
організації
підприємницької
діяльності,
7
осіб
проходили
профнавчання за професіями і напрямками, які
користуються
попитом
на
ринку
праці,
20 осіб брали участь у громадських та тимчасових
роботах.
Ведеться активна робота з сприяння у працевлаштуванні
осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території
та учасників АТО. З числа даної категорії осіб у центрі
зайнятості перебувало на обліку 228 осіб, з них
працевлаштовано на підприємства міста – 39 осіб,
розпочали підприємницьку діяльність – 6 осіб, проходили
професійне навчання під гарантовані робочі місця – 13
осіб.

-
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54.

Розширення
видів
та
напрямків
професійного
навчання безробітних під
конкретні
замовлення
роботодавців

55.

Сприяння у підвищенні
конкурентоспроможності
громадян
шляхом
отримання
ваучерів
на
перепідготовку
та
підвищення кваліфікації за
професіями
та
спеціальностями
для
пріоритетних
видів
економічної діяльності
Проведення
профорієнтаційних заходів,
спрямованих на підвищення
престижу
робітничих
професій та мотивацію до
свідомого вибору професій,
актуальних на ринку праці,
для молоді, яка навчається у
загальноосвітніх закладах

56.

Посилено адресність надання соціальних послуг шукачам
роботи з числа внутрішньопереміщених осіб. З 39 осіб,
перебуваючих на обліку, 20 осіб працевлаштовано, 9 осіб
проходили професійне навчання з гарантованим
працевлаштуванням, 4 особи брали участь у громадських
та тимчасових роботах.
Професійне навчання під конкретне замовлення
роботодавців проходив 431 безробітний, у т.ч. шляхом
стажування - 344 безробітних та за індивідуальними
навчальними планами - 51 безробітний.
Професійне навчання здійснювалось за 40 професіями та
напрямками.

-

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо
можливості отримання ваучерів на перепідготовку та
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями
для пріоритетних видів економічної діяльності.
Впродовж 2018 року звернення щодо отримання ваучерів
не надходили.

-

Проведено 177 заходів для осіб, що навчаються у
навчальних закладах: профорієнтаційні уроки, семінари,
Дні відкритих дверей, інтерактивні заходи для молоді,
групові профконсультації із застосуванням психологічного
тестування, які проводяться з метою професійного
самовизначення (охоплено 9156 осіб).
Для випускників 9-х та 11-х класів організовано перегляд
фільму «Ринок сучасних професій».
Проведено захід «Місто професій», конкурс проектів «Від
мрії до надії», інтерактивний захід «Подорож в світ
професій», конкурс «Турнір професій».
Організовано 8 професіографічних екскурсій на
підприємства,
зустрічі
учнів
з
представниками
професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
Учні шкіл взяли участь у очно-заочному конкурсі бізнеспроектів «Живи та працюй на Хмельниччині», обласному

0,2 – інші кошти

Чисельність осіб,
охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців – не
менше 678 осіб
Видача ваучерів
особам віком
старше 45 років,
страховий стаж
яких становить не
менш як 15 років

Чисельність
осіб, охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців –
431
-

Кількість заходів
– 90 од.
Підвищення рівня
обізнаності молоді
про стан ринку
праці

Проведено 177
заходів.
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57.

конкурсі творів-роздумів (есе) «Що я знаю про свою
майбутню професію?».
Проведено 166 заходів з учнями та їх батьками.
Організовані екскурсії учнів на підприємства, установи
міста та України (29 підприємств).
За
участю провідних спеціалістів міського центру
проводяться заходи з профорієнтації учнів старших класів.
Проведено 64 заходи (тренінги, тестування) фахівцями
Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
спортивно-культурного центру «Плоскирів».
З метою підготовки молоді, яка навчається, до виходу на
ринок праці, формування в неї позитивного ставлення до
різних видів професійної діяльності, адекватного
ставлення до перспектив власної зайнятості, підвищення
конкурентоспроможності випускників навчальних закладів
у міському центрі зайнятості працює молодіжна студія
кар’єрного розвитку «ВЕКТОР.ocz» (проведено 22 заходи).
2. Створення умов для підвищення рівня доходів населення, «детінізація» заробітної плати, легалізація
трудових відносин.
Проведення
Продовжувалась практика проведення нарад з питань
роз'яснювальної
роботи легалізації «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної
серед
суб’єктів плати.
господарювання
та Проведено 18 нарад, на які запрошувались 781
найманих працівників про роботодавець міста, заслухано 318 з них.
негативні соціальні наслідки Здійснено 1802 відвідування роботодавців, у т.ч. 460 – у
нелегальних
трудових якості інспекторів праці. У ході заходів 551 громадянин
відносин
та
виплати повідомив, що не перебуває у офіційних трудових
заробітної
плати
«у відносинах.
конвертах»
Розміщено 7 біг-бордів та 10 сіті-лайтів у мікрорайонах
міста.
У громадському транспорті ХКП «Електротранс»
розміщено близько 200 «пам’яток», у яких міститься
заклик
до
працівників
вимагати
офіційного
працевлаштування та зазначено телефони, на які можуть
звернутись працівники, у разі порушення роботодавцями
вимог чинного законодавства про працю.
Роз'яснювальна інформація про негативні соціальні
наслідки нелегальних трудових відносин та виплати
заробітної плати «у конвертах» постійно висвітлюється у
ЗМІ: на офіційному сайті міської ради, у газеті

Кількість заходів
– 58 од.
Підвищення рівня
заробітної плати

Проведено – 18
нарад
Кількість
відвідувань
роботодавців –
460.
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Проведення
обстежень
суб’єктів господарювання за
місцем
здійснення
діяльності щодо легалізації
«тіньової»
зайнятості
населення

59.

Здійснення контролю за
забезпеченням соціального
захисту
працівників,
у
частині
додержання
законодавства про працю, на
підприємствах, на яких
наявна заборгованість із
виплати заробітної плати
або відстежується рівень
заробітної плати нижче
законодавчо встановленого
мінімуму
Вжиття
заходів
з
недопущення
виникнення
заборгованості з виплати
заробітної
плати
на
економічно
активних
підприємствах, у бюджетній
сфері та на комунальних
підприємствах міста

60.

«Проскурів», на ТРК «Місто», телеканалах TV7+,
«Ексклюзив» та у соціальних мережах.
Постійно
проводяться
інформаційно-роз’яснювальні
заходи, направлені на легалізацію «тіньової» зайнятості та
«тіньової»
заробітної
плати,
серед
суб’єктів
господарювання міста за місцем здійснення діяльності
(заклади торгівлі, громадського харчування, швейні,
столярні виробничі приміщення, перукарні, ринки).
Організовано обстеження 1342 суб’єктів господарювання.
У ході проведеної роботи на ринках міста зареєструвалось
2247 фізичних осіб-підприємців.
Інспекторами праці здійснено 24 інспекційних відвідувань,
у ході яких підприємствами здійснено донарахування
заробітної плати працівникам на загальну суму 116,5 тис.
грн., накладено штрафних санкцій на суму 1269,5 тис. грн.
(до міського бюджету додатково надійшло 104,2 тис. грн.).
За інформацією Головного управління статистики у
Хмельницькій області заробітна плата у місті за ІІІ квартал
2018 року становила 7496 грн., що на 1320 грн. або 21,4%
більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

З метою здійснення контролю за своєчасною виплатою
заробітної плати і погашенням заборгованості із виплати
заробітної плати проводився щотижневий моніторинг
погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Стан справ на підприємствах-боржниках із виплати
заробітної плати розглядався на 5 спільних засіданнях
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та
робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості
та «тіньової» заробітної плати, на які запрошувався 321
суб’єкт господарської діяльності.
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати
станом на 01.12.2018 р. склала 1305,5 тис. грн., що на
58,1% більше, ніж на початок року. У переліку боржників
перебувають 8 підприємств, з них 5 підприємств стосовно
яких тривають провадження у справах про банкрутство.

-

Кількість
Кількість
обстежень – 85 од. обстежень –
Офіційне
1342 од.
оформлення
трудових відносин

-

Кількість
проведених нарад
– 40 од.
Підвищення рівня
заробітної плати

Кількість
проведених
нарад – 18 од.
Інспекційних
відвідувань - 24.

-

Відсутність
заборгованості

Відсутня
заборгованість із
виплати
заробітної плати
у бюджетній
сфері.
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3.6. Адміністративна та інформаційна політика.

61.

62.

1. Створення загальнодоступного інформаційно-комунікаційного середовища та умов для активної
взаємодії між владою міста та громадськістю.
Створення офіційного веб- Оновлено офіційний сайт міської ради (http://khm.gov.ua).
порталу міської ради
Створено внутрішній веб-портал виконавчих органів
міської ради.

Забезпечення прозорості та
відкритості міської влади,
доступу
до
публічних
документів,
всебічного
об’єктивного
висвітлення
життя
територіальної
громади

Інформація про діяльність влади міста висвітлюється на
офіційному сайті міської ради (http://khm.gov.ua), сайті
газети «Проскурів» (https://proskuriv.khm.gov.ua).
Створено інвестиційний портал (http://invest.khm.gov.ua),
портал енергозбереження (http://energy.khm.gov.ua).
Здійснюються онлайни-трансляції сесій міської ради.

-

Розширення
доступу до
інформаційних
ресурсів,
електронних
сервісів

Повністю
оновлено
офіційний сайт
міської ради
http://khm.gov.ua/
.
Додатково
розроблено нові
сайти та
портали:
інвестиційний
портал, портал
енергозбереженн
я, газети
«Проскурів».
Підвищення рівня
Діє 5
поінформованості
електронних
населення.
сервісів
Збільшення довіри
(Електронні
громади до влади
звернення,
Електронні
петиції,
Відкрите місто,
Бюджет участі,
Електронні
консультації та
опитування).
Місто
підключено до
порталу
«Відкритий
бюджет»,
єдиного вебпорталу
використання
публічних

32

63.

64.

Створення
єдиного Вивчено
досвід
роботи
контактного
центру
автоматизованого
центру відеоспостереження м. Києва та сайту контактного центру
системи управління міським м. Маріуполь.
господарством
Підключено цифровий канал ПАТ «Укртелеком».
Створено реєстри об’єктів комунальної власності:
житлових будинків, дитячих майданчиків, ліфтів, вуличнодорожньої мережі.
Проведено інвентаризацію системи зливової каналізації.
Впровадження
системи Проведено навчання для працівників виконавчих органів
відкритих даних міста
міської ради та комунальних підприємств. Сформовано
переліки відкритих даних міської ради, затверджено
Положення про відкриті дані Хмельницької міської ради.
На офіційному сайті міської ради створено розділ
«Відкриті дані». Забезпечено оприлюднення відкритих
даних комунальних підприємств.
У рамках реалізації проекту MyCity (веб-сервіс, що
дозволить жителям міста отримувати інформаційні та
адміністративні послуги у особистому кабінеті мешканця
та мати швидкий доступ до відкритих даних,
http://mycity.khm.gov.ua/OpenData)
оприлюднено
14
відкритих реєстрів.

-

Своєчасне та
оперативне
реагування на
ситуації у місті

-

Підвищення рівня
поінформованості
населення

коштів e-data.
Розроблено нові
сервіси та
електронні
інструменти:
інформаційний
запит на
отримання
публічної
інформації
(онлайн-форма);
запис до секцій
та гуртків
(онлайн-форма).
Комунікації
через соціальні
мережі:
Фейсбук,
Інстаграм.
Підключено
цифровий канал
ПАТ
«Укртелеком»
(роботи будуть
завершені у 2020
році).
Затверджено
Положення про
відкриті дані
Хмельницької
міської ради.
Оприлюднено 14
відкритих
реєстрів
(http://mycity.kh
m.gov.ua/OpenDa
ta).
Створено
внутрішній
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65.

Сприяння
створенню
коворкінг-центрів для ІТспеціалістів

66.

Продовження формування
баз даних муніципальної
геоінформаційної системи
міста

Проведено аудит відкритих даних у виконавчих органах
міської ради та комунальних підприємствах.
Прийнято рішення про приєднання Хмельницької міської
ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії
відкритих даних.
Сформовано план дій Хмельницької міської ради та її
виконавчих органів з реалізації принципів Міжнародної
Хартії відкритих даних.
Проведено 5 зустрічей представників навчальних закладів
та ІТ-компаній та обговорено напрямки співпраці з метою
розвитку ІТ-галузі міста та наближення наукових та
освітніх пропозицій потребам ринку.
Спільно з ГО «Хмельницький ІТ кластер» організовано
зустріч-презентацію «Вступ до ІТ», у якій прийняло участь
понад 200 студентів навчальних закладів міста –
потенційних ІТ-спеціалістів.
Розроблено та подано конкурсний проект на національний
конкурс інноваційних IT-проектів на основі відкритих
даних «Open Data Challenge» «MyCity».
У рамках Програми «Громадські ініціативи» м.
Хмельницького на 2016-2020 роки громадською
організацією «Сучасна Україна», що здійснює діяльність у
сфері
інформаційних
технологій,
реалізовано
2
мікропроекти, які спрямовані на створення базисів для
сталого соціально-економічного розвитку міста: «Вільні
виробничі площі та земельні ділянки міста Хмельницького
в 3D», «Інтерактивно-інформаційні монітори для
культурних закладів міста».
Розроблено концепцію створення коворкінг-центру для ІТспеціалістів у приміщенні кінотеатру ім. Т. Шевченка.
Проведено опитування серед потенційних стейк-холдерів.
У серпні 2018 року зареєстровано ГО «Хмельницький ІТ
кластер» та відкрито коворкінг-центр на вул. Героїв
Майдану, 9/1.
Продовжується формування бази даних геоінформаційної
системи міста (розміщено інформацію щодо мереж
зливової каналізації, дитячих майданчиків, об’єктів ХКП
«Міськсвітло»).

-

Залучення ІТспеціалістів до
вирішення питань
життєдіяльності
міста

-

Підвищення рівня
поінформованості
населення.
Забезпечення
актуальними
даними щодо

портал
виконавчих
органів міської
ради.
Оприлюднено
близько 400
наборів
відкритих даних.
13 ІТ-компаній
об’єднались у
ГО
«Хмельницький
ІТ кластер».
Проведено 5
зустрічей, 1
спільний захід.

Сформован
о:
- Інтерактивну
карту виборчих
округів та
інформації про

34
стану міста

67.

68.

Забезпечення
відкритого
необмеженого доступу (у
on-line
режимі)
до
Генерального
плану,
містобудівного кадастру та
іншої
містобудівної
документації

Генеральний план буде оприлюднено після його
затвердження.
Комплексну схему розміщення пересувних тимчасових
споруд для впровадження підприємницької діяльності на
території міста оприлюднено на офіційному сайті міської
ради.
Програма містобудівного кадастру знаходиться на стадії
розробки.
Впровадження
власного Завершено ремонт студії та кабінету журналістів,
ефірного
аналогового придбано обладнання для телестудії.
мовлення МТРК «Місто»

-

4000,0 - МБ

Можливість
ознайомлення з
містобудівною
документацією
міста

Глядацька
аудиторія – 269
тис. осіб.
Покращення
поінформованості
мешканців.
Створення нових
телевізійних
програм

депутатів,
- Карту захисних
споруд міста.
Для внутрішньої
роботи створено:
- електронну
карту об’єктів
зливової
каналізації міста
з прив’язкою до
місця
розташування;
- електронну
базу зовнішніх
об’єктів ХКП
«Міськсвітло».
Захід буде
виконано у 2019
році.

Запроваджено
власне
аналогове
телевізійне
мовлення (2
години на добу
на 64 ТВК).
Збільшено
кількість
власних програм
на 8 од.
Кількість хвилин
ефірного часу
зросла до 28712
хв. (становила
14072 хв.).
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Удосконалення концепції та Розроблено новий веб-сайт газети «Проскурів»
роботи веб-сайту газети (https://proskuriv.khm.gov.ua).
«Проскурів»

-

70.

Підтримка
громадських
ініціатив
та
сприяння
розвитку
інституцій
громадянського суспільства

-

Надавалось сприяння проведенню за ініціативами
громадських об’єднань 11 різноманітних проектів та акцій,
спрямованих на розвиток міста, зміцнення державності,
патріотичне виховання молоді, зокрема:
- у січні-лютому 2018 року підтримано ініціативу
Всеукраїнської акції «Напиши листа світові», у рамках
якої організовано збір підписів під зверненням до ООН,
яке закликає світову спільноту вжити дієвих заходів для
зупинення війни на Донбасі;
- 29 січня 2018 року підтримано ініціативу Товариства
збереження історії України «Січ» і Національної
скаутської організації України «Пласт» та проведено
дебатний турнір, приурочений 100-річчю битви під
Крутами. Участь у турнірі взяли «пластуни» з м. ІваноФранківська;
- 3 травня 2018 року підтримано ініціативу Духовної ради
міста у організації Форуму сім'ї;
- 14-20 травня 2018 року проведено заходи, приурочені
тижню сім’ї, зокрема ходу «За сім’ю»;
- 31 травня 2018 року підтримано ініціативу
Хмельницького товариства молодих інвалідів та відкрито
у приміщенні міської ради виставку фотографій «Мамо,
ти повірила у мене» у рамках проекту «Мужні матусі
особливих дітей» до Міжнародного дня захисту дітей;
- 22 червня 2018 року підтримано ініціативу громадської
організації «Гендерна рада» та відкрито виставку
фотографій «Жіночі обличчя нової історії України» у
рамках проекту Національного демократичного інституту
«Просування участі жінок в політиці та протидії
сексизму»;
- 27 червня 2018 року підтримано ініціативу міського та
обласного товариств української мови ім. Т. Шевченка
«Просвіта» та проведено Хмельницький обласний

Кількість
відвідувачів сайту
щоденно – 500
осіб.
Покращення
поінформованості
мешканців
Підтримка
громадських
ініціатив (од.) -10.
Засідання
громадської ради
(од.) – 10.
Збільшення
кількості
активних
інституцій
громадянського
суспільства

Кількість
відвідувачів
сайту – 34,4 осіб.

Підтримка
громадських
ініціатив (од.) 11.
Засідання
громадської
ради (од.) – 10.
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71.

Проведення
громадських
обговорень з важливих
питань
життєдіяльності
міста

громадський форум «За українську мову»;
- 25 серпня 2018 року підтримано ініціативу ГО «Молодь
за краще майбутнє» у рамках проекту «Активність
починається з тебе» та проведено дебатний турнір
«Молодь і порядок»;
- 31 жовтня 2018 року спільно з ГО «Центр Стратегічних
Ініціатив» та Радою міського учнівського самоврядування
«Нова
генерація
міста»
реалізовано
соціальнопросвітницький проект-пазл-квест з історії рідного краю
«Великий віз».
Діє громадська рада при виконавчому комітеті міської
ради
(проведено
10 засідань) та громадські ради при виконавчих органах:
- громадська художня рада при управлінні культури і
туризму;
- молодіжна громадська рада при управлінні молоді та
спорту;
- громадська рада при Департаменті освіти та науки;
- архітектурно-містобудівна
рада
при
управлінні
архітектури та містобудування;
- громадська рада при управлінні охорони здоров’я.
Забезпечувались належні умови для проведення
громадянами, структурними осередками політичних партій
та громадськими об’єднаннями мирних зібрань (відбулось
133 мирних зібрання громадян).
14 березня 2018 року підписано меморандум з
«Всеукраїнським громадським об’єднанням «Інститут
«Республіка» у рамках ініціативи «Активна громада» про
намір співпрацювати та здійснювати спільні заходи з
метою залучення громадян до впровадження пріоритетних
цілей,
визначених
Стратегією
розвитку
міста
Хмельницького до 2025 року.
20 березня 2018 року підписано меморандум з ГО
«Хмельницька ініціатива» щодо покращення показників
прозорості міської ради.
Проведено 19 консультацій з громадськістю у формі
публічного громадського обговорення та 2 обговорення у
формі електронних консультацій з громадськістю. У
громадських обговореннях прийняло участь 1800 осіб.

-

Громадські
обговорення
публічні (од.) –
10.
Громадські
обговорення
у
формі
електронних
консультацій (од.)
– 5.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 3
тис. осіб.

Громадські
обговорення
публічні (од.) –
19.
Громадські
обговорення у
формі
електронних
консультацій
(од.) – 2.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 1,8
тис. осіб.
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72.

73.

Вивчення
громадської
думки щодо роботи органів
місцевого самоврядування,
комунальних підприємств
міста, актуальних питань
життєдіяльності міста

19 вересня – 10 жовтня 2018 року спільного з ВГО
«Інститут «Республіка» у рамках проекту публічних
консультацій «Задай курс владі» проведено вивчення
думки на тему: «У якому мікрорайоні міста облаштувати
місця для вигулу тварин насамперед».
У листопаді 2018 року проведено вивчення громадської
думки щодо роботи міської влади.
На офіційному сайті міської ради триває опитування з
метою вивчення громадської думки з наступних питань:
- наскільки оперативно комунальні служби міста реагують
на виклики хмельничан;
- як часто Ви готові використовувати велосипед у
повсякденному житті;
- чи подобається Вам нова версія веб-сайту Хмельницької
міської ради;
- за що хмельничани люблять своє місто;
- яке нагальне питання життя громади Ви вважаєте
першочерговим для вирішення.
Проведено 7 опитувань, у яких прийняв участь 1691
респондент.
З метою вивчення громадської думки щодо роботи органів
місцевого самоврядування, аналізу соціальних запитів
мешканців міста постійно проводиться моніторинг
коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у
друкованих та електронних засобах масової інформації.
2. Підвищення якості адміністративних послуг.
Розробка нового офіційного На сайті ЦНАП забезпечено можливість здійснення
сайту
Управління попереднього запису на прийом.
адміністративних послуг
Розпочато роботи з запуску удосконаленої версії сайту
ЦНАП з наявністю «Персонального кабінету» та
можливістю використання мобільних додатків.

-

-

Активізація
взаємодії між
владою та
громадськістю
Кількість
опитувань (од.) –
4.
Загальна кількість
респондентів – 2
тис. осіб.
Підвищення рівня
довіри до влади

Створення
«персонального
кабінету»
заявника.
Забезпечення
можливості
подання звернень
у електронному
вигляді, запису на
прийом до

Кількість
опитувань (од.)
– 7.
Загальна
кількість
респондентів –
1,7 тис. осіб.

Забезпечено
можливість
запису на
прийом до
адміністраторів
через інтернет
та
відслідковувати
стан розгляду
поданих заяв та
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74.

Розширення
сфери
застосування ІТ-технологій
при
наданні
адміністративних послуг

Адміністратори
користуються
Єдиним
державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
Державним реєстром речових прав на нерухоме майно,
системою «Електронна черга у ДНЗ м. Хмельницького»,
електронним сервісом Державного земельного кадастру.
Створено електронний реєстр територіальної громади
міста.
Забезпечено підключення та функціонування робочих
місць з виготовлення та видачі біометричних паспортів.
Забезпечено функціонування онлайн запису до черги на
виготовлення біометричних паспортів.

-

75.

Продовження
робіт
із
запровадження
системи
електронного
документообігу,
інформатизації
процесів
роботи виконавчих органів
міської ради

Запроваджено
нову
систему
електронного
документообігу, до якої підключено адміністраторів
управління адміністративних послуг.

-

адміністраторів
через інтернет.
Можливість
заявників
відслідковувати
стан розгляду
поданих заяв та
документів
Підключення до 2
державних
реєстрів,
створення 1
територіального
реєстру.
Збільшення
спектру надання
адміністративних
послуг,
зменшення
часового
проміжку
очікування у черзі
Створення єдиної
бази даних.
Формування
електронних
справ,
електронного
архівування

документів.

Підключення до
1 державного
реєстру,
створено
електронний
реєстр
територіальної
громади міста.

