Інформація
про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальної установи
Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки за
2019 рік:
Надаємо інформацію щодо виконання Програми фінансової підтримки комунальної
установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки:
1. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру
 Збір даних економічних показників для рейтингового агентства, організація візитів
представників агентства. Рівень інвестиційної привабливості міста визначено на рівні
invA.
 Розробка матеріалів для представлення інвестиційного потенціалу міста:
o україномовна версія «Інвестиційний профіль м. Хмельницького» 2018-2019 р.
o англомовна версія «Khmelnytskyi Investment Profile» 2018-2019 р.
o англомовна брошура «Invest in Khmelnytskyi»
o китайськомовна брошура «投資赫梅利尼茨基»
o вкладка “We Support Your Ideas”
o 2D англомовний проморолик «Why Khmelnytskyi?»
o 2D україномовний проморолик «Чому Хмельницький?»
o 2D китайськомовний проморолик «投資赫梅利尼茨基»
o мультимедійна презентація інвестиційного потенціалу міста
 Організація та участь у заходах інвестиційного спрямування:
o представлення міста на Інвестиційному форумі Хмельницької області
o організація заходу спільно з UkraineInvest - «Investment Talks»
o участь у Львівському міжнародному економічному форумі
 Підтримка та наповнення інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua:
o оновлення вмісту (внесення нових ділянок, нові розділи)
o 3D візуалізація об’єктів
2. Сприяння створенню позитивного інвестиційного іміджу міста Хмельницького
 Розробка матеріалів для промоції міста:
o фотоальбом міста Хмельницького «Хмельницький. Щодня новий»
o календар подій 2019 «Щодня новий»
o календар подій 2020 «Щодня цікавий»





o промопродукція (екоторби, магніти, браслети, наліпки)
Робота SMM та ЗМІ напрямку:
o створення та супровід нового каналу комунікації «Хмельмен» в соцмережах
(Фейсбук, Інстаграм, Телеграм).
o співпраця з інтернет-виданнями ZruchnoTravel. UkrInform, телеканалом UA.TV
щодо розміщення інформації про місто,
Презентація міста на фестивалі “Old Kaleici” в м. Калеїчі (Туреччина)

3. Збільшення обсягів залучення небюджетних коштів для реалізації стратегічних
ініціатив міста
 Агенцією підготовлено та подано 11 конкурсних проєктів, перемогу з яких здобули 7.
Залучено 2 млн. 714 тис. грн.
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4. Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення
зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм
Агенції та інших інвестиційних і неінвестиційних проєктів.
o стажування працівника Агенції в США за програмою Professional Fellows
o тренінговий курс для Департаменту освіти та науки, Управління економіки,
Агенції розвитку Хмельницького, вчителів шкіл міста, викладачів шкіл
міста від Amy Hopper, Program Officer at Winrock International
o тренінг по гендерній рівності для чоловіків "Чоловіки - союзники" від
Donald Wood, Just Communities of Arkansas та Stabilization Support Services
Ukraine
o організація приїзду волонтера Peace Corps з США

o організація тренінгу Creative Europe в місті Хмельницькому 6 червня 2019
року
o організація тренінгу Creative Europe в місті Хмельницькому 2 грудня 2019
року
5. Здійснення консультаційного супроводження процесу проведення публічних
закупівель установами, закладами та підприємствами комунальної форми
власності, проведення ринкових досліджень з метою ефективного проведення
тендерних процедур
o надано близько 400 індивідуальних консультацій для міських управлінь,
департаментів, комунальних закладів, підприємств, установ міста
o проведено 33 процедури закупівлі (відкриті торги і переговорні процедури)
«під ключ».
Директор
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