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Звіт з реалізації заходів
Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки за 2019 рік
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Виконання заходів
І. Міжнародне співробітництво
Забезпечено перебування 27-29 вересня 2019 року іноземних делегацій у рамках
святкування Дня міста Хмельницького.
28 вересня 2019 року відбулась офіційна зустріч у міській раді, у якій взяли участь: член
Парламентської Асамблеї Ради Європи Еріх Фріц, представники міст Чеханов (Польща),
Руставі (Грузія), Сілістра (Болгарія) та Шяуляй (Литва).
Протягом 2019 року організовано 27 прийомів офіційних делегацій.
Зокрема, 4 січня 2019 року відбулась офіційна зустріч, на якій, з метою вирішення
проблеми поводження з твердими побутовими відходами, підписано Угоду про
підготовку кредитного фінансування проекту модернізації інфраструктури ТПВ у
м. Хмельницький між Хмельницькою міською радою, ХКП “Спецкомунтранс” та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD).
24 січня 2019 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради із власниками
компанії “Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbH” Адольфом та Яном Дювельсдорфами. У
ході зустрічі було обговорено можливості розширення виробництва ТОВ “Дювельсдорф
Україна”, а також процедуру купівлі земельних ділянок, на яких розташовані виробничі
площі підприємства.
22 лютого 2019 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з делегацією
Проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка організацій-лідерів у протидії
корупції в Україні “ВзаємоДія”. В ході зустрічі було обговорено питання щодо
можливостей налагодження двостороннього співробітництва.
За результатами зустрічі міський голова підписав з керівником Проекту Лоренсом
Хелдом Меморандум про співпрацю між Хмельницькою міською радою та Менеджмент
Сістемс Інтернешнл (Management System International) щодо надання міжнародної
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технічної допомоги в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка
організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія”, який передбачає
наступну технічну допомогу:
- оцінка інституційної доброчесності;
- підтримка уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення
корупції;
- підтримка антикорупційної комунікаційної спроможності;
- розробка та впровадження антикорупційних компаній;
- інша технічна допомога із впровадження антикорупційних ініціатив.
Ряд зустрічей проведено керівництвом міської ради з представниками місій зі
спостереження за президентськими виборами, під час яких були обговорені питання
щодо агітації та підготовки до проведення виборів Президента України, виборчого
процесу, загальна політична ситуація.
22 лютого 2019 року – місії ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами; 26
лютого 2019 року – місії міжнародної неурядової організації "CANADEM" зі
спостереження за президентськими виборами; 06 березня 2019 року - Європейської
мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).
24 квітня 2019 року проведено мотиваційний бізнес-сніданок для жінок-лідерок за
ініціювання Міжнародного благодійного фонду “Seed Forum Ukraine”, на якому були
присутні очільниці підприємств міста.
15 травня 2019 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з
представниками організації Hundehoffnung Ukraine (Німеччина). Під час зустрічі було
обговорено шляхи налагодження співпраці у сфері захисту тварин та роботу міського
притулку для тварин. За результатами зустрічі прийнято рішення більш детально
опрацювати можливості майбутньої співпраці у напрямку забезпечення ефективної
діяльності притулку та популяризації його діяльності в Німеччині, а також фінансова та
інформаційна підтримка притулку німецькою організацією.
24 вересня 2019 року відбулась офіційна зустріч, на якій підписано Меморандум про
порозуміння між Хмельницькою міською радою та Європейським Банком Реконструкції
та Розвитку щодо програми ЄБРР “Зелені міста”. За грантові кошти європейськими
експертами буде розроблено План дій “Зелене місто” для м. Хмельницького відповідно
до методологій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та
Міжнародної ради природоохоронних ініціатив.
30 вересня – 09 жовтня 2019 року з візитом у місті Хмельницькому перебувала Емі
Хоппер (США) – програмний спеціаліст компанії “Winrock International”, яка провела
серію тренінгів для працівників міської ради, вчителів шкіл міста та викладачів
закладів вищої освіти міста із підготовки команд студентів із оформлення бізнес-ідей за
різними методиками та участі у міському конкурсі стартапів.
16-17 жовтня та 06-08 листопада 2019 відбулись робочі зустрічі керівництва міської
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ради з міжнародним експертом SECO Джоном Віггінзом.
Під час зустрічей обговорено напрямки співпраці міста Хмельницького, в рамках
ініціативи Європейського Союзу та Світового Банку, яка передбачає проведення оцінки
ефективності управління публічними фінансами PEFA на субнаціональному рівні.
31 жовтня 2019 року відбулась зустріч керівництва міської ради з добровольцями
Корпусу Миру США в Україні: Jody Serrano (Джоді Серрано), Crystal Kotowski-Edmunds
(Кристал Котовські-Едмундс), Randi Shaffer (Ренді Шафер). Міський голова Олександр
Симчишин привітав добровольців Корпусу Миру США в Україні та зазначив, що міська
рада намагається максимально популяризувати місто, ділиться досвідом з іншими
містами, але в той же час готова і переймати досвід, як вітчизняний, так і закордонний.