Впроваджено
систему
електронного
документообігу
“Електронна
система
управління
документами та
записами для
Хмельницької
міської ради”, до
якої підключено
управління
адміністративни
х послуг та
відділ реєстрації
місця
проживання
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76.

77.

Розширення
спектру
адміністративних послуг, які
можуть надаватись через
управління
адміністративних послуг, у
тому числі послуг, що
надаються у електронному
вигляді
Відкриття головного офісу
управління
адміністративних
послуг
(вул. Кам'янецька, 38)

Збільшення
кількості
адміністративна
послуг на 84 од.

управління
реєстрації.
Опрацьовано
основні
довідники та
розпочато
підготовку до
впровадження
електронного
документообігу
ділових листів та
звернень.
Утворено робочу
групу з
розширення
переліку
адміністративни
х послуг.

Утворено робочу групу з розширення переліку
адміністративних послуг, що надаються управлінням
адміністративних послуг.

-

Продовжуються роботи з реконструкції приміщення
(виконуються внутрішні оздоблювальні та сантехнічні
роботи) та благоустрою прилеглої території.

1780,6 - МБ

Відкриття
центрального
офісу.
Збільшення
спектру надання
адміністративних
послуг.
Зменшення
часового
проміжку
очікування у черзі

Відкриття
відбудеться у
2019 році.

5731,1 - МБ

Кількість об’єктів
(од.) – 15.
Покращення умов
проживання.
Зменшення до

Кількість
об’єктів (од.) –
24.

4. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА.
4.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста.
78.

1. Забезпечення ефективного управління житловим фондом.
Проведення капітальних та Виконано реконструкцію покрівлі 1 будинку, роботи з
поточних
ремонтів укріплення стін натяжними металевими зв’язками на 2
покрівель,
фасадів, будинках, капітальний ремонт 8 покрівель, замінено вікна
інженерних
мереж, на сходових клітинах, двері у 12 будинках, капітальний
електричного
обладнання ремонт 1 житлового будинку тощо.

40
житлових будинків

79.

Виконання
робіт
з
капітального
ремонту,
модернізації, заміни ліфтів у
житловому фонді

Виконано заміну тягових канатів ліфтів у 21 житловому
будинку, 28 редукторів лебідок, 12 електродвигунів
лебідок ліфтів, капітальний ремонт 59 ліфтів, експертну
оцінку технічного стану 336 ліфтів, капітальний ремонт 69
систем диспетчеризації ліфтів.

4980,8 - МБ

80.

Проведення капітальних та Виконано капітальний ремонт 31 прибудинкових
поточних
ремонтів територій (33,1 тис. кв. м) та поточний ремонт 43
прибудинкових територій
прибудинкових територій (7,4 тис. кв. м).

28329,9 - МБ

81.

Передача
однодвоповерхових будинків,
яких
всі
квартири
приватною власністю,
власність мешканцям

82.

Сприяння
створенню Створено 30 об’єднань співвласників багатоквартирних
об’єднань
співвласників будинків. Станом на 01.01.2019 р. зареєстровано 372 ОСББ
багатоквартирних будинків загальною площею 1695,6 тис. кв. м.
та залучення населення до
управління
житловим

та Знято з балансу 7 квартир загальною площею 280,8 кв. м.
у
є
у

-

-

рівня
експлуатаційної
безпеки
зношеності
основних фондів
Кількість ліфтів
(од.) – 39.
Кількість
обстежень (од.) –
210.
Забезпечення
експлуатаційної
безпеки
користування
ліфтами

Кількість об’єктів
(од.) – 78.
Забезпечення
безаварійного
руху транспорту,
збільшення
міжремонтних
термінів
експлуатації доріг
Кількість
будинків (од.) – 3.
Підвищення рівня
відповідальності
мешканців за
утримання
будинків
Кількість ОСББ
(од.) – 20.
Створення
конкурентного
середовища.

Кількість ліфтів
(од.) – 59.
Замінено тягові
канати 21 ліфтів,
редукторів
лебідок 28
ліфтів,
електродвигунів
лебідок – 12
ліфтів.
Кількість
обстежень (од.) –
336.
Кількість
об’єктів (од.) –
74.

Кількість
будинків (од.) –
5.

Кількість ОСББ
(од.) – 30.
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фондом

83.

84.

Забезпечення
погашення Рівень оплати споживачів за
житлово-комунальні
споживачами заборгованості послуги:
за
житлово-комунальні
- надані управляючими муніципальними компаніями –
послуги
89,6%;
- вивіз твердих побутових відходів – 92,4%;
- теплопостачання: КП «Південно-Західні тепломережі» 100,1%;
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» - 102,0%;
- водопостачання та водовідведення – 98,0%.

2. Покращення стану об’єктів благоустрою міста.
Проведення
капітальних Омолоджено 1248 дерев.
ремонтів
об’єктів
благоустрою міста

-

2601,4 - МБ

85.

Будівництво та капітальний Виконано капітальний ремонт
ремонт
дитячих
та спортивних майданчиків.
спортивних майданчиків, у
т.ч. для дітей з особливими
потребами
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дитячих

та

10

3910,3 - МБ

86.

Будівництво
пішохідних Виконано капітальний ремонт-улаштування пішохідних
доріжок
у
місцях доріжок у парку ім. М. Чекмана, капітальний ремонт

7350,6 - МБ

Підвищення рівня
відповідальності
мешканців за
утримання
будинків
Рівень оплати за
послуги – 100%.
Безперебійне та
якісне надання
послуг житловокомунальними
підприємства-ми

Кількість об’єктів
(од.) – 36.
Покращення
естетичного
вигляду міста
Кількість об’єктів
(од.) – 46.
Забезпечення
умов для дозвілля
населення.
Підвищення
доступності
об’єктів для
людей з
обмеженими
можливостями
Кількість доріжок
(од.) – 1.

Забезпечено
рівень оплати 100%:
теплопостачан
ня: КП
«ПівденноЗахідні
тепломережі» 100,1%;
МКП
«Хмельницькт
еплокомуненер
го» - 102,0%.

Кількість
об’єктів (од.) –
38.
Кількість
об’єктів (од.) –
54.

Кількість
доріжок (од.) – 6.
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87.

проживання та масового тротуару Привокзальної площі, на вул. Гальчевського,
відпочинку людей
капітальний ремонт-улаштування тротуару на вул. І.
Франка, капітальний ремонт-улаштування тротуару та
велосипедних доріжок на вул. Старокостянтинівське шосе,
капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі
мікрорайону Гречани.
Поточний
ремонт
та Виконано поточний ремонт та утримання 151 криниці.
утримання
криниць
громадського користування

Створення
зручних умов для
пересування
мешканців
405,3 - МБ

88.

Реконструкція
будівлі Здійснюється
розробка
проектно-кошторисної
літнього кінотеатру під документації на виконання робіт з реконструкції парку ім.
концертний
зал
з М.Чекмана.
благоустроєм центрального
майданчика у парку ім. М.
Чекмана

290,1 - МБ

89.

Облаштування скверу ім. Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
Кузьми Скрябіна та скверу
ім. В. Івасюка
Пошук земельних ділянок Здійснюється пошук земельних ділянок.
для організації поховання і
ритуального обслуговування
населення
міста
(облаштування кладовища,
будівництво крематорію)
3. Забезпечення надання якісних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення.
Придбання сучасної техніки Для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг
та
обладнання
для придбано нагрівач бітуму для асфальтозмішувальної
підприємств
житлово- установки; СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»
комунальної сфери
малогабаритну
бурову
установку;
ХКП
«Спецкомунтранс» - легковий фургон; ХКП «Міськсвітло»
автопідіймач, 6 радіостанцій, комплект лінійного
передавача, обладнання та оснащення для святкового
оформлення міста; КП по зеленому будівництву та
благоустрою міста – 2 бензопили; управляючих

-

90.

91.

-

6031,8 – МБ

Кількість об’єктів
(од.) – 57.
Забезпечення
якісною водою
Створення умов
для творчого
самовираження
молоді.
Формування у
молодих людей
естетичного
смаку, залучення
молоді до
змістовного
дозвілля
Покращення
естетичного
вигляду міста
Кількість
проведених
зустрічей (од.) – 2.

Кількість техніки
(од.) – 13.
Покращення
надання послуг та
впровадження
новітніх
технологій

Кількість
об’єктів (од.) –
151.
Роботи будуть
виконуватись у
2019 році.

Роботи будуть
виконуватись у
2019 році.
Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Кількість
техніки (од.) –
28.
Кількість
обладнання (од.)
– 9.
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92.

93.

муніципальних компаній – 15 мотокос, тощо.
Проведення
робіт
з Прокладено 4,9 км попередьоізольованих трубопроводів.
реконструкції та заміни
зношених теплових мереж
на
попередньоізольовані
труби

Модернізація
реконструкція котелень

4492,8 - МБ
9447,5 - інші
кошти

та Виконано роботи з реконструкції та модернізації 8
котелень.

11321,0 - МБ
1621,6 – інші
кошти

94.

Облаштування мінікотелень На центральних
на центральних теплових мінікотельні.
пунктах

теплових

пунктах

облаштовано

95.

Оснащення
житлових Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
будинків
вузлами
комерційного
обліку
споживання
комунальних
послуг

2

Прокладання
мереж – 5 км.
Економія
природного газу –
400 тис. куб. м.
Зменшення втрат
теплової енергії
Кількість
котелень (од.) –
12.
Економія
природного газу –
624 тис. куб. м.
Підвищення
безпеки та
надійності
експлуатації
обладнання

1100,0 – МБ
564,4 – інші
кошти

Облаштування
міні котелень (од.)
– 2.
Економія
природного газу –
58 тис. куб. м

-

Встановлення
вузлів обліку (од.)
– 826.
Забезпечення
обліку
споживання води.
Можливість
організації
дистанційної
системи обліку
обсягів
споживання води

Прокладання
мереж – 4,9 км.
Економія
природного газу
–
402,3 тис. куб. м.
Зменшення втрат
теплової енергії
Кількість
котелень (од.) –
8.
Економія
природного газу
–
220,8 тис. куб. м.
Підвищення
безпеки та
надійності
експлуатації
обладнання
Облаштування
міні котелень
(од.) – 2.
Економія
природного газу
–
69,1 тис. куб. м
Роботи будуть
виконуватись у
наступні
періоди.
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96.

Продовження будівництва Прокладено 680 п.м водогону.
другої черги водогону від с.
Чернелівка Красилівського
району
до
міста
Хмельницького

97.

Реконструкція
системи Роботи будуть виконуватись у 2019 році.
знезараження питної води
водопровідної
насосної
станції №9 на пр. Миру,
36/2А

98.

Реконструкція
гідроудару ВНС-10

99.

Реконструкція артезіанських Укладено договір з виконавцем робіт. Роботи будуть
свердловин №№ 5, 9, 12 виконуватись у 2019 році
першого
підйому
Чернелівського водозабору,
площадок №№ 2, 3 у с.
Чернелівка Красилівського

камери Укладено договір з виконавцем робіт. Роботи будуть
виконуватись у 2019 році

9999,3 - МБ

-

182,2 – інші
кошти

-

Будівництво
водогону - 2,7 км.
Обсяг виконаних
робіт з початку
будівництва –
58,9%.
Безперебійне
водопостачання
міста. Зменшення
споживання
електроенергії,
зменшення втрат
води
Забезпечення
використання
високоякісного
розчину
гіпохлориту
натрію низької
концентрації для
дезінфекції питної
води
Покращення
якості послуг з
централізованого
водопостачання.
Зменшення
зупинок
водопостачання.
Скорочення
витрат на
аварійновідновлювальні
роботи
Покращення
якості і надійності
послуг з
централізованого
водопостачання.
Скорочення

Будівництво
водогону – 0,68
км.

Роботи будуть
виконуватись у
наступні
періоди.

Розпочато
роботи.

Розпочато
роботи.
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району

100.

Технічне
переоснащення Виконано.
головної
каналізаційної
насосної станції на вул.
Трудовій, 6

7055,0 - МБ

101.

Реконструкція
Проводиться процедура отримання експертного висновку.
каналізаційної
насосної Роботи будуть виконуватись у 2019-2020 роках.
станції
№7
на
вул. Шевченка, 66

102.

Проведення
будівництва, Виконано. Прокладено
капітального
ремонту, каналізаційних мереж.
реконструкції
водопровідних
та
каналізаційних мереж

103.

Реконструкція
аварійного Виконано.
каналізаційного колектора
на

15,77

км

водопровідних

та

-

15919,4 – МБ
4858,7 – ДБ

298,8 - МБ

витрат на
аварійновідновлювальні
роботи.
Зменшення
непродуктивних
витоків води
Покращення
якості очистки та
транспортування
стічних вод.
Підвищення
надійності роботи
каналізаційних
очисних споруд
Покращення
якості очистки
стічних вод.
Підвищення
надійності роботи
каналізаційних
очисних споруд
Прокладання
мереж – 4,6 км.
Забезпечення
надійного
водопостачання та
водо-відведення.
Покращення
якості надання
послуг.
Зменшення витрат
на аварійновідновлювальні
роботи.
Зменшення втрат
води
Заміна 62 п. м
колектора.
Зменшення

Придбано
насосне
обладнання.

Роботи
заплановані на
2019 рік.

Прокладання
мереж – 15,77
км.

Замінено 62,5 п.
м колектора.
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вул. Чорновола, 95/1

104.

105.

Реконструкція
Виконано.
розподільчого пристрою у с.
Чернелівка Красилівського
району
Відшкодування
З міського бюджету відшкодовано 354,5 тис. грн.
МКП
«Хмельницькводоканал»
частини витрат, пов’язаних
із забезпеченням послуг
водопостачання споживачів,
які підключені до водогону
від
с.
Чернелівка
Красилівського району до
міста Хмельницького

1802,42 - МБ

354,5 - МБ

навантаження на
існуючу
каналізаційну
мережу.
Надійне та
безперебійне
водовідведення
від житлового
будинку на вул.
Чорновола, 95/1
до
централізованих
мереж
водовідведення
Технічна заміна
зношених
елементів
Обсяг коштів – 1,0
млн. грн.
Забезпечення
надійного
водопостачання

Виконано
технічну заміну
зношених
елементів
Відшкодовано
354,5 тис. грн.

4.2. Енергоефективність та енергозбереження.

106.

1. Впровадження енергозберігаючих заходів та сприяння впровадженню відновлювальних джерел
енергії.
Термомодернізація закладів У рамках реалізації проекту НЕФКО «Підвищення
2244,4 – МБ,
бюджетної сфери
енергоефективності закладів бюджетної сфери міста
72,0 – ДБ,
Хмельницького» завершено роботи з реалізації проекту 15775,0 – інші
СЗОШ
№15.
Завершено
зовнішні
роботи
з
кошти
термомодернізації будівель, встановлення ІТП з погодним
регулюванням ДНЗ №№ 29, 54, СЗОШ № 14. Роботи з
термомодернізації дахів по дошкільних навчальних

Кількість
термомодернізова
них закладів (од.)
- 6.
Зменшення
викидів СО2 на
495 тон/рік

Проведено
заходи з
термомодернізац
ії 4 закладів
(ДНЗ №№ 29,
54, СЗОШ №№
14, 15).
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107.

Здійснення
щоденного
моніторингу використання
енергоресурсів бюджетними
установами міста

108.

Проведення
обстежень
закладів бюджетної сфери з
метою
підвищення
ефективності використання
енергоресурсів

109.

Проведення тренінгів та
семінарів для голів ОСББ
щодо реалізації політики
енергоефективності
та
енергозбереження

закладах перенесено на квітень 2019 року.
Проведено
заміну вікон на енергозберігаючі у
технологічному багатопрофільному ліцеї, ЗОШ №№ 1, 14,
27, 22, НВО № 28.
Завершено капітальний ремонт з утеплення фасаду ДНЗ
№№ 32, 53, продовжуються роботи у ДНЗ № 37.
Проведено роботи з капітального ремонту-утеплення
фасаду та сходового майданчика Палацу творчості дітей та
юнацтва.
Здійснюється щоденний контроль за використанням
енергоресурсів за допомогою програмного забезпечення
«Енергоплан» 145 установ (267 бюджетних будівель).
Для керівників та відповідальних осіб за енергозбереження
у професійно-технічних навчальних закладах проведено
навчальні
семінари
з
впровадження
щоденного
моніторингу споживання енергоносіїв та презентовано
Концепцію системи енергетичного менеджменту та
систему матеріального стимулювання за ефективне
споживання енергоресурсів.
Споживання
енергоресурсів
у
бюджетній
сфері
зменшилось на 6,5%.
Проведено обстеження щодо ефективного використання
енергоресурсів у 26 бюджетних закладах.

Проведено семінар для голів ОСББ «Енергоефективне
місто». Під час семінару розглядались нові підходи до
впровадження
енергоефективних
заходів,
успішні
приклади реалізації проектів у сфері енергозбереження,
презентовано програму з відшкодування частини кредитів
для ОСББ міста на впровадження енергоефективних
заходів на 2018-2022 роки.
14 лютого 2018 року у Центрі Енергоефективності
відбулася зустріч з головами 7 ОСББ, які першими заявили
про намір провести заходи з енергоефективності
(утеплення, встановлення індивідуальних теплових

Зменшення
викидів СО2 на
404,4 тон/рік

-

Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів на
5%

-

Кількість
обстежень (од.) –
8.
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів на
5%
Кількість
тренінгів та
семінарів (од.) – 6
од. Кількість
слухачів (осіб) більше 300

-

Зменшено
споживання
енергоресурсів
на 6,5%

Проведено 26
обстежень.
Зменшено
споживання
енергоресурсів
на 6,5%
Кількість
проведених
тренінгів та
семінарів (од.) –
5 од.
Кількість
слухачів (осіб) 290
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пунктів, заміна вікон, утеплення покрівлі) відповідно до
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, представниками державних банків,
підрядних організацій.
4 травня 2018 року на базі Центру Енергоефективності
проведено робочу зустріч з головами ОСББ щодо
впровадження
енергоефективних
заходів
у
багатоквартирних житлових будинках.
15 червня 2018 року спільно з Держенергоефективності та
Фондом Еберта в Україні проведено семінар щодо
реалізації програми «теплих кредитів», застосування
ЕСКО-механізму в ОСББ. У заході взяли участь близько
60 голів ОСББ/ЖБК, громадські організації та
представники бізнесу.
27 вересня 2018 року у рамках днів Сталої енергії на базі
Центру Енергоефективності проведено семінар-практикум
для
голів
ОСББ
«Приклади
впровадження
енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових
будинках різних міст України».
Енергоефективна
На поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього
модернізація внутрішнього освітлення використано 6453,4 тис. грн., зокрема замінено
та зовнішнього освітлення
лампи світлодіодні (2779 од.), лампи ДНАТ (1529 од.),
світильники Skido (101 од.), світильники світлодіодні (56
од.), прожектори світлодіодні (2 од.).
У закладах охорони здоров’я замінено на енергозберігаючі
4053 лампи.
У закладах освіти проведено капітальний ремонт
зовнішнього освітлення у НВО №28, ДНЗ №56; поточний
ремонт електромереж у ЗОШ №24, СЗОШ №1; замінено
лампи в колегіумі, ЗОШ №21, НВО №28, НВК №4.
Обслуговування комплексу Комплексною установкою виготовлено 2685,8 тис.
із збору та утилізації біогазу кВт/год. електроенергії.
на
полігоні
побутових
відходів та виробництва
електричної енергії

7492,0 – МБ

Скорочення
споживання
електроенергії на
5%

Скорочено
споживання
електроенергії
на 26%

-

Зменшення
викидів СО2 на
101,3 тис. тон/рік

Зменшення
викидів СО2 на
101,3 тис.
тон/рік.
Обсяг
виробленої
електроенергії –
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114.
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Сприяння
впровадженню
відновлювальних
джерел
енергії
власниками
приватних
житлових
будинків

У Центрі Енергоефективності надаються консультації
мешканцям,
які
бажають
встановити
сонячні
електростанції на приватних житлових будинках,
відповідно до Програми сприяння впровадження
відновлювальних джерел енергії власниками приватних
житлових будинків м. Хмельницького на 2018–2029 роки
(надано 43 консультації).
3 особи, які встановили малі сонячні електростанції,
отримали часткове відшкодування на суму 88,0 тис. грн.
2. Підвищення культури енергоспоживання мешканцями міста.
Сприяння
у
реалізації У Центрі Енергоефективності надаються консультації
заходів з енергозбереження мешканцям міста та головам ОСББ з впровадження
мешканцями
енергоефективних заходів у багатоповерхових житлових
багатоквартирних житлових будинках на умовах співфінансування за рахунок коштів
будинків
на
умовах міського бюджету (участь у програмі прийняло ОСББ
співфінансування з міського «Проспект, 93»).
бюджету

Здійснення
часткового
відшкодування населенню
міста відсоткових ставок за
залученими кредитами на
виконання
заходів
з
підвищення
енергоефективності
Забезпечення ефективного
функціонування
Центру
Енергоефективності,
організація постійно діючої
виставки енергоефективного
обладнання
Проведення «Днів Сталої
Енергії»
у
рамках
Європейської
ініціативи

Часткове відшкодування відсоткової ставки за залученими
кредитами на виконання енергозберігаючих заходів
отримали 5 ОСББ та 40 фізичних осіб.

2685,8 тис.
кВт/год.
Економія 971
МВт-год за рік

88,0 - МБ

Зменшення
використання
традиційних
джерел енергії на
1080 МВт-год за
рік

1208,4 - МБ

Кількість
реалізованих
проектів – 10
житлових
будинків.
Зменшення
викидів СО2 на
1190 тон/рік.
Зменшення
споживання
теплової енергії на
10%
Кількість осіб, які
отримали
відшкодування –
25.
Зменшення
викидів СО2 на
211 тон/рік
Кількість
охоплених осіб –
400

Кількість
реалізованих
проектів – 1
житловий
будинок.

Загальна кількість
залучених осіб 50 тис. осіб

Загальна
кількість
залучених осіб –

253,1 - МБ

У Центрі Енергоефективності розташовано постійно-діючу
виставку енергоефективного обладнання, надаються
консультації
з
ефективного
впровадження
енергозберігаючих
заходів
у
приватних
та
багатоквартирних житлових будинках.

-

24-28 вересня 2018 року відбулись Дні Сталої Енергії, у
рамках яких проведено ряд заходів, а саме:
- відкриті уроки для учнів шкіл «Збережемо клімат

-

Отримали
відшкодуванн 45
од.
Зменшено
викиди СО2 на
400 тон/рік
Кількість
охоплених осіб –
407
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шляхом простих енергетичних рішень»;
- круглі столи «Відновні джерела енергії», уроки-дебати
щодо видів енергії, проблем її нераціонального
використання та зміни клімату;
- показ мультиплікаційних фільмів на еко-теми у
дошкільних навчальних закладах;
- година спілкування у клубах для дітей та підлітків
«Економне використання та збереження енергоресурсів»;
- тематичні полиці «Заощаджуй енергію-дбаєш про
довкілля», книжкова виставка «Чиста енергія – чисте
майбутнє» у закладах управління культури і туризму;
інтерактивний
урок
для
учнів
5-7
класів
«Енергоефективність дома»;
- робота інформаційного кіоску (конкурси для дітей,
розповсюдження інформаційних матеріалів та надання
консультацій з енергоефективності);
- робота екобусу із збору небезпечних побутових відходів;
- виставка малюнків на тему енергоефективності для учнів
1-4 класів;
- енергетичний квест для учнів 8-10 класів;
- семінар-практикум для голів ОСББ: «Приклади
впровадження
енергоефективних
заходів
в
багатоквартирних житлових будинках різних міст
України» із залученням компанії Caparol;
- виставка енергоефективного обладнання;
- відкриття сонячної електростанції (потужністю 500кВт)
на базі Хмельницького національного університету.
4.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура.
1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та підвищення безпеки руху.
Проведення капітального та Виконуються роботи з будівництва магістральної дороги
поточного ремонтів доріг, на вул. Січових стрільців.
мостів, тротуарів міста, Виготовлено
проектно-кошторисну документацію на
будівництво нових доріг, виконання робіт з будівництва вулиці Мельникова (від
розширення проїзних частин вул. Зарічанської до вул. Трудової), вулиці між вул.
центральних
вулиць
з Свободи та вул. Старокостянтинівське шосе та отримано
улаштуванням
заїзних позитивний експертний висновок.
кишень
на
зупинках Виготовлено передпроектні матеріали на виконання робіт
громадського транспорту
з будівництва переходу через залізничну колію у
продовження вул. Старокостянтинівське шосе.
Здійснюється
виготовлення
проектно-кошторисної

50 тис. осіб

131530,2 - МБ

Кількість об’єктів
– 80 од.
Покращення
технічного стану
та підвищення
безпеки руху
дорожньотранспортної
інфраструктури

Кількість
об’єктів – 196
од. (капітальний
ремонт – 51 од.,
поточний ремонт
– 145 од.).
Продовжується
будівництво
магістральної
дороги від вул.
Січових
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документації на виконання робіт з будівництва вулиць від
вул. С. Бандери до вул. Західно-Окружної; на вул.
Лісогринівецькій
(від
вул.
С.
Бандери
до
вул. Старокостянтинівське шосе).
Виконано поточний ремонт 144,6 тис. кв. м та капітальний
ремонт 92,4 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі.
Проведено роботи з встановлення 5 світлофорних об’єктів
(вул. Трудова у районі перетину з вул. Спортивною,
пр.Миру
пішохідний
перехід
у
районі
вул.
Кропивницького,
вул.
Чорновола-зупинка
«вул.
Гальчевського», вул. Бандери-прв. Бандери, вул. Львівське
шосе).
Укладено договір на влаштування світлофорного об’єкту:
вул. Старокостянтинівське шосе-виїзд із житлового масиву
«Дендропарковий».
Проведено роботи з встановлення додаткових технічних
засобів регулювання дорожнього руху на перехрестях
вулиць Пілотської і Госпітальної, а також Львівське шосе
та Західно-Окружної.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на
установлення світлофорного об’єкту на перехресті вул.
Бандери з вул. П.Мирного, технічних засобів регулювання
дорожнього руху на перехресті вул. Козацької та вул.
Сіцінського.
Завершено роботи з капітального ремонту-улаштування
велосипедних доріжок у парку М. Чекмана (від вул.
Олімпійської до містка в районі спорткомплексу
«Спартак»), на вул. Старокостянтинівське шосе, на пр.
Миру.
Розроблено робочий проект на капітальний ремонтулаштування велосипедних доріжок на вул. Прибузькій
(від вул. Старокостянтинівське шосе до вул. Трудової, від
вул. Кам'янецької до вул. Старокостянтинівське шосе).
Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
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Встановлення
нових
світлофорних об’єктів та
засобів
для
зниження
швидкості
руху
транспортних засобів

119.

Створення
велоінфраструктури
(будівництво велосипедних
доріжок, смуг, пішохідновелосипедних
зон,
встановлення велопарковок
тощо)

120.

Створення електронної мапи
велоінфраструктури

121.

Продовження
робіт
із До вуличної системи відеонагляду підключено відділ
створення міської системи управління міським господарством (служба 15-80),
відеонагляду
чергову частину міської поліції, патрульну поліцію,
Південно-Західне відділення поліції, оперативну службу

стрільців.

2290,3 - МБ

Кількість
світлофорних
об’єктів – 6 од.,
технічних засобів
регулювання –
дорожнього руху
– 3 од.
Безпека
дорожнього руху

4646,6 - МБ

Кількість
велосипедних
доріжок – 1 од.
Безпечні умови
для
велосипедистів

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
населення
Цілодобовий
контроль
обставин та
ситуації на

Кількість
світлофорних
об’єктів – 5 од.,
технічних
засобів
регулювання –
дорожнього руху
– 2 од.

Кількість
велосипедних
доріжок – 3 од.

Роботи
заплановані на
2019 рік.
Створено
вуличну систему
відеоспостереже
ння, яка
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поліції та ситуаційний центр ГУНП в Хмельницькій
області, Національну гвардію. Також підключено
відеокамери ТОВ «ЦУМ».
Розроблено проектно-кошторисну документацію на
виконання робіт з створення міської системи
відеоспостереження за громадськими місцями, важливими
та стратегічними об’єктами міста, дорожнім рухом.

122.

123.

2. Підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту.
Оновлення рухомого складу З початку року введено у експлуатацію 7 нових
громадського транспорту
тролейбусів Богдан.

Проведення
капітального Проведено капітальний ремонт 1 тролейбуса. Побудовано
ремонту тролейбусів та 0,3 км контактної мережі (на перетині пр. Миру та вул.
контактної мережі
Старокостянтинівське
шосе
з
метою
відкриття
тролейбусного маршруту №18 «Гречани – Автовокзал №1
(на пр. Миру)»), замінено 3,5 км контактного дроту.

території міста

-

2097,5 –
інші кошти

об’єднує 62
відеокамери
встановлених на
перехрестях
вулиць, на
зупинках
громадського
транспорту
(«розумні
зупинки»), біля
кінотеатру ім. Т.
Шевченка (4
відеокамери), до
якої підключено
поліцію та відділ
управління
міським
господарством
(15-80).

Кількість
Тролейбуси та
тролейбусів – 10 автобуси будуть
од.
придбані у 2019
Забезпечення
році.
комфортного
перевезення
громадян,
у т. ч. осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
Капітальний
Капітальний
ремонт 1
ремонт - 1
тролейбуса.
тролейбуса.
Заміна аварійних
Заміна аварійних
ділянок
ділянок
контактної мережі
контактної
– 10,6 км.
мережі – 3,5 км.
Забезпечення
Випуск
безперебійної
тролейбусів у І
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Впровадження
та Система
контролю
та
управління
громадським
налагодження автоматичної транспортом у процесі введення усіх графіків та прив’язки
системи
управління до автоматизованої системи «Дозор».
транспортом
Обладнано 409 одиниць транспорту GPS навігаторами.
Створено центр цілодобового контролю за рухом
транспорту.
Здійснюється автоматизована безготівкова оплата за
проїзд у громадському транспорті.

-

125.

Облаштування
зупинок Проведено роботи з влаштування тротуарів на проїзді з
громадського транспорту, у вул. Інститутської вздовж корпусу № 4 Хмельницького
т. ч. заїзними кишенями
національного університету, на вул. Вокзальній у районі
вул. Західно-Окружної, на вул. Сіцінського в районі вул. І.
Франка. Розпочато роботи із влаштування тротуару на вул.
Федунця в районі вул. Озерної.
Завершено роботи з влаштування місцевого розширення
проїзної частини вул. Курчатова (для влаштування
зупинки громадського транспорту у районі СКЦ
«Плоскирів»),
вул.
Проскурівського
підпілля«Педакадемія», вул Подільської (2 зупинки у районі
поліклініки №1), вул. П. Мирного (у районі перехрестя з
вул. Залізняка), пр. Миру (у районі перехрестя з вул. П.
Мирного), частково проведено роботи з влаштування 2
зупинок маршрутних автобусів на вул. Львівське шосе (у
районі РЕМ). Виготовлено робочий проект на виконання

2615,3 - МБ

роботи
електротраспорту
та безпечних умов
перевезення
пасажирів
Кількість
обладнаних
транспортних
засобів – 400 од.
Контроль виходу
на лінію
транспортних
засобів.
Підвищення
якості
пасажирських
перевезень.
Можливість
підключення
пристроїв
безготівкового
розрахунку за
транспортні
послуги
Кількість зупинок
із заїзними
кишенями – 4 од.
Безпечне та
комфортне
перебування
мешканців на
зупинках

зміну – до 70; у
ІІ зміну – до 60
од. і 3 нічних
тролейбуса.
Кількість
обладнаних
транспортних
засобів – 409 од.
Здійснюється
контроль за
рухом
транспорту.
Працює
автоматизована
безготівкова
оплата проїзду
смартфоном
через Приват24.

Кількість
зупинок із
заїзними
кишенями –
6 од.
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126.

робіт з капітального ремонту вул. Зарічанської – місцеве
розширення проїзної частини для улаштування зупинки
«вул. Перемоги».
Капітальний
ремонт Проведено ремонт покрівлі центрального диспетчерського
диспетчерських пунктів
пункту. Виготовлено проектну документацію на
виконання робіт з ремонту диспетчерських пунктів
«Катіон», «Озерна», «Староміська».

127.

Облаштування перехресть,
зупинок
громадського
транспорту пандусами для
з’їзду/виїзду на проїзну
частину осіб з особливими
потребами

128.

Встановлення на зупинках
громадського
транспорту
нових
павільйонів
для
очікування
пасажирами
громадського транспорту та
облаштування павільйонів з
інформаційними
табло
прогнозування
часу
прибуття
громадського

При здійсненні робіт з капітального ремонту –
улаштування
перехресть, зупинок громадського
транспорту облаштовуються пандуси для
осіб з
особливими потребами для з’їзду/виїзду на проїзну
частину (на вул. Подільській, вул. Вокзальній,
вул. Сіцінського, вул. Трудовій, вул. Чорновола тощо).
Кількість облаштованих з’їздів/виїздів – 238 од.
На зупинках руху тролейбусів встановлено 195 панелей з
розкладом руху.
Встановлено 4 павільйони очікування з інформаційними
табло прогнозування часу прибуття громадського
транспорту.
Закінчено будівництво 3 місць відпочинку водіїв на
зупинці «Катіон» (рух у місто), 2 зупинок «Завод
будівельних
матеріалів»-мікрорайон
Гречани,
завершується будівництво місць відпочинку водіїв на пр.

373,0 – інші
кошти

Ремонт покрівлі 1
диспетчерського
пункту.
Початок
будівництва нової
транспортної
інфраструктури на
3
кінцевих
зупинках.
Створення
комфортних умов
для
обслуговування
більше 200 водіїв,
172 кондукторів
громадського
транспорту.
Зменшення
плинності кадрів

-

Кількість об’єктів
– 13 од.
Доступність
об’єктів для
людей з
обмеженими
можливостями
Кількість нових
павільйонів –
9 од.
Кількість
павільйонів з
інформаційними
табло – 5 од.
Забезпечення
умов комфортного

131,5 - МБ
22,0 – інші кошти

Ремонт покрівлі
1
диспетчерського
пункту.
Виготовлена
проектна
документація,
технічні
паспорти на 3
диспетчерські
пункти «Катіон»,
«Озерна»,
«Староміська».
Роботи будуть
продовжені у
2019 році.
Плинність кадрів
за 2018 рік
склала 25% і
зменшилась до
2017 року на 5%.
Кількість
об’єктів – 238
од.

Кількість нових
павільйонів –
3 од.
Кількість
павільйонів з
інформаційними
табло – 4 од.
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транспорту

Миру та у мікрорайоні Ружична на зупинці «вул.
Верейського» (кінцева).

129.

Розробка
реформування
паркування на
міста

130.

Створення паркінгів при Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
в’їзді у місто для відстою
вантажного транспорту
Забезпечення
пільгового Перевезено 28,1 млн. пасажирів пільгових категорій.
проїзду
транспортом окремих
категорій громадян

131.

концепції Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
системи
території

-

71197,8 - МБ

очікування
громадського
транспорту.
Поінформованість
пасажирів про
розклад руху
транспорту.
Контроль за
дотриманням
водіями графіків
руху
Зменшення
заторів на вулицях
міста.
Поліпшення
екологічної
ситуації
Розвантаження
вуличнодорожньої мережі
Надання якісних
транспортних
послуг

-

Компенсаційні
виплати на 2018
рік за пільговий
проїзд
автомобільним
транспортом
склали 6,0 млн.
грн.,
електротранспор
том – 65,2 млн.
грн.

4.4. Житлова політика, містобудування, регулювання земельних відносин.
132.

1. Актуалізація містобудівної документації, розвиток інфраструктури міста.
Створення містобудівного Здійснюється розробка програмного забезпечення.
кадастру

-

133.

Оновлення

-

топографо- Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.

Містобудівний
кадастр – 1.
Наявність
уніфікованої бази
даних
Актуалізація та

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.
Роботи будуть

56
геодезичної карти міста

приведення
картографічної
документації у
відповідність до
сучасного стану
території міста
Актуалізація та
приведення
документації у
відповідність до
сучасного стану
території міста з
урахуванням
розвитку у
перспективі
Наявність
концепції
забудови
мікрорайону

134.

Розробка плану зонування Після затвердження
містобудівної документації
території міста (зонінг)
«Коригування (внесення змін) генерального плану м.
Хмельницького» проводитиметься робота щодо розробки
плану зонування території міста (зонінг).

-

135.

Розробка
детального
території
«Гречани»

території

-

136.

Підготовка матеріалів для
проведення конкурсу на
розроблення
проекту
створення дендролугопарку
у
межах
вулиць
Старокостянтинівське шосе
та Трудової

Виділено
земельну
ділянку
у
межах
вул.
Старокостянтинівське
шосе
та
вул. Трудової вздовж р. Південний Буг під розміщення
парку. Вивчається питання реалізації ідей та проектних
рішень щодо благоустрою території парку.

-

Розширення
площі
природоохоронни
х зон

137.

Забезпечення
житлом Надано 16 квартир учасникам АТО та членам сімей
учасників АТО та членів загиблих учасників АТО.

14750,4 – ДБ
2534, 3 – МБ

Кількість сімей –
15.

проекту Визначається
планування мікрорайону.
мікрорайону

концепція

планування

продовжені у
2019 році.

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Визначається
концепція
планування
території
мікрорайону.
Виділено
земельну
ділянку у межах
вул.
Старокостянтині
вське шосе та
вул. Трудової
вздовж р.
Південний Буг
під розміщення
парку.
Вивчається
питання
реалізації ідей та
проектних
рішень щодо
благоустрою
території парку.
Забезпечено
житлом 33 сімей.
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138.

139.

140.

сімей загиблих учасників Придбано житло для 17 сімей за кошти державної
АТО
субвенції та міського бюджету.
2. Вдосконалення системи управління земельними ресурсами.
Забезпечення відкритості та Проведено земельні торги у формі аукціону (продано 3
прозорості
процедури земельні ділянки у власність, 1 земельну ділянку передана
продажу земельних ділянок, у оренду). До бюджету міста надійшло 1,85 млн. грн.
надання у користування та у Оголошено проведення земельних торгів з продажу прав
власність земельних ділянок на 4 земельні ділянки. Торги не відбулися, у зв’язку із
комунальної власності
відсутністю учасників.

Проведення
комплексу
землевпорядних,
землеоціночних
робіт
з
підготовки
ділянок
до
продажу

Виготовлено 8 документацій із землеустрою та 4 звіти про
проведення експертної грошової оцінки, на підставі яких
підготовлено рішення щодо проведення земельних торгів.
Виготовлено 11 звітів про проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що будуть реалізовані на неконкурентних
засадах.
Виготовлено 6 документацій із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок для подальшої передачі їх у оренду.
Отримано витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку для розміщення індустріального парку
площею 90,93 га (вул. Вінницьке шосе, 18). Виконано
геодезично-вишукувальні
роботи
та
геологічні
дослідження земельної ділянки.
Проведення
розподілу Кількість забезпечених земельними ділянками громадян –
земельних
ділянок
між 197 осіб.
громадянами,
які
перебувають у черзі з
надання земельних ділянок
для
будівництва
та
обслуговування житлових
будинків,
господарських
будівель
і
споруд
(присадибні ділянки), у
нових
масивах

Покращення
житлових умов
-

Кількість
аукціонів (од.) – 2.
Збільшення
надходжень до
міського бюджету

-

Кількість
виготовлених
документацій (од.)
– 10, звітів
експертної
грошової оцінки
(од.) – 20.
Збільшення
надходжень до
міського бюджету

-

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками
громадян (осіб) –
125.
Покращення
житлових умов
мешканців

Кількість
аукціонів (од.) –
1.
Продано 3
земельні ділянки
у власність та 1
земельна ділянка
передана в
оренду.
До бюджету
надійшло 1,85
млн. грн.
Кількість
виготовлених
документацій
(од.) – 14, звітів
експертної
грошової оцінки
(од.) –15.

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками
громадян (осіб) –
197 громадян.

58
індивідуальної забудови
Затвердження нормативної
грошової оцінки земель
міста
Розробка
проекту
землеустрою
щодо
встановлення (зміни) меж
міста

державної

-

Проведення тендерної закупівлі щодо розроблення
проекту землеустрою з встановлення (зміни) меж міста
можливе
після
затвердження
у
встановленому
законодавством порядку коригування (внесення змін)
генерального плану міста.

-

143.

Розробка
порядку Здійснюється розробка Положення про встановлення
встановлення
особистого особистих сервітутів на території міста.
сервітутного користування
ідеальною
часткою
земельної
ділянки
та
порядок
визначення
ідеальної частки

-

144.

Проведення
Роботи будуть проводитись у наступні періоди.
аерофототопографічної
зйомки території міста та
виготовлення
ортофотопланів

-

145.

Проведення інвентаризації
земельних
ділянок
для
виявлення
землекористувачів,
що
використовують
земельні
ділянки
без
правовстановлюючих
документів

-

141.

142.

Здійснюються заходи щодо проходження
експертизи технічної документації.

Проведено 10 засідань комісії для визначення збитків
власникам землі та землекористувачам, розглянуто 209
питань
щодо
суб’єктів
господарювання,
які
використовували
земельні
ділянки
без
правовстановлюючих документів, затверджено 64 акти на
відшкодування збитків на суму 6,96 млн. грн.
Від сплати
нарахованих збитків до бюджету міста
надійшло 3,4 млн.грн.

Збільшення
надходжень до
міського бюджету
Розширення меж
міста.
Включення
прилеглих
територій
Хмельницького
району
Облік земельних
ділянок, на яких
знаходиться
нерухоме майно,
межі
яких
не
можуть
бути
встановлені
у
натурі
(на
місцевості).
Збільшення
надходжень
до
міського бюджету
Наявність
електронної копії
ортофотопланів
міста для
деталізації
місцевості
Кількість засідань
комісій (од.) – 7.
Здійснення
контролю,
створення
оптимальних умов
для ефективного
використання
землі.
Збільшення
надходжень до

-

-

Роботи будуть
продовжені
у
2019 році.

Роботи будуть
проведені у 2019
році.

Кількість
засідань комісій
(од.) – 10.
До бюджету
міста надійшло
3,4 млн.грн.
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міського бюджету

146.

5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ.
5.1. Надання соціальних послуг та соціальний захист населення.
1. Підтримка незахищених категорій населення, посилення адресного характеру надання соціальної
допомоги та пільг.
Удосконалення організації Здійснюється прийом громадян у 5 громадських
роботи з призначення усіх приймальнях за місцем проживання, у т.ч. «Прозорий
видів соціальної допомоги, офіс» на вул. Перемоги, 10-б, де створено зручні умови
компенсаційних
виплат, для отримання соціальних послуг, який відкрито у вересні
пільг та інших соціальних 2018 року.
питань
за
принципом Забезпечується отримання даних від підприємств«єдиного вікна»
надавачів
послуг,
Пенсійного
фонду
України,
Держприкордонслужби, органів МВС, відділу реєстрації,
інших організацій для відшкодування пільг та призначення
житлових субсидій.

147.

Забезпечення своєчасного
призначення та виплати усіх
видів державних соціальних
допомог, у тому числі
житлових субсидій

148.

Надання житлових субсидій
сім’ям, що складаються
лише з непрацездатних
громадян, інвалідів І, ІІ
групи та перебувають на
обліку у територіальному
центрі
соціального
обслуговування
(надання
соціальних послуг), дітей-

Призначено державні соціальні допомоги 22871 особі,
виплачено пільг 16 тис.осіб.
Нараховано субсидій 47030 сім’ям.
Відшкодовано
монетизацію
субсидій
2759
домогосподарствам.
Нараховано адресну допомогу тимчасово переміщеним
сім’ям, матерям-героїням, особам, які отримали важкі,
середньої важкості тілесні ушкодження, та членам сімей
загиблих (706 осіб).
Надано житлові субсидії 6 сім’ям, що складаються лише з
непрацездатних громадян, інвалідів І, ІІ групи та
перебувають на обліку у територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кількість осіб –
110,0 тис.
Забезпечення
соціального
захисту громадян

667673,0 - ДБ
1722,4 - МБ

Кількість осіб –
70,0 тис.
Підтримка
малозахищених
верств населення,
покращення
їх
матеріального
стану

2,1 - МБ

Кількість осіб – 6.
Підтримка сімей,
запобігання
виникненню
заборгованості за
житловокомунальні
послуги

Кількість
одержувачів
державних
допомог – 22,9
тис. осіб,
одержувачів
пільг – 16,0 тис.
осіб, субсидій
на оплату
житловокомунальних
послуг – 47,0
тис. сімей,
внутрішньо
переміщених
осіб – 0,7 тис.
осіб.
Кількість осіб –
73,4 тис.

Кількість осіб –
6.

60
149.

150.

151.

152.

сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
Надання 50% пільги із
сплати
за
житловокомунальні послуги сім’ям,
у складі яких двоє і більше
інвалідів І групи; сім’ям
загиблих учасників бойових
дій
у
Афганістані;
учасникам АТО та членам їх
сімей;
членам
сімей
загиблих під час проведення
АТО; дружинам померлих
учасників
ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС
Надання 100% пільги із
сплати
за
житловокомунальні
послуги
почесним
громадянам
Хмельниччини; заслуженим
донорам України

Виплата
одноразової
грошової
допомоги
пенсіонерам,
інвалідам,
малозабезпеченим верствам
населення, які опинились у
складних
життєвих
ситуаціях, учасникам АТО,
членам їх сімей та членам
сімей загиблих під час
участі у АТО, особам, які
перемістилися з тимчасово
окупованої території
Здійснення
доплати
до
пенсії
членам
Проскурівського підпілля,

1216 особам надано 50% пільги із сплати за житловокомунальні послуги.

1214,9 - МБ

Кількість осіб –
1,2 тис.
Підтримка сімей,
запобігання
виникненню
заборгованості за
житловокомунальні
послуги

Кількість осіб –
1,2 тис.

13 особам надано 100% пільги із сплати за житловокомунальні послуги.

151,9 - МБ

Кількість осіб –
13.

Надано одноразову грошову допомогу 22650 особам.
Надано грошову допомогу 515 учасникам АТО та членам
їх сімей.

20216,0 - МБ

Кількість осіб –
13.
Підтримка
громадян,
запобігання
виникненню
заборгованості за
житловокомунальні
послуги
Кількість осіб –
20,0 тис.
Покращення
матеріального
стану мешканців

Здійснено доплату до пенсії 18 членам Проскурівського
підпілля, партизанам, колишнім політв’язням та
репресованим.

122,0 - МБ

Кількість осіб –
24.
Покращення

Кількість осіб –
18.

Кількість осіб –
23,2 тис.
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153.

154.

155.

156.

партизанам,
колишнім
політв’язням
та
репресованим,
воїнам
Української Повстанської
Армії
Виплата грошової допомоги
на
кишенькові
витрати
дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського
піклування
Виплата
щомісячної
допомоги
особам,
що
здійснюють
догляд
за
самотніми громадянами, які
за висновком медичних
закладів
потребують
постійного
стороннього
догляду
Проведення
капітальних
ремонтів житлових будинків
і квартир, встановлення
лічильників води інвалідам
війни,
членам
сімей
загиблих
військовослужбовців
та
прирівняних до них осіб,
заміна газового обладнання,
встановлення засобів обліку
малозабезпеченим
мешканцям міста

матеріального
стану мешканців

Виплачено грошову допомогу на кишенькові витрати 118
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування.

522,9 - МБ

Виплачено щомісячну допомогу 610 особам, що
здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за
висновком медичних закладів потребують постійного
стороннього догляду.

1199,5 - МБ

Встановлено засоби обліку води 61 особі, обліку газу – 76
особам, замінено газове обладнання 12 особам, виконано
капітальні ремонти 4 особам.

867,9 - МБ

Забезпечення путівками на Надано путівки на санаторно-курортне лікування 431
санаторно-курортне
особі.
лікування ветеранів війни та

172,8 - МБ

Кількість осіб –
146.
Покращення
фінансового стану
дітей
Кількість осіб –
610.
Покращення
матеріального
стану мешканців

Кількість осіб –
118.

Проведено
ремонти для 3
осіб.
Замінено газове
обладнання для 18
осіб.
Встановлено
лічильників газу
для 190 осіб.
Встановлено
лічильники води
для 65 осіб.
Покращення
побутових умов
проживання.
Стимулювання
економного
споживання
енергоносіїв
Кількість осіб –
576.
Сприяння

Проведено
ремонти для 4
осіб.
Замінено газове
обладнання для
12 осіб.
Встановлено
лічильників газу
для 76 осіб.
Встановлено
лічильники води
для 61 особи.

Кількість осіб –
610.

Кількість осіб –
431.
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157.

158.

159.

160.

161.

праці,
громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Надання
проїзних Надано проїзні документи 110 сім’ям.
документів
багатодітним
сім’ям,
жінкам,
яким
присвоєно почесне звання
«Мати-героїня», соціальним
працівникам
2. Розвиток інфраструктури соціальних послуг.
Відкриття
«Прозорого 25 вересня 2018 року відкрито «Прозорий офіс» на
офісу» на вул. Перемоги, 10- вул. Перемоги, 10-Б.
Б для надання послуг
соціального спрямування
Будівництво
та
облаштування
відділення
тимчасового цілодобового
перебування
міського
територіального
центру
соціального обслуговування
Функціонування
Університету ІІІ віку та
облаштування класів для
проведення
занять
у
міському територіальному
центрі
соціального
обслуговування

Здійснюється
документації.

коригування

оздоровленню
мешканців
118,8 - МБ

Кількість сімей –
100.
Покращення
матеріального
стану сімей

110 сімей
щомісяця.

507,6 – МБ
2966,0 – ДБ

Надано послуг –
42,0 тис. осіб.
Створення
зручних умов для
отримання
соціальних послуг
Підтримка
тяжкохворих
мешканців та їх
сімей

Надано послуг
27,4 тис. особам.

Кількість
факультетів – 8.
Кількість груп –
32.
Сприяння
розвитку
здібностей людей
похилого віку
Кількість ліжкомісць – 10.
Розширення
спектру надання
соціальних послуг

Кількість
факультетів – 15.
Кількість груп –
54.

проектно-кошторисної

-

Для роботи Університету ІІІ віку використовуються 3
кабінети та актовий зал територіального центру.
Проведено ремонт, актовий зал обладнано дзеркалами,
акустичною системою. Один із кабінетів оснащено WI-FI
роутерами та комп’ютерною технікою.
Проводиться набір на 2019 рік на 16 факультетів.

-

Відкриття
відділення Проведено капітальний ремонт, придбано меблі.
стаціонарного
догляду
Центру
реабілітації
та
тимчасового
перебування
інвалідів
з
розумовою
відсталістю
«Родинний
затишок»

196,9 - МБ

Будівництво
буде
здійснюватись у
2019 році.

Кількість ліжкомісць – 10.
Розширено
спектр надання
соціальних
послуг шляхом
облаштування
актової та
тренажерної
зали, кабінетів

63
162.

163.

164.

165.

166.

Покращення
умов
для
безперешкодного
доступу
осіб
з
обмеженими
можливостями до об’єктів
соціальної та інженернотранспортної
інфраструктури
Продовження співпраці з
благодійними організаціями
щодо впровадження у місті
соціальних проектів

Встановлено 22 пандуси у житлових будинках.
Проведено капітальний ремонт ліфта та заміну пандуса у
поліклініці №3.

121,3 - МБ

Створення
належних умов
для пересування
42 інвалідіввізочників

Здійснюється співпраця з 60 громадськими об’єднаннями.
Спільно з благодійними організаціями розпочато
впровадження 56 соціальних проектів.

-

Кількість осіб,
охоплених
соціальними
проектами – 100.
Активізація
громадськості у
реалізації
соціальних
проектів
Кількість
громадських
організацій – 60
од.
Підвищення
активності та
рівня довіри до
органів влади

Надання
фінансової Надано фінансову підтримку 20 громадським організаціям
підтримки
громадським та 34 громадським організаціям інвалідів і ветеранів.
організаціям
соціальної
спрямованості, у тому числі
громадським організаціям
інвалідів та ветеранів
5.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.
1. Здійснення соціальної підтримки дітей та пропагування сімейних цінностей.
Співпраця з громадськими За результатами співпраці з ГО «Багатодітні сім’ї
організаціями
та «Ненька» 60 сімей отримали гуманітарну допомогу.
благодійними фондами, які
надають
допомогу
малозабезпеченим
багатодітним сім’ям
Сприяння реалізації права
дитини на виховання у сім’ї,
розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та

Влаштовано під опіку 9 дітей, усиновлено 28 дітей
громадянами України та 5 дітей - іноземними
громадянами.
У місті функціонують 1 дитячий будинок сімейного типу і

750,0 - МБ

-

-

Кількість сімей
охоплених
соціальною
роботою (од.) –
50.
Покращення
матеріального
стану сімей
Збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми

релаксації та
масажу.
Кількість
об’єктів – 22 од.

Кількість осіб,
охоплених
соціальними
проектами –
5000.

Кількість
громадських
організацій – 54
од.

Кількість сімей
охоплених
соціальною
роботою (од.) –
60.

Досягнуто
збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
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167.

168.

дітей,
позбавлених 2 прийомні сім'ї, у яких виховуються 9 дітей-сиріт та дітей,
батьківського піклування
позбавлених батьківського піклування.
Проводиться інформаційна кампанія з роз’яснення питань
влаштування дітей на сімейні форми виховання.
На офіційному сайті міської ради розміщено роз'яснення
правових підстав усиновлення, вимог до кандидатів в
усиновлювачі, перелік документів, які подаються для
встановлення на облік осіб, які бажають усиновити
дитину.
Виготовлено та розповсюджено буклет із зазначенням
кроків особи, яка виявила бажання взяти у сім'ю дитинусироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування,
до усиновлення; буклет зі змістом статей чинного
законодавства, що стосуються усиновлення дитини.
Особам, які бажають усиновити дитину, надаються
роз'яснення, а також рекомендації щодо проходження
навчання у Центрі соціальних служб для дітей, сім’ї та
молоді.
Проведення
соціальної Станом на 01.01.2019 р. на обліку перебуває 1610 сімей,
роботи з сім’ями та особами, які потрапили у складні життєві обставини, у яких
які опинились у складних налічується 2010 дітей. Під соціальним супроводом
життєвих обставинах
перебуває 68 сімей, у яких виховуються 78 дітей. Знято з
соціального супроводу 64 сім'ї.
Надано
6971
послуга
(соціально-педагогічних,
психологічних, юридичних, інформаційних), проведено
147 тренінгових та лекційних занять, бесід, презентацій,
заходів для 5873 учнів загальноосвітніх шкіл, студентів,
військовослужбовців.
Під соціальним супроводженням перебуває 1 дитячий
будинок сімейного типу, 2 прийомні сім’ї, у яких
виховується 9 прийомних дітей.
Проведення заходів для Проведено заходи до Дня знань (діти отримали подарунки
молоді, дітей-сиріт, дітей, з навчальним приладдям), Дня Святого Миколая,
позбавлених батьківського Новорічних та Різдвяних свят (діти отримали солодкі
піклування, та тих, які подарунки).
проживають у сім‘ях, що Організовано 63 профілактичних рейди («Діти вулиці»,
опинились
у
складних «Вокзал», «Підліток»), відвідано 390 сімей.
життєвих обставинах
Проведено заходи для молоді, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, вихованців
дитячого
будинку,
школи-інтернату,
дітей,
які

-

52,6 – МБ

виховання, на
12%.
Зменшення
кількості дітей,
влаштованих у
інтернатні
заклади, на 10%.
Зменшення
кількості дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, на
10%

сімейні форми
виховання, на
7%.
Зменшення
кількості дітей,
влаштованих в
інтернатні
заклади,
досягнуто на
29%.
Зменшення
кількості дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, на
досягнуто 7%.

Кількість сімей,
охоплених
соціальною
роботою (од.) –
1200.
Здійснення
раннього
виявлення
кризових ситуацій
у сім’ях,
покращення
сімейного
мікроклімату
Кількість заходів
(од.) – 64.
Сприяння
запобіганню
дитячої
безпритульності
та безоглядності

Кількість сімей,
охоплених
соціальною
роботою (од.) –
1610.

Кількість заходів
(од.) – 153.

65

169.

Залучення
дітей,
що
потребують
особливої
соціальної
уваги
та
підтримки, до занять на
безкоштовній
основі
у
секціях та гуртках

виховуються у прийомних сім’ях та тих, які проживають у
сім’ях, що опинились у складних життєвих (охоплено
понад 2 тис. чол.).
У дні зимових та літніх канікул організовано перегляд
фільмів та мультиплікаційних стрічок у ТРЦ
«Мультиплекс», кінотеатрі «Планета», розважальні заходи
у парку ім. М. Чекмана, ім. І. Франка (охоплено 2360
дітей).
Проведено понад 150 заходів для дітей підліткових клубів.
До занять у гуртках та спортивних секціях на
безкоштовній основі залучаються діти з багатодітних
сімей та діти з інвалідністю (80 осіб).
Для учнів 10-11-х класів , що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, організовано професійну
підготовку за напрямками: кухарі, слюсарі, оператори
комп’ютерного набору, секретарі керівника, швачки,
гурток
«Солодка випичка» при Хмельницькому
міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.
За участю дітей, що потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, проведені Тиждень фізичної культури,
флешмоб «Займатися спортом – це здорово!», рекламна
акція керівників шкільних гуртків щодо заохочення учнів
займатися у шкільних секціях і гуртках.
Діти залучаються до занять у секціях та гуртках закладів
освіти міста:
- шкільний хор «Домісольки», регбі, гурток малювання
«Веселкове розмаїття» (НВО №28);
- «Футбол», «Умілі ручки», «Вокальна група», «Звитяги
козацької слави», «Особиста гідність», театральна студія
(ЗОШ №22);
- художньо-естетичний,
фізкультурно-спортивний,
військово-патріотичний (НВК №2);
- вокальна група «Калинонька» (початкова школа),
вокальна група «Спалах» (старша школа), гуртки
«Мистецтво живого слова», «Основи інформаційних
технологій», «Волейбол», «Футбол»; «Євроклуб», «Юний
еколог», «Майстер» (СЗОШ №8);
- гурток «Математика і поезія», «Волейбол» (НВО №5);
- вокальний гурток «Нота», гурток з баскетболу (хлопці)
та волейболу (дівчата), «Захист Вітчизни»,
«Юний

-

Кількість дітей 335 осіб.
Розвиток творчих
здібностей дітей,
зміцнення
духовноморальних
цінностей

Кількість
залучених дітей 658 (578 дітей - у
бюджетних
клубах; 80
дитина – у
секціях, що
надають платні
послуги)
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170.

171.

172.

стрілець», «Ми малюємо світ», Юні козаки Поділля (ЗОШ
№19);
- гурток художньо-естетичного напрямку (ліцей №17);
- вокальний, «Юний пожежник», «Юний художник»,
«Умілі руки», футбольний, волейбольний, «Юний
стрілець», «Захисник Вітчизни» (НВК №6).
Організація
літнього У літній період на базі закладів освіти працювало 15
відпочинку та оздоровлення таборів з денним перебуванням та 17 мовних таборів
дітей,
що
потребують (охоплено відпочинком 2894 дитини, з них 300 дітей
особливої соціальної уваги пільгових категорій).
та підтримки
У наметовому містечку «Мандрівник» (с. Головчинці)
охоплено відпочинком 45 дітей.
У позаміському дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку «Чайка» охоплено відпочинком 950 дітей.
У МДЦ «Артек» (м. Київ), УДЦ «Молода гвардія» (м.
Одеса) оздоровлено 117 дітей.
У таборах Хмельницької області оздоровлено 219 дітей.
У літній період на базі дитячо-юнацький спортивних шкіл
у таборах з денним перебуванням охоплено відпочинком
170 дітей.
У таборі з денним перебуванням «Прибузька республіка»
при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва
охоплено відпочинком 104 дитини, з них 32 дітей
пільгових категорій.
2. Створення умов для реалізації творчого потенціалу дітей та молоді.
Розширення мережі гуртків, У СКЦ «Плоскирів» діє 11 гуртків та студій (додатково
залучення більшої кількості створено мовну студію, студію образотворчого мистецтва).
дітей до занять у гуртках та Середня кількість вихованців становить 266 осіб (на 88
секціях
осіб більше, ніж у 2017 році).

Проведення
заходів, Проведено 26 заходів (свято Стрітення, концерти, вистави,
спрямованих на сприяння фестивалі, проекти, семінари, фотовиставки тощо).
творчому
та
інтелектуальному розвитку
молоді

805,0 – ДБ,
1200,0 – ОБ,
2920,5 - МБ

Кількість
оздоровлених
дітей – 46 осіб,
охоплених
відпочинком – 670
осіб.
Покращення
здоров’я дітей та
підлітків.
Організація
змістовного
дозвілля

Кількість
оздоровлених
дітей – 726 осіб,
охоплених
відпочинком 547 дітей.

-

Збільшення
кількості гуртків
на 2 од.
Збільшення
кількості на 30
осіб.
Охоплення дітей
змістовним та
організованим
дозвіллям
Кількість заходів
– 25 од.
Активізація
творчого
потенціалу молоді

Збільшення
кількості гуртків
на 3 од.
Збільшення
кількості
вихованців на 88
особи.

362,1 – МБ

Кількість заходів
– 26 од.
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174.

175.

Проведення
заходів,
спрямованих на запобігання
негативних соціальних явищ
у молодіжному середовищі

Проведено фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»
для учнів 21 загальноосвітньої школи.
Проведено понад 200 лекцій, бесід, тренінгів, круглих
столів, зустрічей, презентацій («Що таке ВІЛ і як себе
захистити»,
«Наркотики
–
загроза
людству»,
«Попередження
суїцидів
у
військовослужбовців»,
«Профілактика
правопорушень
у
молодіжному
середовищі», «Шкідливі звички», «Вживання алкогольних
напоїв та тютюнопаління», «Торгівля людьми. Що
потрібно знати, аби себе захистити», «Міжособистісні
відносини
між
однолітками»,
«Стосунки
та
відповідальність», «Підліткова агресія. Причини та шляхи
подолання», «Культура стосунків» тощо).
Надано 12 індивідуальних консультацій з питань
наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю, СНІДу,
міжособистісних проблем, внутрішньо-особистісного
конфлікту, психоемоційного стану тощо.
Сприяння розвитку мережі Рішенням міської ради від 04.07.2018 р. №15 створено
молодіжних
центрів, комунальну установу «Молодіжний центр».
каворкінг-центрів, хабів

3,2 - МБ

Кількість заходів
– 45 од.
Утвердження
здорового способу
життя,
запобігання
зростанню
правопорушень

Кількість заходів
– понад 200 од.

-

Кількість
центрів – 1 од.

Сприяння
діяльності
молодіжних
громадських
організацій у організації та
проведенні
молодіжних
творчих акцій та проектів

90,0 - МБ

Кількість центрів
– 1 од.
Можливість
реалізації
молоддю проектів
різних напрямів
Кількість проектів
– 20 од.
Стимулювання
молоді до
самостійної
організації
заходів,
виховання
соціально
відповідального
суспільства

Надано фінансову підтримку на реалізацію 1 флеш-мобу,
1 екскурсії «Стежками рідного краю» та 18 проектів:
- «Україна починається з тебе» (спільно з прес-клубом
«Юний журналіст»);
- дебатний турнір, присвячений героям бою під Крутами
(спільно з Хмельницьким осередком Національної
організації України «Пласт»);
- V Всеукраїнська вища школа з питань банкрутства
(спільно з студентською радою
Хмельницького
університету управління та права);
- всесвітня акція «Година Землі» флешмоб (за ініціативи
студентів Хмельницького національного університету);
- «Школа підприємництва», «Медіа-школа», «Академія
змін», «Школа волонтерів» (спільно з ГО «Молодь за
краще майбутнє»);
- участь у проведенні лідерського курсу ім. Є. Коновальця
(ТОВ збереження історії України «Січ»);

Кількість
реалізованих
проектів – 20 од.
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176.

177.

178.

179.

- Всеукраїнський молодіжний пленер національного
студентського союзу (Студентська рада Хмельницького
національного університету, Молодіжна громадська рада)
тощо.
Запровадження
виплати Розроблено проект рішення щодо виплати щорічних
разових щорічних премій премій для обдарованої молоді міста (виплата премій буде
для обдарованої молоді здійснюватись до Дня молоді у наступні роки).
міста до Дня молоді

-

Надання
пільгових
довгострокових
кредитів
молодим
сім’ям
та
одиноким
молодим
громадянам на придбання
житла

У бюджеті міста на 2018 рік передбачено надання
182,0 – МБ
пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та
160,0 – ОБ
одиноким
молодим
громадянам
на
будівництво/придбання житла. Кредит отримала 1 сім’я
(182,0 тис.грн.).
За 2018 рік сума коштів, повернутих до міського бюджету
громадянами, що отримали пільгові довготермінові
кредити на придбання житла у попередні роки становила
303,9 тис. грн.
5.3. Інноваційний розвиток освіти.
1. Розвиток існуючої системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її
ефективного функціонування.
Продовження
робіт
з Скориговано
проектно-кошторисну
документацію,
4041,1 - МБ
будівництва
дошкільного проведено державну експертизу проекту.
навчального закладу на 120 Виконано роботи з улаштування нульового циклу,
місць на прв. Шостаковича, фундаменту під котельню і господарський блок. Виконано
28-А
частково цегляну кладку стін І і ІІ поверхів та перекриття І
поверху.
Продовження
робіт
з
будівництва
навчальновиховного комплексу на вул.
Залізняка, 32

Будівельні
роботи
продовжуються.
Завершується
будівництво дитячого садочка на 215 місць. Виконані
роботи з цегляної кладки стін, улаштування перекриття та
покрівлі школи на 480 місць.

29764,0 – МБ
5000,0 – ДБ

Кількість премій –
10 од.
Заохочення
молоді до участі у
житті міста
Покращення умов
проживання
молодих сімей

Скорочення
загальноміської
черги у дошкільні
навчальні заклади.
Зменшення
навантаження на
заклади
мікрорайону
Кількість місць –
695.
Зменшення
навантаження на
єдиний у
мікрорайоні
Озерна заклад
(НВК №28).
Створення
комфортних умов
для навчання

-

Надано кредит 1
родині.

Роботи
продовжуються

Роботи
продовжуються
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Продовження
робіт
з Роботи виконано у повному обсязі.
реконструкції
недобудованого плавального
басейну ЗОШ №20 під
дитячий дошкільний заклад
на 6 груп на вул. Івана Павла
ІІ (Ричко), 1

8649,6 - МБ

181.

Продовження
робіт
з
реконструкції з надбудовою
приміщень НВК №10 на вул.
Водопровідній, 9А
Продовження
робіт
з
реконструкції з добудовою
до
приміщення
СЗОШ
№18
ім.
В.
Чорновола
на
вул. Кам'янецькій, 119

Виконано роботи з укладання цегляної кладки, перекриття
цокольного приміщення, улаштування бетонної стяжки
підлоги, перенесення мережі теплопостачання та
влаштування теплокамери.
Виконано загальнобудівельні роботи. Встановлено
металопластикові вікна і двері по зовнішньому контуру,
прокладено мережі каналізації, водопроводу, тепло- та
електропостачання, виконано фасадні роботи. Роботи
згідно з проектно-кошторисної документації виконано.
Здійснюється коригування проектної документації щодо
виконання додаткових робіт.
Продовження
робіт
з Завершено роботи з цегляної кладки стін та сходових
реконструкції НВО №1 на клітин, монтаж металевих конструкцій перекриття,
вул. Старокостянтинівське настилу покрівлі. Виконано частково електромонтажні та
шосе, 3Б
сантехнічні роботи.

4693,3 - МБ

Відкриття та облаштування Для задоволення потреб у дошкільній освіті у місті діє
у дошкільних навчальних 49 закладів.
закладах додаткових груп
Відкрито ДНЗ №7 «Козачок» на 110 місць у мікрорайоні
Гречани.
Продовжується будівництво нових закладів дошкільної
освіти та груп:
- мікрорайон Озерна – навчально-виховний комплекс на
420/215 місць;
- мікрорайон Лезневе – заклад дошкільної освіти на
120 місць;

-

182.

183.

184.

дітей мікрорайону
Кількість місць –
110.
Зменшення
загальноміської
черги у дошкільні
навчальні заклади.
Підвищення рівня
наповнюваності
закладу
Розширення
мережі
навчальних класів

Кількість місць –
110.

Роботи
продовжуються

3442,6 - МБ

Покращення
якості надання
послуг з
харчування у
початковій школі

Роботи
продовжуються

6489,0 - МБ

Кількість місць –
240.
Зменшення
загально-міської
черги у дошкільні
навчальні заклади.
Розширення
мережі
навчальних класів
Кількість дітомісць – 110.
Зменшення
загальноміської
черги у дошкільні
навчальні заклади

Роботи
продовжуються

Кількість дітомісць – 110.
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Проведення капітальних та
поточних
ремонтів
у
загальноосвітніх
та
дошкільних
навчальних
закладах

186.

Продовження
робіт
з
капітального
ремонту
дитячо-юнацького
оздоровчого
комплексу
«Чайка», палацу творчості
дітей та юнацтва

187.

Встановлення автоматичної
системи
пожежної
сигналізації у приміщеннях
навчальних закладів

- мікрорайон Виставка – добудова 4 груп у НВО №1 на 120
місць.
Проведено ремонтні роботи у навчальних та дошкільних
закладах, зокрема:
- завершена реконструкція з добудовою приміщення ЗОШ
№18;
- капітальний ремонт приміщень 4 шкіл та інклюзивноресурсного центру та поточний ремонт приміщень у 18
навчальних та дошкільних закладах, дитячо-юнацькій
спортивній школі, інклюзивно-ресурсному центрі;
- капітальний ремонт покрівлі (гімназія №1) та поточний
ремонт покрівлі у 14 навчальних та дошкільних закладах;
- поточний ремонт санвузлів та сантехнічних мереж у 11
навчальних та дошкільних закладах, централізованій
бухгалтерії, міському навчально-виробничий комбінаті;
- поточний ремонт системи опалення 3 навчальних
закладів;
- капітальний ремонт 5 харчоблоків та поточний ремонт 2
харчоблоків;
- капітальний ремонт зовнішнього освітлення (НВО №28,
ДНЗ №56).
Проведено облаштування дитячого майданчика у СЗОШ
№33.
Проведено роботи з утеплення фасаду та сходового
майданчика у палаці творчості дітей та юнацтва.
У Позаміському дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку «Чайка» проведено поточний ремонт
харчоблоку,
приміщень,
виготовлено
проектнокошторисну документацію та розпочато роботи з
будівництва свердловини.

Здійснено монтаж пожежної сигналізації у 11 навчальних
закладах.
Здійснено протипожежні заходи (просочення дерев’яних
конструкцій даху) у
7 навчальних закладах та 2
дошкільних навчальних закладах.

10884,4 - МБ

Кількість закладів
(од.) – 29.
Збільшення рівня
задоволеності
освітніми
послугами

Кількість
закладів (од.) –
58.

6508,2 - МБ

Збільшення
кількості ліжко
місць у комплексі
«Чайка».
Підвищення рівня
задоволеності
послугами
позашкільної
освіти та
оздоровлення
дітей
Кількість закладів
(од.) – 6.
Зменшення
кількості приписів
на усунення
порушень

Кількість ліжкомісць у
комплексі
«Чайка» - 250.

2697,5 - МБ

Монтаж
пожежної
сигналізації – 11
закладів,
вогнезахисне
просочування
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188.

Встановлення
нових
і Виконано капітальний ремонт огорожі у 1 навчальному
ремонт існуючих огорож закладі та 5 дошкільних навчальних закладів.
навколо навчальних закладів

295,0 – ДБ
2488,8 - МБ

189.

Придбання
енергоефективного
обладнання для харчоблоків
навчальних закладів
Оновлення
матеріальнотехнічної та навчальної бази
профільних кабінетів

167,2 - ДБ
794,5 - МБ

190.

191.

Оновлення
спортивних
залів,
облаштування
спортивних майданчиків на
території
навчальних
закладів

Придбано обладнання для харчоблоків 7 навчальних
закладів та 3 дошкільних навчальних закладів.

Придбано для Нової Української Школи парти та 5414,9 – ДБ 4174,8
дидактичне обладнання. Придбано для 9 навчальних
- МБ
закладів мультимедійний комплекс, спортінвентар та 46,0 – інші кошти
обладнання, меблі.
У рамках програми «Бюджет участі» реалізовано проекти:
- СЗОШ №1 - «Сучасній школі – сучасний кабінет
фізики»;
- НВО №5 - «Інтерактивні мультимедійні засоби
навчання», «Комп’ютерна мережа»;
- СЗОШ №8 - «Кабінет ЛФК», «Сучасний клас для
сучасної школи», «Скринька школяра», «Використання
SMART технологій та засобів в інклюзивній освіті»,
«Кабінет працетерапіїї»;
- ДНЗ №32 – «Активне дитинство-здорова нація»,
«Створення
осередку
музично-патріотичного
та
естетичного виховання дітей у музичній залі»;
- ДНЗ №43 «Створення умов для розвитку навчання
дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі
дітей-інвалідів».
Виконуються роботи з капітального ремонту спортивного
749,0 - ДБ
майданчика ЗОШ №25.
4402,8 - МБ
Завершено капітальний ремонт спортивного майданчика у
НВК № 6, ремонт бігової доріжки навколо футбольного
поля з штучним покриттям у НВК № 7, поточний
ремонт доріжок навколо міні-футбольного поля у НВО №
28.

Кількість закладів
(од.) – 5.
Обмеження
можливості
доступу сторонніх
осіб на територію
закладів
Зменшення витрат
на енергоносії

дерев’яних
конструкцій
даху -9 закладів
Кількість
закладів (од.) –
6.

Кількість
закладів (од.) –
10.

Підвищення рівня
освіти учнів

Кількість
закладів (од.) –
5.

Збільшення
кількості дітей,
залучених до
занять спортом.
Забезпечення
можливостей для
здорового

Кількість
закладів (од.) –
7.

72

192.

Завершено будівництво футбольних полів зі штучним
покриттям у СЗОШ №№ 8, 27, 19.
Поточний ремонт спортивного залу у СЗОШ №№ 1, 14.
Здійснення реформування та Проводилось фінансування закладів професійно-технічної
розвитку
закладів освіти (заробітна плата, обладнання та інвентар, продукти
професійно-технічної освіти харчування, оплата комунальних та інших послуг,
міста
стипендії тощо).

95038,5 - МБ

193.

Придбання комп’ютерних
класів та мультимедійних
комплексів для закладів
освіти,
оновлення
та
модернізація
наявної
комп’ютерної техніки

Придбано комп’ютерну техніку та мультимедійне
обладнання 8 навчальних та 5 дошкільних закладів.
Придбано
лазерні
багатофункціональні
пристрої,
інтерактивні дошки, проектори, комп'ютери, ноутбуки для
Нової Української Школи.
За рахунок коштів фонду «GoFundEd» придбано ноутбук
та мультимедійний проектор у ЗОШ№13.

2207,2 – ДБ
693,7 – МБ,
11,4 – інші кошти

194.

Впровадження
проекту
«Безпечна
школа»
(встановлення
камер
відеоспостереження,
забезпечення закладів освіти
охороною)

У рамках програми «Бюджет участі» впроваджено проект
«Безпечна школа» у СЗОШ №6.
Обладнання
для
внутрішнього
та
зовнішнього
відеоспостереження діє у 7 навчальних закладах, зовнішнє
відеоспостереження – у 3 закладах.
У 15 закладах загальної середньої освіти в приміщеннях
наявні охоронці.

96,1 - МБ

195.

Створення у закладах освіти Згідно з концепцією «Нової Української школи» у 1-х
зон
відпочинку
та класах створені осередки тиші, де учні виконують
оздоровлення
завдання, читають, пишуть, рахують. У коридорах
оформлені зони відпочинку.
У закладах загальної середньої освіти створено зони
відпочинку та оздоровлення:
- у гімназії №1 у бібліотеці облаштовано майданчик для
відпочинку та розвитку дітей (настільні ігри, інтернет-

проведення
дозвілля у
позаурочний час
Кількість закладів
(од.) – 6.
Підготовка
фахівців,
необхідних на
ринку праці.
Зменшення
фінансового
навантаження на
міський бюджет
Кількість
комп’ютерних
класів – 2 од.,
інтерактивних
комплексів – 4 од.
Покращення
надання освітніх
послуг
Кількість закладів
(од.) – 35.
Унеможливлення
перебування
сторонніх осіб на
території закладів
освіти.
Підвищення рівня
впевненості
батьків у безпеці
дітей
Кількість закладів
(од.) – 3.
Підвищення рівня
зацікавленості
дітей у
перебуванні у
закладах освіти.
Зменшення

Кількість
закладів (од.) –
6.

Кількість
комп’ютерних
класів – 2 од.,
інтерактивних
комплексів – 149
од.
Кількість
закладів (од.) –
25.

Кількість
закладів (од.) –
39.

73

196.

кафе);
- у ЗОШ №18 у приміщенні старшої школи встановлено
тенісний стіл, створено зони відпочинку у коридорах
початкової школи;
- у ЗОШ №22 облаштовано ігрову кімнату та ігрові
куточки;
- у СЗОШ №7 розміщено тенісні столи, створено зелені
зони;
- у СЗОШ №8 у кабінеті інклюзивного навчання
облаштовано куточок відпочинку для дітей з особливими
освітніми потребами;
- у НВК №7 облаштовано кімнати психологічного
розвантаження;
- у палаці творчості дітей та юнацтва облаштовано зону
відпочинку у вестибюлі ІІ корпусу;
- у СЗОШ №15 створено кабінет реабілітації;
- у ДНЗ №36 облаштовано сенсорну кімнату.
2. Створення умов для підвищення освітнього рівня та всебічного розвитку здібностей дітей та молоді.
Інформатизація
системи У навчальних закладах продовжуються роботи із
освіти та впровадження ІТ- забезпечення покриття провідниковою мережею Інтернет.
технологій, запровадження у Продовжується впровадження технологій інтерактивного
навчально-виховний процес навчання у освітньому процесі:
прогресивних
методів - використання на уроках візуалізації, проектних
навчання
технологій, вітагенної технології з голографічним методом
проекцій;
- використання
технології мультимедіа, електронної
пошти, електронних конференцій, телекомунікаційних
мереж, інтерактивного відео, відеоконференцзв'язку;
- - проведено каталогізацію наявних електронних
посібників, програмного забезпечення;
- застосовуються сервіси «learningApрs», програми
Plickers, PowerPoint, GoogleForms, основи комп’ютерної
графіки.
У НВК №10 розгорнуто хмароорієнтоване навчальне
середовище (ХОНС) у рамках проекту «Cloud services in
education». Укладено угоду з Навчальним центром заочнодистанційної освіти Хмельницького національного
університету щодо створення платформи дистанційного
навчання для учнів школи (розроблено 6 дистанційних
курсів). Колектив початкової школи бере участь у

кількості сезонної
та хронічної
захворюваності

Покращення
надання освітніх
послуг

Кількість
закладів (од.) –
35.
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198.

Всеукраїнському експерименті «Розумники» (SmartKids).
З 1 травня 2018 року НВК №10 набув статусу учасника
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня
з теми «Електронний підручник для середньої освіти» (Ebook for secondary education)».
В гімназії № 2 створено автоматизоване робоче місце, яке
містить дані про учнів, вчителів, розклад уроків,
моніторинг результативності роботи вчителів та учнів.
Здійснюється розробка тестових завдань для учнів у
програмі «ClassroomManagement», інтерактивних вправ у
програмі «Smartnotebook».
На сайті гімназії № 2 у розділі «Навчання» оформлено
особисті сторінки кожного педагога. Зміст сторінок:
власні методичні напрацювання, адреси корисних сайтів,
відеофрагменти, матеріали для підготовки до іспитів,
ЗНО, інтерактивні завдання, тестування тощо.
Впроваджується автоматизована перевірка програм, які
складають учні (сервер Ejudge).
Продовження впровадження Впроваджено електронний журнал у всіх закладах.
електронного журналу у
закладах загальної середньої
освіти

Створення
методичної
дисциплін

навчально- У НВК №10 розроблено матеріали 9 інноваційних уроків у
бази з ІТ- хмарному середовищі; реалізовано 4 навчальні проекти;
проведено тренінги «Використання хмарних технологій на
уроках та в позакласній роботі»; взято участь у
Всеукраїнському творчому конкурсі з майстерності
використання ІКТ для учнів 5-11 класів; видано науковометодичну літературу (методичний посібник «Технологія
«змішаного навчання» у ХОНС НВК№10 на платформі
Офіс 365», збірник наукових праць «Досвід учителів
України з використання хмарних сервісів у системі
загальної середньої освіти»); НВК № 10 – переможець ІІІ
Всеукраїнського фестивалю з використання ІКТ «Нова
українська школа як складова єдиного ІКТ-насиченого
освітнього простору».
Вчитель інформатики СЗОШ 8 Кравчук Г.Т. у

12,0 - МБ

-

Кількість закладів
(од.) – 35.
Підвищення рівня
залучення батьків
до навчальновиховного
процесу
Покращення
надання освітніх
послуг

Кількість
закладів (од.) –
35.
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199.

Забезпечення
участі
навчальних
закладів
у
міжнародних
освітніх
проектах,
організація
стажування
та
обміну
досвідом з педагогічними
працівниками інших держав

співробітництві із вчителем мистецтва Хмельницькою
Н.М. розробили комплекс електронних матеріалів та епідручник «Мистецтво» для учнів 9 класу.
Працюють веб-сайти (блоги) «Інформаційні технології»,
Літературно-мистецький портал Хмельницької ЗОШ №
20, сайт з предмету Захист Вітчизни. Використовується в
роботі
інтерактивний зошит з інформатики 5 клас
(sites.google.com/site/infworkbook5kl) автори Миколюк О.
С., Мардзявко І. В., Лавро С. В.
Прийнято участь у міжнародних проектах:
- гімназія №2 – у міжнародному проекті від
DWWinerneghenel – «Історія моєї громади»;
- ЗОШ №20 – у проекті «Абетка польського класу»;
- СЗОШ №6 - учасник євроінтеграційної ініціативи
«Школи: партнери майбутнього»;
- СЗОШ №27 - у Всеукраїнській програмі освіти для
демократичного громадянства «Демократична школа», яка
реалізується Європейським Центром ім. Вергеланда у
співпраці з Міністерством освіти і науки України за
підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії;
- ЗОШ №22 – у міжнародних педагогічних читаннях (м.
Баку, Грузія).
- колегіум - у проекті Європейського Союзу «E Twinning
Plus» для закладів освіти України.
У травні 2018 року педагоги міста прийняли участь у
міжнародному проекті ІМАНС «Стажування у Фінляндії».
22-25.11.2018 року в м. Париж (Франція) відбулося
стажування (28 год) у школі імені Адама Міцкевича
Міщук І. А. та Галазюк А. В., вчителів польської мови
ТБЛ за сприяння товариства вдосконалення вчителів при
польській організації «Польська спільнота» (Wspolnota
Polska).
За партнерства товариства «Інтеграція Європа- Схід» та в
рамках реалізації українсько-польського освітнього
проекту «Нові знання-нові можливості 2018» 02-05 жовтня
2018 року в м. Кельце (Республіка Польща) відбувся
семінар-стажування вчителів польської мови.
Громадською організацією Глобал Офіс та Посольством
США в Україні було проведено тренінг для вчителів
англійської мови з підготовки до проведення літніх

-

Кількість
педагогічних
працівників – 20
осіб.
Застосування
кращого досвіду
розвинених країн
світу

Кількість
педагогічних
працівників – 21
особа.

76
200.

Створення умов для участі
учнів у стипендіальних
програмах
міжнародних
освітніх організацій

201.

Створення
умов
для
розвитку
здібностей
обдарованих дітей, надання
їм
освітніх
послуг
(проведення
олімпіад,
конкурсів,
турнірів,
наукових
учнівських
конференцій тощо)

мовних таборів GoCamp – найбільшої волонтерської
програми в Східній Європі.
Організовано участь учнів гімназії №2 у проекті « Flex»,
учнів гімназії №1 - у міжнародному проекті «Дитячий
футбол миру» (Австрія), поїздку гімназистів-переможців
міжнародного
проекту
«Європа
це
ми!»
(м. Люблін, Польща).
У СЗОШ №6 у співпраці з Гете-інститутом реалізується
проект «PASCH» щодо популяризації вивчення німецької
мови.
Команда СЗОШ №27 взяла участь у ІІ відкритому
Західноукраїнському
інтелектуальному
турнірі
«NATUSVINCERE» (м. Тернопіль).
У СЗОШ № 1 відбувся ІІ-й тур «Програми обміну
майбутніх лідерів» (FLEX) в якому прийняли участь 46
учнів закладів загальної середньої освіти міста
Хмельницького.
Учні закладів освіти брали участь у конкурсах «Кенгуру»,
«Колосок», «Бобер», «Сова», «Лелека», «Левеня»,
«Грінвіч», «Puzzle», «Соняшник»,
ім. П. Яцика,
«Шевченківські читання», «Патріотичні мотиви у
творчості Тараса Шевченка «Свою Україну любіть»,
«Яскраві діти України», «Слово нації», «Золоте перо –
2018»; міському фестивалі «Молодь обирає здоров'я»;
екологічному фестивалі «Свіжий вітер».
Учні гімназії №2 брали участь у науково-практичних
конференціях, які проходили на базі вищих навчальних
закладів міста та регіону.
Учні НВК №10 стали учасниками заочного етапу конкурсу
на отримання нагороди для молодих науковців «Панацея
молода» Національного фармацевтичного університету (7
учасників).
На базах шкіл діють наукові товариства:
- гімназія №2 - гімназійне товариство «ЕРУДИТ»;
- ЗОШ №20 - наукове товариство «Ерудит»;
- НВК №9 - науково-ліцейне товариство «Промінь».
У палаці творчості дітей та юнацтва проведено заходи:
- церемонія нагородження вихованців ансамблю танцю
«Подолянчик» відзнакою «Зірка «Подолянчика-2017»;
- майстер-класи з латино-американської програми;

-

Кількість учнів –
10 осіб.
Підвищення рівня
зацікавленості
учнів у здобутті
якісних знань

Кількість учнів –
7 осіб.

-

Кількість заходів
– 30 од.
Збільшення
кількості
переможців у
олімпіадах,
турнірах тощо

Кількість заходів
– 32 од.
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202.

Здійснення
персональних

- Всеукраїнський конкурс мистецтв «Україна – країна
талантів»;
- звітний концерт огляду художньої самодіяльності
загальноосвітніх та позашкільних закладів міста;
- Всеукраїнський конкурс «Пісня над Бугом».
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли
участь 1897 учнів, переможцями стали 752 учні.
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли
участь 108 учасників, з них 86 стали переможцями.
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли
участь 23 учасника, з них 15 стали переможцями.
279 робіт Хмельницького учнівського наукового
товариства «Пошук» було представлено на І етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України, з них 163 роботи
відзначились призовими місцями.
42 учні-члени Хмельницького учнівського наукового
товариства «Пошук» на IІ етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
України отримали перемоги (73,7%).
10 учнів прийняли участь у ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України 6 отримали перемогу.
У квітні 2018 року у Харкові проведено конкурс наукових
робіт на присудження нагороди для обдарованої молоді та
юнацтва «Панацея молода» (представлена робота учня 10
класу ї СЗОШ №15, яка відзначена дипломом ІІ ступеня).
Команда «ДЕСЯТКА» НВК №10 виборола ІІІ місце у
фінальному етапі ХХ Всеукраїнського учнівського турніру
юних істориків (м. Вінниця).
Учениця та вчитель НВК №10 вибороли І місця у номінації
«Науково-дослідницька робота» та
«Мультимедійні
технології навчання» у ХV Міжнародному конкурсі
творчих робіт учнів, студентів, аспірантів та вчителів
«Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності».
Учениці ЗОШ №24 призначено стипендію Кабінету
Міністрів України за перемогу у Всеукраїнський олімпіаді
з української мови та літератури.
виплати Виплачено персональні стипендії 26 учням та 40
стипендій педагогічним працівникам навчальних закладів міста.

888,6 - МБ

Кількість
педагогічних

Кількість
педагогічних
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міської ради обдарованим
дітям, талановитій молоді та
премій міської ради кращим
педагогічним працівникам
навчальних закладів міста

203.

Проведення
заходів
національно-патріотичного
спрямування та правового
виховання дітей і молоді

-

-

Проведено
заходи
національно-патріотичного
спрямування:
- міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів
музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»;
- ІІ міський етап VІІ Всеукраїнського конкурсу
«Моральний вчинок»;
- ряд тематичних виховних годин до Дня Соборності
України, Дня небесної сотні, 80-х роковин Великого
терору, приурочені 204-й річниці від дня народження Т.
Шевченка, заходи з вшанування пам’яті В. Чорновола та
В. Стуса;
- тематичний вечір-зустріч з родинами хмельничан –
Героїв Небесної Сотні «У їхніх серцях жила Україна. А в
наших – вона живе і понині»;
- конкурс літературних творів «Україна починається з
тебе»;
- фестиваль «Зимові візерунки», флеш-моб присвячений
Дню Соборності України;
- розпочато кінофест національно-патріотичних фільмів;
- брейн-ринг «Моя позиція»;
- міський конкурс читців «Слово Нації»;
- міській брейн-ринг «Місто-влада-громада».
Проведено дні правової освіти, фестиваль культур
європейських країн.
У січні 2018 року переможці проекту «Місто-діти-влада»
перебували на екскурсії у Верховній Раді України.
Проведено 3 волонтерських акції на допомогу бійцям
АТО.
У гімназії №1 відбулась реалізація соціальних проектів
«Стоп наркоманії», проведення інтерактивного заходу
«Маршрут безпеки».
Учнями гімназії №2 проведено 5 волонтерських акцій

-

працівників – 40
осіб, учнів – 25
осіб.
Збільшення
кількості
переможців у
олімпіадах,
турнірах тощо
Кількість заходів
– 15 од.
Вибір української
мови як мови
повсякденного
спілкування.
Зменшення рівня
дитячої та
підліткової
злочинності

працівників – 40
осіб, учнів – 26
осіб.

Кількість заходів
– 44 од.
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«Вуличний
театр на допомогу бійцям АТО»,
«Благодійний ярмарок» (передача коштів благодійним
організаціям «Армія SOS», «Тепло рідних сердець»,
«Подих надії нації» тощо.
Команда СЗОШ №27 взяла участь у ІІ відкритому
Західноукраїнському
інтелектуальному
турнірі
«NATUSVINCERE» (м. Тернопіль).
З 31 травня по 5 червня 2018 року проведено І (міський)
етап
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Учасниками гри
«Сокіл» («Джура») стали 11 учнів. Таборування відбулося
на
території
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.
Команда переможець міського етапу гри «Сокіл»
(«Джура») гімназії №2 «Відважні соколи» у червні взяла
участь
у
обласному
етапі
гри
(с. Вовковинці).
Для учнів гімназії №2, НВО №9, СЗОШ №29 - переможців
міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл («Джура») організовано
відпочинок у с. Татарів, Івано-Франківської області.
З вересня 2018 року учні 7-8 класів шкіл міста розпочали
відвідування музею 40-ої гвардійської стрілкової дивізії.
Для учнів 11 класів шкіл міста організовано перегляд
вистав на патріотичну тематику у Моно–театрі «КУТ».
30 вересня 2018 року учні та педагоги міста взяли участь у
підготовці та проведенні вечора пам’яті Дмитра Іваха, 4
грудня 2018 року – Івана Віхтюка.
Підтримка
та
розвиток У міському центрі туризму займається 412 гуртківців у 26
гуртків, творчих об’єднань гуртках.
еколого-натуралістичного та На базі 15 закладів загальної середньої освіти діє 21 гурток
туристсько-краєзнавчого
(393 учня) еколого-натуралістичного та туристськонапрямів
краєзнавчого напрямів.
У СЗОШ №29 працює різновіковий туристичний клуб
«Штурм» на базі якого проведено 6 змагання зі
спортивного туризму.
Для НВО № 28 придбано намети для туристичних походів.
У лютому 2018 року у закладах освіти проведено тиждень
екології.
Заклади загальної середньої освіти беруть участь у

-

Кількість гуртків
– 44.
Кількість дітей –
746 осіб.
Залучення учнів
до акцій з
озеленення міста.
Покращення
ситуації з
сортування сміття.
Поява нових
туристичних

Кількість гуртків
– 47.
Кількість дітей –
805 осіб.
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208.

проектах «Тисяча дерев», «Екологічна школа».
На обліку перебуває 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з них 111 дітей шкільного віку
мають єдиний квиток, який дає право на безкоштовне
відвідування кінотеатрів, музеїв, виставок та проїзд у
громадському транспорті.
17 випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
виплачено
матеріальну
допомогу (по 550 грн.); 15 особам, які досягли повноліття,
виплачено матеріальну допомогу (по 1810 грн.); 73 учням
виділено кошти на придбання спортивного одягу (по 450
грн.).
Організовано харчування більше 3,5 тис. дітей пільгових
категорій у закладах освіти (дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких
є (були) учасниками АТО; дітей, тимчасово переміщених
із зони АТО; дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей; дітей, які навчаються у інклюзивних класах).
Створення
міського У рамках проведення місячника до дня Довкілля створено
інтернет-банку учнівських відео-банк учнівських екологічних проектів.
екологічних проектів
Забезпечення
всебічної
допомоги дітям пільгових
категорій (надання грошової
допомоги дітям-сиротам та
студентам
пільгових
категорій
для
здобуття
вищої освіти, організація
безкоштовного харчування
дітей з малозабезпечених
сімей, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей, батьки
яких є учасниками або
загинули під час участі у
АТО, дітей, переміщених з
зони проведення АТО)

10433,3 – МБ

-

3. Забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти та всебічного розвитку дітей з особливими
потребами.
Покращення
матеріально- Оснащено ресурсні кімнати (НВК №№ 2, 7, СЗОШ №№ 8,
1480,3 - ДБ
технічної бази закладів 15, 21, 24, 29, НВО № 28) та придбано інклюзивне
освіти, в яких функціонують обладнання (ЗОШ №№ 8, 15, 21).
інклюзивні та/або спеціальні У СЗОШ №32 придбано техніку (ноутбук, принтер,
групи і класи для навчання інтерактивна дошка) та проведено поточний ремонт
осіб з особливими освітніми приміщення, сходів, благоустрій території.
потребами
У СЗОШ №33 придбано проектор, інтерактивну дошку,
телевізор, обладнано спортивний майданчик.
Надання
психологопедагогічних та корекційнорозвиткових послуг дітям з
особливими
освітніми
потребами

У закладах загальної середньої освіти з інклюзивним
навчанням для 138 дітей з особливими освітніми
потребами
проводяться
психолого-педагогічні
та
корекційно-розвиткові заняття.
У СЗОШ №32 навчаються 107 дітей з інтелектуальними

-

маршрутів
Охоплено дітей –
2350

У закладах
загальної
середньої освіти
– 2616 осіб,
у закладах
дошкільної
освіти –1888
осіб

Кількість проектів
– 20 од.
Накопичення і
використання
учнівських
розробок

Кількість
проектів – 25 од.

Кількість закладів
(од.) – 22.
Зменшення
кількості
негативних
звернень батьків
дітей з
особливими
потребами
Кількість дітей –
950 осіб.
Зменшення
кількості
негативних

Кількість
закладів (од.) –
18.

Кількість дітей –
669 осіб.
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210.

211.

Забезпечення
спеціальної
підготовки та підвищення
кваліфікації
педагогічних
кадрів для роботи з дітьми з
особливостями
психофізичного розвитку в
умовах
інклюзивного
навчання у закладах освіти
міста

порушеннями, корекційна робота реалізується через
корекційно розвиткові заняття. У школі працюють
психолог, соціальний педагог, 16 вчителів-дефектологів.
У ДНЗ №45 функціонує спеціальна група для дітей з
особливими освітніми потребами, яким надаються
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги.
210 спеціалістів пройшли курсову перепідготовку на базі
Хмельницького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Організовано ряд семінарів, вебінарів, засідань творчої
групи для педагогічних працівників, які працюють з
дітьми з особливими потребами. Спеціалісти приймали
участь у міських, обласних та всеукраїнському
педагогічних читаннях, науково-практичних семінарах,
науково-практичних конференціях.

звернень батьків
дітей з
особливими
потребами

-

5.4. Забезпечення доступних та якісних медичних послуг.
1. Забезпечення якісної діагностики захворювань, своєчасне їх лікування, пропаганда здорового способу
життя.
Забезпечення
своєчасної За 2018 рік захворіло на туберкульоз 120 мешканців міста
діагностики туберкульозу, (45,2 на 100 тис. населення), що на 4 особи більше, ніж у
виявлення на ранніх стадіях 2017 році.
онкологічних захворювань, Проведено вакцинацію БЦЖ 85,8% новонароджених дітей.
покращення
рівня Охоплено туберкулінодіагностикою 12592 дитини.
діагностики захворювання Проведено 480 аналізів мокротиння у осіб з підозрою на
на цукровий діабет
туберкульоз, виявлено 3 позитивних результати.
Захворюваність на злоякісні новоутворення становить
1114 випадок (419,5 на 100 тис. населення), що на 71
випадок більше, ніж у 2017 році.
Проведено 218 лекцій з профілактики онкологічних
захворювань, 9 теле-, 8 радіопередач та 7 публікації у
засобах масової інформації.
Забезпечення лікарськими Перші три дні безкоштовно проліковано у відділенні
3770,9 – ДБ
засобами
та
виробами реанімації з ліжками інтенсивної терапії міської лікарні
4500,0 – ОБ
медичного
призначення 919 пацієнтів, у міській дитячій лікарні – 599 дітей.
16426,2 - МБ
мешканців міста під час У травмпунктах міської та міської дитячої лікарень
перших
трьох
днів безкоштовно витратними матеріалами скористалися при

Кількість
педагогічних
працівників – 218.
Зменшення
кількості
негативних
звернень батьків
дітей з
особливими
потребами.
Підвищення
якості послуг
освіти

Кількість
педагогічних
працівників –
312.

Зменшення
показників
захворюваності
на туберкульоз,
на злоякісні
новоутворення,
цукровий діабет.
Проведення
якісного і
результативного
лікування

Захворюваність
на туберкульоз,
на злоякісні
новоутворення
та
цукровий діабет
дещо зросла.

Рівень
забезпеченості 100%.
Зменшення
фінансового

Відповідно до
госпіталізованих
мешканців міста
- 100%
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212.

лікування у відділеннях
анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії, при
зверненні у травматологічні
пункти
та
часткове
забезпечення
медикаментами
під час
стаціонарного лікування у
міській лікарні та міській
дитячій лікарні (проект
«Ліки на тумбочку»)
Забезпечення
пільгових
категорій
мешканців
у
частині безоплатного та
пільгового
відпуску
лікарських
засобів
за
рецептами лікарів у разі їх
амбулаторного лікування

зверненні за медичною допомогою 23031 дорослий та
14137 дітей.

Забезпечено пільговими препаратами та технічними
засобами пацієнтів різних соціальних груп та з різними
важкими захворюваннями на суму 7,2 млн. грн.
Відповідно до програми «Доступні ліки» безоплатно або з
частковою доплатою мешканці отримали ліків на суму
6,4 млн. грн.

навантаження на
пацієнтів.
Покращення
якості медичного
обслуговування

13629,5 - ДБ

213.

Облаштування та відкриття Завершено капітальний ремонт частини приміщень
відділення гемодіалізу у корпусу №4 міської лікарні для відділення гемодіалізу
приміщенні міської лікарні

353,7 - МБ

214.

Забезпечення
слуховими Аналоговими слуховими апаратами забезпечено 55
апаратами інвалідів з вадами інвалідів.
слуху
(відповідно
до Проведено пільгове зубопротезування 432 мешканцям.
звернень) та
пільгового
зубопротезування соціально
незахищених
верств
населення

875,4 - ДБ

Рівень
забезпеченості 100%.
Зменшення
фінансового
навантаження на
пацієнтів.
Покращення
якості медичного
обслуговування
Відкриття
відділення на 12
ліжко-місць.
Кількість
пацієнтів – 70
осіб.
Забезпечення
зручних умов для
лікування
Кількість
забезпечених
слуховими
апаратами – 40
осіб.
Кількість осіб,
яким проведено
зубопротезування – 450.
Покращення

Відповідно до
виділеного
фінансування
100%

Завершено
ремонтні роботи

Кількість
забезпечених
слуховими
апаратами – 55
осіб.
Кількість осіб,
яким проведено
зубопротезуванн
я – 432.
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215.

Розробка
порядку
забезпечення необхідними
лікарськими засобами та
виробами
медичного
призначення породіль та
немовлят
у
міському
перинатальному центрі

У міському перинатальному центрі народилося 2602
малюка. Породіллі та немовлята забезпечені необхідними
лікарськими
засобами
та
виробами
медичного
призначення.

216.

Розробка
порядку Розроблено порядок забезпечення тифлоприладами
забезпечення
слабозорих мешканців міста.
тифлоприладами слабозорих Забезпечено тифлоприладами 3 слабозорих мешканця
мешканців міста
міста, 5 мешканців скористались можливістю отримати
безоплатно тестсмужки для глюкометрів з мовним
виводом.

217.

Розробка
порядку
забезпечення
хворих
(соціально
незахищених
категорій) з онкологічними
захворюваннями простати та
молочної
залози
препаратами
для
амбулаторної хіміотерапії

218.

Проведення інформаційнопросвітницьких
кампаній
для населення з питань
здорового способу життя,
запобігання
розвитку
захворювань

Розроблено порядок забезпечення хворих (соціально
незахищених категорій) з онкологічними захворюваннями
простати та молочної залози препаратами для
амбулаторної гормонотерапії.

3523,5 - МБ

6,3 - МБ

-

Робота з пропаганди здорового способу життя проводиться
постійно: у закладах охорони здоров’я розміщено наочну
інформацію про шкідливі наслідки для здоров’я людини
куріння тютюнових виробів, впливу
алкоголю та
тютюнового диму. У навчальних закладах медичними
працівниками відділення дитячих дошкільно-шкільних
закладів міських центрів первинної медико-санітарної
допомоги проводяться «Уроки здоров’я». Прочитано 805
лекцій з питань пропаганди здорового способу життя.
Прийнято участь у 6 радіо- та 7 телепередачах.
2. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, впровадження інформаційних
технологій.

медичної
реабілітації та
соціальної
адаптації
Надання адресної
допомоги
молодим мамам та
немовлятам.
Кількість
охоплених
породіль – 2750
осіб
Покращення
медичної
реабілітації та
соціальної
адаптації
мешканців.
Кількість осіб - 12
Кількість
пацієнтів – 48.
Забезпечення
сучасного
ефективного
лікуванням та
збільшення
тривалості життя
пацієнтів
Кількість лекцій,
виступів, круглих
столів – 547.
Своєчасне
звернення
мешканців за
медичною
допомогою

Кількість
охоплених
породіль – 2577
осіб

Забезпечено
тифлоприладами
– 3 мешканці, 5 –
наборами тестсмужок для
глюкометрів
Роботу буде
продовжено у
2019 році

Кількість лекцій,
виступів,
круглих столів –
805.
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219.

Ремонт
приміщень
та
відкриття
амбулаторій
загальної практики сімейної
медицини у мікрорайонах
міста

220.

Проведення капітальних та
поточних
ремонтів
медичних закладів міста

221.

Оснащення
лікувальнопрофілактичних
закладів
міста
сучасним

Переміщено у окреме відремонтоване приміщення (вул.
Зарічанська, 4) амбулаторію №10 ЦПМСД №2, яка
обслуговує понад 12 тис. населення.
У окремі приміщення переведено амбулаторію №8
ЦПМСД №2 (вул. Зарічанській, 30) та амбулаторію №8
ЦПМСД №1 (вул. Волочиська, 6).
Проведено роботи з капітального ремонту амбулаторій на
вул. Зарічанській, 30, вул. М. Гречка, 12.
Проведено ремонт м’якої покрівлі амбулаторії №3 (вул.
Курчатова, 1).
Завершено капітальний ремонт терапевтичного відділення
№1, санвузлів корпусу №3, коридору 1-го поверху,
капітальний ремонт частини приміщень корпусу №4,
продовжуються роботи з капітального ремонту фасаду
корпусу №1, неврологічного відділення №1, ЛОР
відділення міської лікарні.
Проведено капітальний ремонт системи вентиляції
харчоблоку, варочного цеху І поверху харчоблоку міської
дитячої лікарні. Продовжується реконструкція частини
корпусу поліклініки міської дитячої лікарні під відділення
стоматології, капітальний ремонт приміщень хірургічного
відділення V поверху стаціонарного корпусу, капітальний
ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії,
ремонт вентиляції у лабораторії та рентгенкабінетах,
капітальний
ремонт
міжповерхових
стояків
водопостачання та водовідведення, капітальний ремонт
території лікарні.
Проведено капітальний ремонт із заміною вікон та дверей
у міській інфекційній лікарні.
У поліклініці №1 проведено капітальний ремонт системи
вентиляції рентгенкабінету.
У поліклініці №4 проведено капітальний ремонт м’якої
покрівлі, розроблено робочий проект та проведено
будівельно-монтажні роботи з реконструкції вентиляційної
системи.
Проведено капітальний ремонт приміщень амбулаторій
№№ 6, 8, капітальний ремонт покрівлі амбулаторії №3.
Для міської лікарні придбано коагулометр, УЗД апарат для
кардіоваскулярних досліджень, холедоскоп операційний,
лапароскопічну стійку, цистоскоп, електрокардіограф,

1242,2 - МБ

Відкриття 4
амбулаторій.
Забезпечення
доступної
первинної
медичної
допомоги для
понад 45 тис.
населення

Відкрито 4
амбулаторії.

8496,6 - МБ

Створення
сучасних умов
перебування
пацієнтів у
закладах

Роботу буде
продовжено у
2019 році

13827,4 - МБ

Покращення
якості медичного
обслуговування

-
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222.

223.

224.

діагностичним
та реанімаційний
набір,
аналізатор,
фізіодиспенсер,
лікувальним обладнанням
автоматичний аналізатор для вимірювання концентрації
глюкози, дефібрілятор, бокс для зберігання стерильних
матеріалів,
ендоскопічну
відеосистему,
проведено
капітальний ремонт апарату МРТ.
Для міської дитячої лікарні придбано апаратуру штучної
вентиляції легенів для дітей, 3 пульсоксиметра, кисневий
концентратор для стоматології та дихальні контури до
апарата штучної вентиляції легенів,
аутобіполярний
електрохірургічний апарат, риноскоп, 3 отоскопи,
світильник для операційної, 3 робочих місця стоматологів,
ренгенапарат, тощо.
Для міського перинатального центру придбано набір
реанімаційний для новонароджених, мікроскоп та
кольпоскоп, два опереційних столи, крісло гінекологічне з
механічним регулюванням висоти, монітор пацієнта, три
операційних
світильники,
датчик
апарату
УЗД,
відсмоктувач медичний.
Для поліклінік придбано 2 мікроскопи, стіл та світильник
операційний, прилад ультразвуковий, гастроскоп, тощо.
Для стоматологічної поліклініки придбано 4 УФ-камери,
фізіодиспенсер.
Для обласного онкологічного диспансеру придбано
автоматичний біохімічний аналізатор.
Для ЦПМСД №№ 1, 2 та поліклінік придбано
комп’ютерну техніку.
Придбано функціональні ліжка та кухонне обладнання для
Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни.
Відкриття
відділення Створення
відокремленого
відділення
медичної
медичної реабілітації
реабілітації відтерміновано у зв’язку з проведенням
реформування медичної галузі.
Медичну реабілітацію в амбулаторних умовах пацієнти
проходять
використовуючи
можливості
фізіотерапевтичних відділень лікувальних закладів,
кабінети лікувальної фізкультури та масажу.
Розробка положення щодо Положення
розроблене.
Працює
виїзна
бригада
створення
закладу паліативної допомоги.
паліативної
і
хоспісної
допомоги
Розробка робочого проекту Виготовлено проектно-кошторисну документацію на

-

Зменшення
інвалідизації та
смертності
мешканців після
гострих станів та
травм

-

-

Продовження
тривалості життя
невиліковним
хворим
Покращення

Робота
продовжується

93,6 – МБ

Розробляється
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225.

226.

на виконання робіт з
реконструкції
будівлі
поліклініки
під
заклад
паліативної
медицини
(ХОСПІС) на вул. Б.
Олійника, 191
Удосконалення
та
розширення
роботи
програми з електронного
запису на прийом до лікаря
у
амбулаторнополіклінічних закладах міста
та
впровадження
електронного
реєстру
пацієнтів

виконання робіт з реконструкції будівлі на вул. Б.
Олійника, 191 під заклад паліативної допомоги (хоспіс).

Продовжується робота над удосконаленням роботи
програми «Medics» з електронного запису на прийом до
лікарів у амбулаторно-поліклінічних закладах міста.
З квітня 2018 року міські ЦПМСД активно долучилися до
кампанії з вибору сімейного лікаря та підписання
декларацій.
Станом
на
01.01.2019
р.
центри
автономізувалися, підписали договори з НСЗУ та
заключили декларації з понад 194 тис. пацієнтів, що
складає 72,5% від зареєстрованих мешканців міста.

5.5. Розвиток культури та мистецтва.
1. Створення нових об’єктів у просторі міста та розвиток туризму.
Проведення загальноміських Проведено 296 загальноміських заходи (новорічний
заходів та фестивалів
фестиваль «Тисяча вогнів Коляди» на Різдвяному ярмарку,
Всеукраїнський конкурс творчих колективів викладачів
початкових мистецьких навчальних закладів «Музична
палітра – 2018», фестиваль патріотичної пісні «Миукраїнці!», міський конкурс краси «Шкільна красуня», І
міський конкурс юних піаністів – учнів початкових
мистецьких навчальних закладів, Відкритий міський
конкурс струнно-смичкових ансамблів, Марш пам’яті
Героїв, фестиваль джазової музики «Поділля джаз фест»,
фестиваль рок-музики «Rock&Buh», ХХ Міжнародний
фестиваль моно вистав «Відлуння», міський фестиваль
«Проскуріврок», фестиваль меду «Медовий спас»,
фестиваль «Respublika», Всеукраїнський літературноперекладацький фестиваль «ТRANSLATORIUM», міський
фестиваль-конкурс
«Дитяча
гуляночка»,
міський
фестиваль-конкурс з соціальних танців «Нестримний

-

5160,2 – МБ
230,1 – інші
кошти

медичного
обслуговування.
Розширення
спектру медичних
послуг

робочий проект

Проведення
електронного
запису на прийом
до лікаря у всіх
закладах.
Досягнення 60%
електронного
запису на прийом
до лікарів.
Оптимізація
робочого часу
лікарів,
впорядкування
прийому та
зменшення черг

У всіх закладах
проводиться
електронний
запис на прийом
до лікаря.

Кількість заходів
(од.) – 220.
Кількість глядачів
– 100 тис. осіб.
Підвищення
зацікавленості
мешканців
мистецькими
заходами

Кількість заходів
(од.) – 296.
Кількість
глядачів – 125
тис. осіб.
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227.

228.

229.

230.

потік», відкритий конкурс іміджевого кіно «Promisto»,
Свято матері, свято відкриття туристичного сезону, День
Героїв, концертно-розважальна програма з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей, святкові заходи з нагоди
державних та професійних
свят, музейні виставки,
ювілейні концерти, тощо). Заходи відвідало близько 125
тис. глядачів.
Проведення свята відкриття 12 травня 2018 року проведено свято відкриття
туристичного сезону
туристичного сезону. Програма включала презентації
нового відео «Музеї міста», туристичної карти
«Хмельницький цікавий», історичний квест та віртуальну
екскурсію містом, авторські лекції «Подорож містом у часі
і просторі» у Мистецькому дворику та пішохідну
екскурсію «Металеві скульптури Миколи Мазура». Заходи
відвідало близько 3 тис. осіб на 6 заходах, що відбувались
у рамках свята.
Підтримка
громадських
творчих ініціатив щодо
проведення різноманітних
фестивалів
та
інших
мистецьких подій

7,7 - МБ

Надано підтримку 34 громадським організаціям та
окремим громадянам, установам (ГО «Дія», ГО «Кабінет
допомоги вагітним жінкам та сім’ям з дітьми «Світанок»,
Хмельницькому ВП НСОУ «Пласт», ГО «КВК у
Хмельницькій області», ГО «Незалежне арт-об’єднання
«Коло», поету-краєзнавцю І. Байдаку, поету-пісняру,
композитору С. Галябарді, ГО «Критична маса», ГО
«Всеукраїнське молодіжне спілкування», Хмельницькій
федерації з волейболу, ГО «Група підтримки грудного
вигодовування «Щасливе материнство» тощо).
Створення карти культурних Створено карту культурних об’єктів міста «Хмельницький
об’єктів міста та розміщення цікавий», яку презентовано на святі відкриття
її на сіті-лайтах
туристичного сезону та розміщено у соцмережах (охват
аудиторії – 7583 чоловік).

3,0 - МБ

Створення
нового З 11 травня 2018 року у просторі «Мистецький сад»
мистецького простору під відбулося 11 заходів: концерти та вечори класичної

637,2 - МБ

4,6 - МБ

Кількість глядачів
–3
тис. осіб.
Підвищення рівня
поінформованості
щодо історичних
та культурних
пам’яток,
туристичних
цікавинок
Кількість
ініціатив (од.) –
30.
Підвищення
активності та
рівня довіри до
органів влади

Кількість
глядачів – 3 тис.
осіб.
Кількість заходів
(од.) – 6.

Кількість
електронних
зчитувань QRкоду – 4 тис. од.
Підвищення
зацікавленості
мешканців та
гостей міста
культурними
об’єктами

Кількість
переглядів – 4,8
тис.,
поділилися
інформацією 87
разів,
охват аудиторії
становить – 7,6
тис. чоловік.
У YouTube – 378
переглядів.
Кількість
проведених

Кількість
проведених

Кількість
ініціатив (од.) –
34.

88
відкритим
небом
–
«Мистецького саду» біля
дитячої школи мистецтв
«Райдуга»

музики, хореографічного мистецтва, українські вечорниці
тощо (близько 1200 глядачів).
Розпочато ремонтні роботи прилеглої території дитячої
школи мистецтв «Райдуга» на вул. Курчатова, 9.

231.

Створення
арт-об'єкту Розроблено Положення про конкурс на створення арт«Люблю Хмельницький»
об'єкту «Люблю Хмельницький».

-

232.

Реконструкція
будівлі Роботи продовжуються.
обласного
краєзнавчого
музею
під
музейний
комплекс історії та культури
міста на вул. Свободи, 22
Видання
фотоальбому Відповідно до Програми підтримки книговидання
«Почесні громадяни міста»
місцевих авторів та популяризації української книги у м.
Хмельницькому на 2018-2020 р.р. «Читай українською»
підготовлено до друку видання першого тому збірки
«Хмельницький і хмельничани. Почесні громадяни міста».

2853,4 - МБ

233.

234.

Виготовлення
облікової
документації на об’єкти
охорони
культурної
спадщини
за
видом
«архітектура»

Оформлено 25 актів технічного стану на щойно виявлені
об’єкти архітектури, 5 – на пам’ятки монументального
мистецтва, 1 - на об’єкт археології, 3 – на щойно виявлені
об’єкти історії. Укладено 41 охоронний договір (пам’ятки
історії, монументального мистецтва та щойно виявлені
об’єкти археології, історії та архітектури).

235.

Виготовлення сувенірної та Виготовлено туристичну карту «Хмельницький цікавий»
інформаційно-туристичної
та сувенірну чашку фестивалю «Поділля джаз фест»,
продукції
футболки з логотипом рок-фестивалю.

-

-

13,4 - МБ

заходів (од.) – 10.
Кількість глядачів
– 1 тис. осіб.
Залучення
мешканців
мікрорайону
Гречани до участі
у культурномистецьких
заходах
Покращення
естетичного
вигляду міста
Залучення
мешканців до
вивчення історії
міста
Кількість видач
фотоальбому у
бібліотеках міста
– 120.
Донесення до
мешканців
краєзнавчої
інформації
Кількість
виготовлених
паспортів
пам’яток (од.) –
50.
Впорядкування
документації
Кількість видів
продукції (од.) –
3.
Кількість
розповсюдженої

заходів (од.) –
11.
Кількість
глядачів – 1,2
тис. осіб.

Роботи
продовжуватиму
ться до 2020
року.
Видання
фотоальбому
підготовлено до
друку.

Кількість актів
технічного стану
- 25, кількість
укладених
охоронних
договорів – 41,
кількість
облікових карток
– 8.
Кількість видів
продукції – 3.
Кількість
розповсюдженої
продукції - до

89

236.

237.

Технічна підтримка QR- Продовжено договір на технічну підтримку QR-кодів на
кодів на будівлях – об’єктах будівлях – об’єктах та пам’ятках культурної спадщини.
та пам’ятках культурної
спадщини

2. Розвиток напрямів сучасного мистецтва та їх промоція.
Запровадження молодіжних Спільно з ГО «Центр розвитку театру «Час Т» та
інтерактивних театральних театральним клубом «Et cetera» реалізовано 54 проекти
проектів
(співочий майстер-клас з вивчення колядок та щедрівок,
читання сучасної української драматургії з циклу п’єспереможців «Тижня актуальної п’єси», перегляд серій
соціальних короткометражок, майстер-клас зі сценічної
мови, у рамках проекту «Перфоманс в присутності тіла» –
лекція «Перфомативні практики. Історії. Зв’язки» від
мистецтвознавця, художниці А. Немет, вечір пам’яті К.
Скрябіна – музично-пластична вистава «13 заповідей
Кузьми» акторської школи «Пармезан», поетична
лабораторія «Тrollуйбус», акторський майстер-клас «Тіло,
як машина. Спроба творчості», інтерактивна лекція «В
пошуках неіснуючого психологічного портрету» від
фотографа С. Аніськова, презентація фільму «У нас був
шкільний бал» студії «Bad rabbits foundation» та
спілкування з авторами, творча зустріч на тему: «Як
створити власну історію» за участі драматургині з м.Київ
Ю.Гончар, лекція та обговорення британського науковофантастичного телесеріалу компанії BBC «Doctor Who або
найдовша фантазія у світі»,
літературний вечір,
присвячений персонажу, герою творів радянського

17,8 - МБ

-

продукції - до 5
тис. од.
Популяризація
міста
Кількість QRкодів (од.) – 110.
Збільшення
кількості
електронних
зчитувань QRкодів до 6 тис. од.
Підвищення рівня
поінформованості
мешканців щодо
історичних та
культурних
пам’яток
Кількість заходів
(од.) – 10.
Кількість глядачів
– 1 тис. осіб.
Залучення молоді
до сучасних форм
театрального
мистецтва

1500 од.

Кількість
електронних
зчитувань - 6823
рази.

Кількість заходів
(од.) – 54.
Кількість
глядачів – 1080
осіб.

90
письменника Ю.Семенова «Макс Отто фон Штірліц»,
інтерактивні лекції режисерів, фотохудожників, акторів,
психологів та педагогів тощо). Кількість глядачів – 1080
осіб.
центру 13 липня 2018 року відбулося відкриття центру
артхаузного кіно у Мистецькому дворику спільно з Кіноагенцією «Артхауз «Трафік» (показано 5 фільмів, кількість
глядачів – 500 осіб).

238.

Створення
артхаузного кіно

239.

Проведення
відео-арт Проведено конкурс іміджевого кіно «PROMISTO» (11
конкурсу «PROMISTO»
учасників).
Шляхом глядацького голосування та
суддівства журі конкурсу визначено 3 переможці, яких
відзначено дипломами та грошовою винагородою.

-

240.

Відкриття класів анімації та
сценографії у дитячій школі
образотворчого
та
декоративно-прикладного
мистецтва

Здійснюється пошук викладачів для відкриття класів
анімації та сценографії у школі образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва.
У школі образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва відкрито клас графічного дизайну та розширено
до 3 груп клас інклюзивної мистецької освіти. Кількість
учнів у новостворених класах – 42.

-

241.

Запровадження
проекту
«Хмельницький
літературний»
(видання
альманахів
хмельницьких
поетів
та
прозаїків
«Південний Буг»)

Видано перший та другий випуски альманаху «Південний
Буг», 6 випусків альманахів та збірок хмельницьких
авторів («Літературна громада» (перший та другий
випуски), «Медобори» (два випуски), збірку «Слово
єднає!», збірку «Творчість Івана Іова в контексті сучасних
суспільно-літературних візій»), 10 книг хмельницьких
письменників. Підготовлено до друку перший том збірки
«Хмельницький і хмельничани. Почесні громадяни міста»
(1661 примірник).

48,4 - МБ

242.

-

3. Організаційна та фінансова підтримка обдарованих дітей та молоді, творчих колективів.
Надання
фінансової Фінансову допомогу для участі у фестивалях та конкурсах
133,8 - МБ

Кількість
кінопоказів (од.) –
12.
Кількість глядачів
– 1 тис. осіб.
Залучення
мешканців до
інтелектуального
кіно
Кількість
відеофільмів (од.)
– 10.
Популяризація
міста у мережі
Інтернет
Кількість учнів
(осіб) – 15.
Забезпечення
всебічного
розвитку дітей

Кількість
примірників (од.)
– 800.
Збільшення
кількості видань
на 5 од.
Підвищення
зацікавленості
творами місцевих
авторів
Кількість осіб, які

Кількість
кінопоказів (од.)
– 5.
Кількість
глядачів – 0,5
тис. осіб.

Кількість
відеофільмів
(од.) – 11.

Відкрито клас
графічного
дизайну та 3
групи
інклюзивної
мистецької
освіти. Кількість
учнів (осіб) – 42.
Придбано 1661
примірник
творів місцевих
письменників
для бібліотек.
Видано 6
випусків
альманахів та
збірок та 10 книг
місцевих
авторів.
Кількість осіб,

91
допомоги колективам та
окремим виконавцям щодо
участі у фестивалях та
конкурсах усіх рівнів

усіх рівнів отримали 175 учнів дитячих мистецьких шкіл
та учасників колективів: мажореток «Альфа», ансамблів
«Калина»,
«Намисто»,
«Веселка», муніципального
естрадно-духового оркестру.

243.

Забезпечення
виплати Стипендії міської ради надано 14 учням та 20 викладачам
персональних
стипендій початкових мистецьких навчальних закладів, провідним
обдарованим
дітям, митцям міста.
викладачам
початкових
спеціалізованих мистецьких
навчальних
закладів
та
провідним митцям міста

399,2 - МБ

244.

Надання пільг обдарованим Пільги у оплаті за навчання у мистецьких навчальних
дітям та молоді в оплаті за закладах отримали 915 учнів.
навчання
у
початкових
спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах

587,0 - МБ

245.

Проведення
музичних, Проведено Всеукраїнський конкурс творчих колективів
художніх, хореографічних викладачів початкових мистецьких навчальних закладів
виконавських конкурсів
«Музична палітра - 2018», у якому взяло участь 40
колективів з Тернопільської, Львівської, Вінницької та
Хмельницької областей (понад 200 учасників), І міський
конкурс юних піаністів – учнів початкових мистецьких
навчальних закладів (36 учнів),
відкритий міський
конкурс струнно-смичкових ансамблів, учасниками якого
стали 16 колективів (понад 100 учасників), І міський
конкурс дитячих художніх робіт «Диво-птах і диво-звір»
(представлено понад 200 робіт), міський конкурс дитячої
естетики «Панночка та Пан Подолянчики» (взяли участь
14 юних талантів), ІІ міський конкурс дитячих творів
образотворчого мистецтва «Рідна мова калинова» (136
робіт), міський конкурс української народної іграшки та
різдвяно-новорічної атрибутики «Різдвяна феєрія» (302
роботи), ІІ відкритий конкурс бандурного мистецтва «І
задзвеніли струни…», у якому взяли участь 36 учасників з
міста та Хмельницької, Тернопільської області.

51,5 - МБ

отримали
підтримку – 1 тис.
осіб.
Збільшення
кількості
переможців у
конкурсах
Кількість дітей –
14 осіб,
викладачів – 20
осіб.
Підтримка
творчості
талановитих дітей
та викладачів
Кількість
пільговиків (осіб)
– 730.
Сприяння
розвитку дітей та
молоді
Кількість
конкурсів (од.) –
8.
Кількість
залучених
учасників – 1 тис.
осіб.
Залучення дітей та
молоді до творчих
змагань,
зростання
майстерності

які отримали
підтримку –175
осіб (згідно із
зверненнями).

Кількість дітей –
14 осіб,
викладачів – 20
осіб.

Кількість
пільговиків –
915 осіб.

Кількість
конкурсів – 8.
Кількість
залучених
учасників -1024
осіб.

92
246.

247.

248.

4. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури.
Придбання
техніки, Придбано комп’ютерну техніку, комплекти меблів,
обладнання,
музичних світлодіодні
лампи
для
бібліотек,
мікрофони,
інструментів для закладів звукопідсилювальну апаратуру, сценічні костюми тощо.
культури
Проведення
капітального
ремонту/реконструкції
приміщень
закладів
культури

Продовжено роботи з реконструкції існуючих та добудови
гурткових приміщень міського будинку культури,
реконструкції музейного комплексу історії та культури.
Проведено капітальний ремонт бібліотеки-філії №6,
покрівлі дитячої школи мистецтв, приміщення школи
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Продовжується капітальний ремонт клубу «Книжківці».
Розпочато ремонт прилеглої території школи мистецтв
«Райдуга».
Розроблено науково-проектну документацію по об’єкту
«Реставрація будівлі дитячої музичної школи №1» та
документацію на реконструкцію існуючої системи
опалення із зовнішньою тепломережею по дитячій
музичній школі №3.
Поповнення
бібліотечних Фонди бібліотечної системи поповнено на 6986
фондів, у т. ч. творами примірників нових книг, у т.ч. 1661 примірник творів
місцевих авторів
місцевих авторів. З інших джерел у бібліотеки надійшло
10,2 тис. примірників книг.

654,2 – МБ,
116,4 – інші
кошти

5449,1 - МБ

540,6 – МБ
75,6 – інші кошти

249.

Придбання
експонатів

музейних У музей історії міста придбано малогабаритні макети зброї
часів Української революції (гвинтівка Мосіна, пістолет
Люгера, Маузер К96), комплект строїв реєстрового козака,
комплекти українських народних строїв. Всього у фонди
надійшло 730 предметів.

38,0 - МБ

250.

Придбання протипожежного Укомплектовано пожежні щити у дитячій музичній школі

48,9 – МБ

Кількість закладів
(од.) – 16.
Покращення рівня
викладання та
організації роботи
закладів
Кількість закладів
(од.) – 11.
Збільшення
кількості
відвідувачів
закладів

Кількість
закладів та
колективів – 16
од.

Кількість нових
надходжень – 8
тис. примірників.
Кількість
придбаних творів
місцевих авторів –
700 примірників.
Оновлення
асортименту
книжкової
продукції
Кількість
експонатів (од.) 250.
Підвищення
зацікавленості у
відвідуваннях
музеїв
Кількість закладів

Кількість нових
надходжень –
6986 прим.
Кількість
придбаних
творів місцевих
авторів – 1661
прим.

Кількість
закладів (од.) –
10.

Кількість
експонатів, що
надійшли у
фонди, (од.) –
730.
Кількість

93

251.

252.

253.

254.

інвентарю та встановлення №1, управлінні культури і туризму. Придбано пожежні
протипожежної сигналізації рукави та захисні респіратори для дитячої музичної школи
у закладах культури
№3. Проведено просочення дерев’яних конструкцій у
дитячій музичній школі №1. Здійснено технічне
обслуговування пожежної сигналізації, вимір опору
ізоляції та технічне обслуговування вогнегасників у всіх
закладах культури.
5.6. Розвиток фізичної культури і спорту.
1. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення.
Сприяння
розвитку Проведено 132 загальноміських фізкультурно-спортивних
аматорського і професійного заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.
спорту, проведення масових Проведено 7 велопробіги, пробіг вулицями міста
велопробігів,
«KHMELNYTSKY СITY RUN 2018», у якому прийняли
загальноміських
участь мешканці міста, області та гості з інших міст
фізкультурно-спортивних
України (близько 700 чоловік).
заходів з олімпійських та
неолімпійських видів спорту
(у т. ч. для інвалідів)
Залучення до спортивних Люди з обмеженими можливостями долучаються до
занять більшої кількості проведення загальноміських заходів (4 заходи).
дітей
з
обмеженими
можливостями

Забезпечення
олімпійських,
паралімпійських,
дефлімпійських
неолімпійських
спорту

розвитку Проведено 203 навчально-тренувальних збори
підготовки до обласних та всеукраїнських змагань.

з

232,9 - МБ

8,8 - МБ

7227,6 - МБ

та
видів

Розвиток мережі спортивних На базі загальноосвітніх закладів працює 86 спортивних
секцій та гуртків
гуртків, у яких тренуються 1592 чоловіки.
У дитячо-юнацьких спортивних школах 18 видами спорту
займається 1858 чоловік.

-

(од.) – 5.
Підвищення рівня
безпеки

закладів (од.) –
20.

Кількість заходів
– 200 од.
Кількість
велопробігів – 15
од.
Задоволення
потреб мешканців
у різних видах
спорту
Кількість осіб –
200.
Сприяння
соціальній
адаптації та
самореалізації
мешканців з
обмеженими
можливостями
Збільшення
кількості
спортсменів міста
у складі збірної
команди області
та України.
Покращення
спортивних
результатів
Залучення більшої
кількості
населення до
занять спортом

Кількість заходів
– 132 од.
Кількість
велопробігів – 7
од.

Кількість осіб –
300.

Кількість
спортсменів – 50
осіб.

На базі
загальноосвітніх
закладів працює
86 спортивних

94

255.

Забезпечення фінансування Профінансовано участь міських спортсменів у 43 обласних
участі міських спортсменів та 108 всеукраїнських змаганнях.
та збірних команд міста у
змаганнях усіх рівнів

2364,7 - МБ

256.

Забезпечення
виплати Виплачується стипендія міського голови 15 кращим
персональних
стипендій спортсменам міста.
кращим спортсменам міста

241,5 - МБ

257.

Забезпечення виплати премії Виплачуються премії 15 кращим тренерам міста.
кращим тренерам міста

244,1 - МБ

Сприяння у
досягненні
високих
спортивних
результатів.
Створення умов
для підготовки
спортивного
резерву у збірні
команди міста,
області, України
Кількість
спортсменів – 15
осіб.
Заохочення
спортсменів у
розвитку
спортивної
майстерності,
покращення
результатів
виступів
Кількість тренерів
– 15 осіб.
Стимулювання
тренерів у
підвищенні
спортивної
майстерності

гуртків, у яких
тренуються
1592 чоловік.
У дитячоюнацьких
спортивних
школах
займається 1858
чоловік 18
видами спорту.
Профінансовано
участь міських
спортсменів у 43
обласних та 108
всеукраїнських
змаганнях.

Кількість
спортсменів – 15
осіб.

Кількість
тренерів – 15
осіб.

95
258.

2. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту.
Придбання інвентарю та Придбано захисний шолом для змагань з тхеквондо,
обладнання для дитячо- комплектуючу запчастину до жилетів, покриття на килим,
юнацьких спортивних шкіл
форму фехтувальну (5 комплектів), обладнання для
освітлення.

259.

Капітальний
ремонт Проведено
роздягалень,
спортивних документації.
майданчиків ДЮСШ №2 на
вул. Городній, 2/82В

260.

Проведення
капітального Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
ремонту дитячо-юнацьких Завершення будівництва приміщення з влашутвання
спортивних шкіл
зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного
майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Н.
Береговій, 2/1.
Будівництво
мінi- Проводяться будівельні роботи.
футбольного поля та 2
баскетбольних майданчиків
з тенісними кортами на
території
стадіону
«Локомотив»
СКЦ
«Плоскирiв»
на
вул.
Курчатова, 90
Будівництво (влаштування) Виготовлено проектно-кошторисну документацію.
двох футбольних полів та
спортивного
комплексу
ДЮСШ
№1
на
вул. Зарічанській, 11/5
Виготовлення
проектно- Виготовлено проектно-кошторисну документацію та
кошторисної документації проведено державну експертизу.
для
будівництва
спеціалізованого залу боксу
на території спортивного
комплексу
«Поділля»
ДЮСШ
№1
на
вул. Проскурівській, 81
Виготовлення
проектно- Виготовлено проектно-кошторисну документацію на
кошторисної документації виконання робіт з будівництва Льодового палацу.
для будівництва Льодового Виготовлено
проектно-кошторисну документацію,

261.

262.

263.

264.

експертизу

проектно-кошторисної

370,4 - МБ

Покращення
якості навчальнотренувального
процесу

-

1,9 - МБ

Створення
комфортних умов
для фізичного
розвитку
населення
Створення умов
для проведення
навчальнотренувального
процесу
Створення
комфортних умов
для фізичного
розвитку
мешканців
мікрорайону
Гречани

Роботи будуть
проводитись у
2019 році.

1193,6 - МБ

Створення умов
для фізичного
розвитку дітей та
молоді

Роботи будуть
виконуватись у
2019 році.

622,1 - МБ

Збільшення
кількості
спортивних
об’єктів

Роботи будуть
виконуватись у
2019 році.

2332,6 – МБ
54000,0 – ДБ

Збільшення
кількості
спортивних

Роботи будуть
виконуватись у
2019 році.

999,2 - МБ

2376,4 - МБ

Роботи будуть
проводитись у
2019 році.
Роботи будуть
проводитись у
2019 році.

96
палацу

265.

266.

267.

268.

проведено процедуру закупівлі робіт з будівництва Палацу
спорту на вул. Прибузькій, 5/1А (перераховано аванс на
виконання робіт і придбано матеріали і обладнання).
6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Охорона навколишнього природного середовища.
1. Озеленення міста.
Виготовлення
проектів Виготовлено 4 проекти землеустрою щодо відведення
89,0 - МБ
землеустрою
щодо земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони (парк
відведення
земельних Молодіжний на вул. С. Бандери (р-н міського пляжу),
ділянок під парки, сквери, сквер на пр. Миру (вул. Федунця), парк у районі вулиць
зелені зони
Щедріна-Холодноярців, вул. Львівське шосе (навпроти
будинків №№ 27, 29, 31).

Виготовлення
Проводиться оформлення документів на право власності
землевпорядної
на 5 об’єктів.
документації та винесення в
натуру (на місцевість) меж
усіх парків, скверів та
зелених зон
Розширення мережі об’єктів Здійснюються підготовчі роботи.
природно-заповідного
фонду
та
збереження
існуючих

29,7 - МБ

Розробка екологічної мережі Затвердження Схеми екомережі міста заплановано на 2019
міста
рік.

40,0 - МБ

-

об’єктів

Кількість проектів
(од.) – 3.
Площа відведених
земельних ділянок
– 40 га.
Збільшення площі
зелених
насаджень,
зменшення
випадків забудови
рекреаційних зон
Збереження та
відтворення
зелених зон

Кількість
новостворених
об’єктів
природнозаповідного фонду
(од.) – 5.
Площа об’єктів –
4 га.
Збільшення
заповідної
території міста,
площі природних
об’єктів
Збереження
природних
комплексів та
об’єктів

Кількість
проектів (од.) –
4.

Здійснюється
оформлення
документації на
право власності
5 об’єктів.
-

-

97
269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

Облаштування
парку
«Молодіжний» на вул. С.
Бандери
Створення паркової зони у
заплаві р. Південний Буг від
вул. Кам’янецької до вул.
Трудової

Виконано геодезичні дослідження для розробки проектнокошторисної документації.

-

Визначається концепція розвитку та благоустрою
паркової зони у заплаві р. Південний Буг від
вул. Кам’янецької до вул. Трудової.

-

Розробка
комплексної
програми розвитку зелених
насаджень та рекреаційних
територій
міста
з
використанням
сучасних
дизайнерських рішень і
методів
ландшафтного
дизайну
Інвентаризація
зелених
насаджень. Збереження та
відтворення цінних порід
зелених
насаджень
у
паркових зонах
Впровадження
проектів
вертикального озеленення та
зелених
покрівель
на
територіях щільної забудови
міста

Комплексну програму буде розроблено на основі схеми
озеленення міста після її затвердження.

-

Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.

-

Виконано
роботи
з
вертикального
(встановлено ліхтарні вазони – 292 од.).

озеленення

Розробка
проекту Роботи з благоустрою острову будуть включені до проекту
благоустрою острову на р. реконструкції парку ім. М. Чекмана.
Південний Буг
2. Покращення стану водойм міста.
Здійснення заходів щодо Проводяться роботи з капітального ремонту-розчистки
оздоровлення р. Південний русла р. Південний Буг від намулу, відкладів, завалів (від
Буг та її притоків на вул. Трудової до вул. С. Бандери).
території міста

374,2 - МБ

-

1059,3- МБ

Покращення
естетичного
вигляду міста
Збільшення
рекреаційного
потенціалу міста.
Покращення
естетичного
вигляду міста
Збільшення площі
зелених
насаджень,
підвищення
естетичної
привабливості
міста

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.
Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Збереження та
облік зелених
насаджень

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Кількість ваз
вертикального
озеленення – 304
од.
Підвищення
естетичної
привабливості
міста
Підвищення
естетичної
привабливості
міста

Кількість ваз
вертикального
озеленення – 292
од.

Кількість заходів
– 2 од.
Сприятливий
гідрологічний

Кількість заходів
– 1 од.

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

98

276.

Капітальний
ремонточищення
русла
р.
Південний Буг у межах
міста (від вул. Трудової до
вул. С. Бандери)

277.

Завершення
робіт
з Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
розчистки та благоустрою
правої
притоки
р.
Плоска
(струмок
Безіменний)
від
вул.
Інститутської до озера у
районі
міського
перинатального
центру
(II черга)
Реконструкція
скидного Здійснюється коригування існуючого робочого проекту.
колектора та розчистка р.
Плоскої

278.

279.

280.

Будівництво
локальних
очисних
споруд
поверхневого
стоку
(розробка
проектної
документації,
виділення
земельної ділянки)
Встановлення у натурі (на
місцевості)
меж
прибережної захисної смуги
р. Південний Буг та р.
Плоска
(у
центральній
частині міста)

Розпочато роботи з розчистки русла р. Південий Буг від
намулу, відкладів, завалів. Здійснено розчистку русла
річки до вул. Свободи. Проведено коригування проектнокошторисної документації. Роботи будуть продовжені у
2019 році.

-

-

103,1 - МБ

Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.

-

Межі прибережних захисних смуг р. Південний Буг та р.
Плоска (у центральній частині міста) визначено згідно з
земельним та водним кодексом України.

-

режим та
санітарний стан
річки
Площа очищеної
території русла –
3,5 км.
Зменшення площі
підтоплених
територій
Сприятливий
гідрологічний
режим та
санітарний стан
річки

Роботи будуть
продовжені
у
2019 році.

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Зменшення вмісту
забруднюючих
речовин у водних
об’єктах.
Покращення
санітарноепідеміологічної
обстановки
Зменшення вмісту
забруднюючих
речовин у водних
об’єктах

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.

Забезпечення
збереження
водоохоронної
зони.
Недопущення
випадків забудови
в межах
прибережних

-

Роботи будуть
продовжені у
2019 році.
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282.

Будівництво самопливного і Збудовано каналізаційну насосну станцію, прокладено
6993,2 - МБ
напірного колекторів та самопливні колектори (9022 п. м), частково побудовано
каналізаційної
насосної напірний каналізаційний колектор (1467 п. м), оглядові
станції у житловому масиві колодязі (329 шт.), встановлено трансформаторну
«Лезневе 1, 2»
підстанцію та прокладено кабельну лінію.
3. Покращення санітарного стану міста та підвищення рівня свідомого ставлення мешканців до охорони
довкілля.
Організація
пунктів Забезпечено роботу мобільних пунктів прийому
315,1 - МБ
прийому
небезпечних небезпечних відходів (у мікрорайонах міста курсує
відходів
від
населення, екобус). Зібрано та передано на утилізацію 2275 кг
побутової
техніки, відпрацьованих батарейок, 7152 люмінесцентних ламп,
будівельного
сміття, 2243 енергозберігаючі лампи, 561 термометр, 191
пластику та скла для відпрацьований фільтр.
подальшої утилізації

283.

Збільшення кількості урн
біля тимчасових споруд,
зупинок та місць масового
перебування
населення.
Облаштування громадських
вбиралень на території міста

284.

Виділення
земельної Здійснюється пошук земельної ділянки.
ділянки для компостування
(утилізації) біомаси (опале
листя, суха рослинність,
гілля)
Розробка
проектно- Розроблено
техніко-економічне
обґрунтування
на
кошторисної документації виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу.
на
будівництво

285.

Управляючими муніципальними компаніями придбано 362
урни.
Розпочато роботи з встановлення громадської вбиральні
(вул. Проскурівська, 4/3).

1115,2 – МБ

-

294,0 - МБ

захисних смуг
Покращення
санітарних та
екологічних умов
проживання
мешканців масиву
Кількість
прийнятих
ртутних ламп та
термометрів – 5
тис. од., батарейок
– 1150 кг.
Збільшення рівня
утилізації
відходів.
Збереження
навколишнього
середовища
Проектнокошторисна
документація – 1
од.
Кількість
модульних
туалетних кабінок
– 3 од.
Кількість урн –
200 од.
Підвищення рівня
благоустрою міста
Зменшення
випадків
спалювання
опалого листя,
сухого гілля
Зменшення
шкідливого
впливу відходів на

Роботи будуть
завершені у 2019
році.

Кількість
прийнятих
ртутних ламп та
термометрів –
7,7 тис. од.,
батарейок – 2275
кг.

Кількість
модульних
туалетних
кабінок – 1 од.
Кількість урн –
362 од.

-

Розроблено
технікоекономічне

100
сміттєпереробного заводу

навколишнє
природне
середовище і
здоров’я людей

286.

Пошарова відсипка ґрунту Завезено 5,4 тис. куб. м ґрунту.
міського
полігону
побутових відходів

287.

Встановлення огорожі по Роботи будуть виконуватись у наступні періоди після
периметру
полігону приєднання до існуючого полігону земельної ділянки.
побутових відходів

288.

Придбання та впровадження
установок, обладнання та
машин
для
збору,
транспортування,
перероблення,
знешкодження
та
складування
побутових
відходів
Створення умов для роботи
лінії сортування, збирання
та
обробки
вторинної
сировини
Інформування зацікавлених
осіб
щодо
можливості
реалізації бізнес-проектів у
сфері
поводження
з
відходами та створення
привабливого
бізнессередовища
у
сфері
поводження з відходами

289.

290.

291.

218,0 – інші
кошти

Кількість ґрунту –
3,8 тис. т.
Безпечне
функціонування
сміттєзвалища

-

Протяжність – 1,2
км.
Безпечне
функціонування
сміттєзвалища
Кількість техніки
– 7 од.
Покращення
санітарного стану
міста

Придбано ХКП «Спецкомунтранс» (вантажний фургон, 4
сміттєвози, самоскид, 182 контейнера для збору твердих
побутових відходів) та 12 контейнерів для збору твердих
побутових відходів КП «Парки і сквери м.
Хмельницького».

5558,9 - МБ
14513,8 – інші
кошти

Укладено договір про співробітництво з ФОП Слюсар О.А.
щодо впровадження заходів з сортування, переробки та
захоронення побутових відходів. Передано на сортування
4680,3 т відходів.
Проведено конкурс на визначення виконавця послуг з
вивезення побутових відходів на території міста. По двох
лотах
обрано
двох
виконавців:
ХКП «Спецкомунтранс» та ТОВ «Носоріг Еко».
Обрано надавача послуг з вивезення ПЕТ-пляшки ТОВ
«Рециклінг Поділля», на збір та вивезення скла – ПП
«Король».

-

Збереження
навколишнього
середовища

-

Впровадження
збору ТОВ «Носоріг Еко» надає послуги з вивезення побутових
побутових
відходів
у відходів у мікрорайоні Ружична (індивідуальні сміттєві

-

Кількість
проведених
зустрічей – 3.
Залучення
суб’єктів
господарювання
до питання
поводження з
відходами
Впорядкування
вивезення сміття з

обґрунтування
на виконання
робіт з
будівництва
сміттєпереробно
го заводу.
Кількість ґрунту
– 5,4 тис. куб. м
(облік
здійснюється у
куб.м)
-

Кількість
техніки – 6 од.

Передано на
переробку 4,7
тис. т відходів
Кількість
проведених
зустрічей – 2.

-
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292.

293.

індивідуальні сміттєві баки
для мешканців приватного
сектору
Встановлення
підземних
контейнерів
для
збору
побутових відходів
Пошук земельної ділянки
для облаштування полігону
твердих побутових відходів

баки для мешканців приватного сектору надаються
кожному абоненту згідно з умовами договору).

приватного
сектору

Встановлено 4 підземних контейнера (вул. Гагаріна, 18/1,
вул. Соборна, 42, Кам’янецька, 52, Кам’янецька, 75).

986,3 - МБ

Розглядається питання стосовно приєднання до полігону
земельної ділянки загальною площею 2,6 га.

-

294.

Регулювання
чисельності Виловлено 328 тварин, стерилізовано – 294 од.
безпритульних тварин

295.

Облаштування
зон
для Роботи будуть виконуватись у наступні періоди.
вигулу домашніх тварин

-

296.

Здійснення контролю за Складено
684
дотриманням
вимог правопорушення.
природоохоронного
законодавства та Правил
благоустрою території міста
Хмельницького

адміністративні

-

297.

Проведення
заходів,
спрямованих на поширення
екологічних
знань,
підвищення
рівня
екологічної
культури
населення,
у
т.ч.

Розміщено 3 банери про заборону спалювання опалого
листя та сухих залишків рослинності на території міста та
збереження довкілля.
Інформаційно-роз'яснювальна робота проводилась через
засоби масової інформації (у т.ч. інтернет-ресурси), на екоуроках з молоддю.

-

протоколи

про

311,3 - МБ

Покращення
санітарного стану
міста
Кількість
проведених
зустрічей – 2.
Забезпечення
належного
санітарного стану
міста
Кількість
стерилізацій – 320
од.
Зменшення
популяції
безпритульних
тварин
Кількість
облаштованих зон
(од.) – 1.
Покращення
санітарного та
естетичного стану
міста
Кількість осіб,
притягнутих до
відповідальності –
320.
Зменшення
кількості
порушень
Кількість заходів
(од.) – 12.
Підвищення
екологічної
свідомості
громадян

Встановлено 4
підземних
контейнера.
Кількість
проведених
зустрічей – 5.

Стерилізовано –
294 од.

Визначено 1
зону.

Складено 684
протоколів.

Кількість заходів
(од.) – 31.

102
розповсюдження
екологічної реклами

Надано інтерв’ю на радіо та телебаченні про екологічний
стан міста; дотримання Правил благоустрою території
міста Хмельницького;
сортування сміття; шкоду та
небезпеку при спалюванні штучних квітів тощо.
Проведено заходи з прибирання території міста у рамках
місячника благоустрою та санітарної очистки, щорічної
акції «За чисте довкілля».
У бібліотеках міста влаштовано 21 книжкова виставка
(«Змінимо землю на краще», «Оберігати природу – справа
кожного», «Природа – джерело життя і краси», «Любімо
світ, в якому ми живемо»). Проведено 21 соціокультурний
захід (екологічна акція «Збережи ялинку», інформаційний
калейдоскоп «Про дива і таємниці природи – чарівниці»),
11 тематичних заходів до Дня Чорнобильської катастрофи
«Чорнобильський пил на роки опадає».
У дитячій школі мистецтв відбулось 3 заходи, зокрема
учні образотворчого відділення взяли участь в обласному
конкурсі ПАТ «Хмельниццькобленерго» на теми
енергозбереження.
Учні навчальних закладів міста приймали участь у
наступних заходах:
- екологічні акції «Ялинка», «Первоцвіт», «Берізчині
сльози», «Посади дерево», «Пролісок», «Сортуй заради
майбутнього», «Посади 1000 дерев», «Збережемо
первоцвіти», «Щаслива лапа», «Чисто в місті, чисто в домі,
щоби ми росли здорові!», «Годівничка», «День зустрічі
птахів», «За чисте довкілля» та інші;
- конкурс малюнків на екологічну тематику;
- конференція «Вода - це життя: відоме про відоме»,
круглий стіл “Екологічна безпека”;
- екологічні конкурси «День зустрічі птахів»,
«Фотогалерея тварин», «Юний натураліст»;
- інтерактивні заняття та лекції «Гуманне ставлення до
тварин»;
- виготовлення буклетів «Першоцвіти»;
- екологічні проекти «Біоетика», «Чиста школа – чисте
місто – чиста країна».
В рамках відзначення Дня довкілля відбувся гала-концерт
еко-фестивалю «Свіжий вітер».
Учні ЗОШ №4 долучились до міського конкурсу
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298.

299.

300.

написання творів «Екологічна казка» (13 робіт
опубліковано у збірці дитячих творів «Екологічні казки»).
12 квітня 2018 року на базі гімназії №2 проведено міський
круглий стіл на тему «Глобальне потепління – наслідки
впливу на природне довкілля».
19 квітня 2018 року на базі НВК №4 проведено міську
конференцію, присвячену Дню Землі та висаджено дерева
на території закладу.
Проведено тренінгові заняття для учнів ЗОШ №13 у
рамках проекту «Еко-Я» у рамках програми SPARE
ENERGY HUB «Як бути еко-покупцем».
В усіх закладах загальної середньої освіти міста
запроваджено роздільне сортування сміття.
Створення
екологічної На офіційному сайті міської ради створено екологічну
сторінки на сайті міської сторінку https://khm.gov.ua/uk/ecology.
ради

-

6.2. Техногенна безпека та охорона праці.
1. Підвищення рівня готовності сил цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
Організація
заходів
із Територія міста 100% охоплена телефонною мережею та 2,0 – інші кошти
створення міської системи проводовим радіомовленням. Встановлено 28 АТС та 9
оповіщання населення у разі радіотрансляційних вузлів, які забезпечують 41923
виникнення надзвичайних споживача телефонним зв’язком та 8940 - проводовим
ситуацій
радіомовленням. За 2018 рік закуплено 13 ФМ-приймачів
на суму 2.0 тис. грн.
1 березня, 31 травня, 13 вересня та 15-16 листопада 2018
року проведено комплексні перевірки системи оповіщення
цивільного захисту «Сигнал – ВО», через радіовузол
Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» передано
інформаційне повідомлення до населення міста.
Проводиться робота щодо створення місцевої системи
оповіщення населення про загрозу і виникнення
надзвичайних ситуацій.
Встановлено трьох канальну систему автоматичного
оповіщення та інформування GSM «Камертон».
Забезпечення ефективного У лютому, серпні 2018 року проведено комплексні
функціонування
міської перевірки щодо виконання вимог законів та інших
ланки
територіальної нормативно-правових актів з питань техногенної та

Висвітлення
інформації
–
щомісячно.
Підвищення
інформованості
про стан довкілля

Висвітлення
інформації –
щомісячно.

Перевірки
системи
оповіщення (од.) –
4.
Оперативне та
своєчасне
інформування
населення

Перевірки
системи
оповіщення (од.)
– 4.

Засідання комісій
(од.) – 5.
Запобігання

Засідання
комісій (од.) – 6.

104
підсистеми
єдиної пожежної безпеки, цивільного захисту. За результатами
державної
системи яких міську ланку оцінено «відповідає вимогам».
цивільного захисту
Проведено засідання комісії з питань ТЕБ і НС виконкому
міської ради, на яких розглянуто 14 планових та 9
позапланових питань.
301.

Забезпечення
виконання
заходів
з
приведення
захисних споруд цивільного
захисту
комунальної
власності
до належного
стану

Проводиться робота з обстеження захисних споруд
цивільного захисту, вживаються заходи щодо покращення
власниками (балансоутримувачами) їх стану та утримання
у готовності за призначенням (обстежено 9 захисних
споруд комунальної власності та 440 підвальних
приміщень, пристосованих як найпростіші укриття).

15,0 – інші кошти

302.

Проведення
навчань
з
питань цивільного захисту
та здійснення підготовки
населення
до
дій
у
надзвичайних ситуаціях

-

303.

Проведення
перевірок
організації
взаємодії та
готовності
міських
спеціалізованих
служб
цивільного
захисту
до
виконання
завдань
при
загрозі
та
виникненні
надзвичайних ситуацій

Проведено навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, та осіб, які очолюють
об’єктові формування.
Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
здійснюється через мережу консультаційних пунктів, а
також шляхом проведення інформаційно-просвітницької
роботи через друковані засоби масової інформації,
телебачення, радіомовлення, розміщення матеріалів у
мережі Інтернет (охоплено навчанням 4980 осіб).
Проведено штабне тренування евакуаційних органів
цивільного захисту міста на базі збірного пункту евакуації
№1 СЗОШ №20.
4 липня 2018 року під час проведення тренувань щодо дій
у разі виникнення надзвичайної ситуації на арсеналах,
базах зберігання озброєння Збройних сил України
відпрацьовано питання:
- організації оповіщення населення міста про виникнення
надзвичайної ситуації та початок евакуації;
- організації роботи збірного пункту евакуації міста і
пункту посадки для евакуації населення з залученням
комунального транспорту;

-

виникненню
надзвичайних
ситуацій,
забезпечення
безпеки та захисту
населення
Кількість
обстежених
споруд (од.) – 9,
укрить – 400 од.
Забезпечення
безпеки та захисту
населення,
мінімізація
людських втрат
при виникненні
надзвичайної
ситуації
Кількість
охоплених
навчанням (осіб) –
118.
Підвищення рівня
обізнаності
у разі виникнення
надзвичайних
ситуацій
Готовність до дій
в умовах
надзвичайних
ситуацій

Кількість
обстежених
споруд (од.) – 9,
укрить – 440 од.

Охоплено
навчанням 4980
осіб.

Забезпечується
взаємодія та
готовність
евакуаційних
органів
цивільного
захисту до дій
за призначенням
в умовах
надзвичайних
ситуацій.

105
304.

305.

306.

307.

Виконання
заходів
запобігання загибелі людей
на водних об’єктах міста у
весняно-літній та зимовий
періоди
Формування матеріального
резерву місцевого рівня у
обсягах, необхідних для
забезпечення
проведення
першочергових
робіт,
пов’язаних з ліквідацією
наслідків
прогнозованих
надзвичайних ситуацій

- організації роботи тимчасового пункту розміщення
населення міста.
У зимовий період проводились рейди з врученням
пам’яток безпеки поводження на льоду.
Здійснювалось інформування та попередження про
дотримання правил на воді у весняно-літній період.
Загалом проведено 120 рейдів, попереджено 225 чоловік.
Відповідно до затвердженої номенклатури накопичено
85% матеріальних ресурсів для здійснення заходів,
спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог у сфері охорони праці.
Проведення
моніторингу За даними Хмельницького міського відділення управління
стану
травматизму виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
виробничого
і України в Хмельницькій області на виробництві сталось
невиробничого характеру
58 нещасних випадків (за 2017 рік - 76 випадків).
Загальна кількість випадків травматизму невиробничого
характеру - 24710 (за 2017 рік – 25341).

Проведення профілактичних
заходів, спрямованих на
зменшення
небезпечних
факторів,
запобігання
нещасним
випадкам на

Здійснено 107 перевірок стану охорони праці на
підприємствах, у закладах комунальної власності, стану
організації безпечного перебування дітей у освітніх
закладах міста.
Керівникам та відповідальним особам надавалась

-

Відсутність
випадків загибелі
людей

-

Сформований
матеріальний
резерв – 100%.
Оперативне та
своєчасне
забезпечення
проведення
першочергових
робіт, пов’язаних
з ліквідацією
наслідків
надзвичайних
ситуацій

-

Зменшення рівня
травмованих
внаслідок
нещасних
випадків на 10%

-

Проведення
перевірок (од.) –
80.
Підвищення рівня
інформованості

Проведено 120
рейдів з
врученням
пам’яток
безпеки.
Сформований
матеріальний
резерв – 85%.

Рівень
травматизму
внаслідок
нещасних
випадків, які
стались на
виробництві,
зменшився на
24%.
Рівень
невиробничого
травматизму
зменшився на
2,5%.
Проведення
перевірок (од.) –
107.

106

308.

309.

310.

311.

виробництві та випадкам методична допомога щодо забезпечення функціонування
травматизму невиробничого системи управління охороною праці, запобігання
характеру
нещасним випадкам на виробництві та випадкам
травматизму
невиробничого
характеру,
належної
організації роботи з безпеки життєдіяльності та
запобігання випадкам дитячого травматизму.
7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА.
7.1. Бюджетно-фінансова політика.
1. Розширення ресурсної бази міського бюджету, проведення прозорої бюджетної політики.
Забезпечення
надходжень Бюджетні призначення виконано на 103,8% (надійшло на
податків, зборів та інших 69,8 млн. грн. більше), темп росту до відповідного періоду
обов’язкових платежів до 2017 року – 122,8%.
міського
бюджету
та
недопущення
виникнення
заборгованості з їх сплати
Забезпечення
скорочення Забезпечено надходження коштів до міського бюджету у
податкового боргу із сплати рахунок погашення податкового боргу у сумі майже 11,7
податків, зборів та інших млн. грн.
обов'язкових платежів до Боржникам
надіслано
4495
податкових
вимог.
міського бюджету
Проводиться розшук боржників для визначення шляхів та
перспектив погашення боргу, аналізується якісний та
кількісний стан активів. Станом на 01.01.2019 р. описано
майна у податкову заставу на суму 7,3 млн. грн.

Розширення
бази
оподаткування із плати за
землю шляхом залучення
нових
землекористувачів
(юридичних та фізичних
осіб)
та
виявлення
неоподаткованих
площ
земельних ділянок та їх
користувачів
Активізація
роботи
з
«детінізації»
економіки,
легалізації заробітної плати

мешканців

-

Збільшення
надходжень до
міського бюджету

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на
22,8%.

-

Скорочення суми
боргу на 3%.
Збільшення
надходжень до
міського бюджету

Забезпечено
надходження
коштів до
міського
бюджету у
рахунок
погашення
податкового
боргу у сумі
майже 11,7 млн.
грн.

За рахунок залучення до сплати нових землекористувачів
додатково до міського бюджету надійшло 771,5 тис. грн.

-

Збільшення
надходжень до
міського бюджету
на 400,0 тис. грн.

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на
771,5 тис. грн.

Постійно проводиться інформаційна робота з громадянами
міста щодо економічних та соціальних переваг отримання
легальних доходів.
Податковими органами проводяться робочі зустрічі з

-

Офіційне
оформлення
трудових
відносин.

-

107
суб’єктами господарської діяльності для обговорення
актуальних питань щодо податкового законодавства.

312.

Проведення
роботи
з
суб’єктами господарювання,
які мають значні валові
доходи,
але
офіційно
виплачують заробітну плату
меншу
або
на
рівні
мінімальної заробітної плати

313.

Залучення до оподаткування
підприємств,
які
зареєстровані
у
інших
регіонах, проте здійснюють
господарську діяльність на
території міста

314.

Залучення мешканців міста
до процесу розподілу коштів
міського бюджету з метою
вирішення
актуальних
проблем
життєдіяльності
міста (Бюджет участі)

Здійснюється систематичний моніторинг фінансових
результатів діяльності суб’єктів господарської діяльності,
які зменшили перерахування податку на доходи фізичних
осіб (не виплачують заробітну плату, виплачують менше
законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної
плати) і при цьому, згідно з даними фінансової звітності,
отримують прибутки та нарощують обсяги капітальних
інвестицій. З керівниками таких підприємств проводяться
робочі
зустрічі
щодо
дотримання
податкового
законодавства (внаслідок проведеної роботи додатково
надійшло 806,0 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб).
З метою повноти та правильності сплати податку на
доходи фізичних осіб за місцем впровадження
господарської діяльності відокремлених підрозділів
суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб, які
зареєстровані в інших регіонах України та здійснюють
діяльність на території міста, проводяться співбесіди щодо
обов’язку сплачувати податок на доходи фізичних осіб за
відокремлені підрозділи. Внаслідок проведеної роботи
додатково надійшло 5,1 млн. грн. податку на доходи
фізичних осіб.
У рамках програми Бюджет участі у 2018 році реалізовано
21 проект.
З 3 по 22 вересня 2018 року тривав етап прийому
громадських проектів, які будуть реалізовуватись у 2019
році (подано 102 проекти). За результатами проведено
конкурсу визначено 16 громадських проектів, які будуть
реалізовуватись у 2019 році.
21 березня 2018 року спільно з Хмельницькою обласною
громадською організацією Подільський центр «Гендерна
рада» проведено круглий стіл «Громадський бюджет в
містах та громадах Хмельницької області. Виклики та
можливості». На засіданні було розглянуто кращі
практики реалізації громадського бюджету у містах
України.

-

Підвищення рівня
заробітної плати.
Збільшення
надходжень до
міського бюджету
Підвищення рівня
заробітної плати.
Збільшення
надходжень до
міського бюджету

-

-

Збільшення
надходжень до
міського бюджету

-

1929,8 - МБ

Виділення з
бюджету міста 2,0
млн. грн. для
реалізації
проектів.
Збільшення рівня
довіри громади до
влади

Виділено 2 млн.
грн.

108
315.

7.2. Підвищення ефективності управління майном територіальної громади міста.
1. Здійснення ефективного управління майном комунальної власності міста.
Виконання
робіт
з Проведено роботи з поліпшення стану об’єктів
397,5 - МБ
поліпшення стану об’єктів комунальної власності на вул. Проскурівській, 4/3, 56, 63,
790,5 – інші
комунальної власності, які вул. Кам’янецькій, 2, вул. Інститутській, 5, вул.
кошти
передаються у оренду та Проскурівського підпілля, 203, вул. Пилипчука, 49 тощо.
безоплатне користування

316.

Продовження
проведення Зареєстровано право власності на 49 об’єктів нерухомості.
технічної інвентаризації та
реєстрація права власності
на нерухоме майно, яке
перебуває
у
власності
територіальної
громади
міста

-

317.

Забезпечення
погашення
заборгованості
за
договорами оренди майна,
що
належить
до
комунальної власності

-

318.

Проводиться претензійно-позовна робота (підготовлено
405 претензій орендарям на суму 4,9 млн. грн., подано 1
позовну заяву про стягнення неустойки на суму 0,7
млн.грн., направлено 9 пропозицій про розірвання
договорів оренди, подано 6 позовних заяв про розірвання
договорів оренди та виселення, 186 попереджень про
закінчення договорів оренди, 98 попереджень про
закінчення
договорів
тимчасового
безоплатного
користування),
за
результатами
якої
погашено
заборгованість на суму 905 тис. грн.
Доходи від орендної плати склали 19,5 млн. грн.
Забезпечення
візуалізації Фінансова звітність 33 комунальних підприємств
результатів
діяльності розміщується на офіційному сайті міської ради
комунальних підприємств на щоквартально.
офіційному веб-сайті міської
ради

2. Забезпечення результативності роботи комунальних підприємств.

-

Кількість об’єктів
Кількість
(од.) – 3.
об’єктів (од.) – 7.
Покращення
технічного стану
приміщень.
Підвищення
зацікавленості
потенційних
орендарів
Кількість
Кількість
зареєстрованих
зареєстрованих
об’єктів (од.) – 30.
об’єктів (од.) –
Впорядкування
49.
документації на
об’єкти
комунальної
власності
Рівень оплати – не Рівень оплати –
менше 100%.
101,7%.
Збільшення
надходжень
до
міського бюджету

Візуалізована
інформація
комунальних
підприємств.
Відкритість і
прозорість
діяльності
комунальних
підприємств

34

Візуалізована
інформація 33
комунальних
підприємств.
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319.

Забезпечення
виконання
комунальними
підприємствами фінансових
планів
та
отримання
позитивного
фінансового
результату від здійснення
господарської діяльності

320.

Надання
фінансової
підтримки, відшкодування
різниці між встановленими
тарифами та фактичними
витратами на виробництво
послуг
комунальним
підприємствам
Всього:

За 9 місяців 2018 року фінансові плани у частині доходів
виконали 22 комунальних підприємства (64,7% від
загальної кількості підприємств), у частині фінансового
результату – 19 підприємств (55,9%).
За результатами господарської діяльності отримали чистий
прибуток 19 комунальних підприємств (55,9%). Загальна
сума прибутків становить 6,1 млн. грн.
В цілому фінансовий результат від господарської
діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2018
року збитковий (70,2 млн. грн.).
Надано фінансову допомогу управляючим муніципальним
компаніям,
ХКП
«Електротранс»,
ХКП
«Спецкомунтранс»,
КП
«Чайка»,
МКП
«Хмельницькводоканал»,
КП
«Південно-Західні
тепломережі», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго».

-

Збільшення
частки
прибуткових
підприємств
на
17%.
Кількість
прибуткових
підприємств – 31

54531,5 - МБ

Якісне, своєчасне,
безперебійне
надання послуг

520305,8 – ДБ,
432541,3 – МБ,
47463,0 – інші
кошти

Частка
прибуткових
підприємств на
6%.
Кількість
прибуткових
підприємств –19