12 червня 2019 року у місті Хмельницькому відбувся Investment Talks - діалог про
роботу з інвесторами. Організаторами заходу виступили Міжнародний саміт мерів,
UkraineInvest та Хмельницька міська рада. Під час заходу були обговорені питання
інвестиційної привабливості міста, досвід роботи із внутрішніми та зовнішніми
інвесторами. В Investment Talks взяли участь представники іноземної бізнес-спільноти:
IMEXBURO, Horizon Capital, EBA, MNG Group, а також Посольства Австрії та Норвегії.
Учасники заходу мали змогу почути з перших вуст про досвід іноземного бізнесу в
Україні, дізнатися про потреби та виклики інвесторів і про те, що найбільше важить у
прийнятті рішення щодо інвестування.Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ)
оцінила зусилля Хмельницького щодо роботи в напрямку євроінтеграції, розвитку
економіки та міжнародного співробітництва та відзначила Хмельницький почесною
нагородою Призу Європи – Plaque of Honour.
27 червня – 1 липня 2019 року представники міської ради взяли участь у Форумі
партнерських міст, який пройшов в рамках відзначення дня міста Чеханов.
1 липня 2019 року представники міської ради взяли участь в урочистостях з нагоди
відзначення 450-річчя від підписання Люблінської Унії, м. Люблін. Під час сесії, за
участю іноземних делегацій, президент Любліна Кшиштоф Жук та секретар ради
Ярослав Пакула вручив представникам Хмельницької міської ради Медаль Люблінської
Унії “за визнання значного вкладу в розвиток польсько-української співпраці, з
Проведення виїзних робочих
вдячністю за проведення численних заходів, спрямованих на взаємне пізнання та
зустрічей з представниками
інтеграцію обох народів в атмосфері відкритості і прагнення до взаєморозуміння”.
міжнародних організацій, у
21 вересня 2019 року представники міської ради взяли участь в Руставському
т.ч. донорських
економічному форумі, де презентували економічний та інвестиційний потенціал міста
Хмельницького.
02-04 жовтня 2019 року делегація міста Хмельницького взяла участь у заходах,
присвячених святкуванню дня міста-побратима Бор. Під час візиту було обговорено
питання щодо відновлення та налагодження ефективної співпраці в рамках Угоди про
поріднення міста Хмельницького з містом Бор.
10-13 жовтня 2019 року делегація міста Хмельницького взяла участь в фестивалі “Старе
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місто” (Kaleiçi) у Анталії (Туреччина), на якому хмельничани презентували успішно
реалізовані ідеї, досвід проведення фестивалів та краєзнавчих проєктів. Учасники
форуму, який проходив в рамках фестивалю, підтримали пропозицію хмельницької
делегації щодо створення єдиної онлайн-платформи “старих міст”, де муніципалітети та
зацікавлені організації могли б не лише обмінюватися інформацією про фестивалі та
події, а й ділитися досвідом успішної реалізації власних проектів, надихати інші міста
на створення цікавого культурного продукту. Підсумком форуму стало підписання
учасниками спільної декларації щодо зобов'язання берегти історію своїх міст і
працювати над її популяризацією.
14 жовтня 2019 року міський голова у місті Шицзячжуан підписав Меморандум про
споріднення між містом Хмельницький, Україна, та містом Шицзячжуан провінції
Хебей, Китай (далі - Сторони).
Відповідно до меморандуму, Сторони домовилися про наступне:
1. Сторони зміцнюватимуть та розвиватимуть практичну співпрацю між органами
місцевого самоврядування, підприємствами та громадськими організаціями.
2. Сторони розвиватимуть обмін та співробітництво відповідно до принципів взаємної
вигоди між двома містами у різних формах у сферах економіки, інновацій, торгівлі,
охорони здоров'я, науки і техніки, культури, освіти, туризму, персоналу та охорони
навколишнього середовища тощо.
3. Сторони відповідно до своїх повноважень підтримуватимуть регулярні контакти між
очільниками та відповідними департаментами двох міст для сприяння консультаціям
щодо обміну та співробітництва, а також питань, що становлять спільний інтерес для
сприяння економічному розвитку та соціальному прогресу задля загального
процвітання.
Також під час візиту до міста Шицзячжуан хмельницька делегація представила
Хмельницький і Україну на виставці досягнень міст і держав світу та 4 Конференції з
розвитку індустрії туризму провінції Хебей.
7-11 листопада 2019 року представник міської ради спільно зі спортсменами міста
перебували з візитом в місті Шяуляй (Литва), де регбійний клуб “Буревісник” брав
участь в Міжнародному молодіжному турнірі з регбі “Rugby Amber Cup 2019”. Під час
візиту відбулась зустріч з директором Департаменту спорту, соціального захисту та
освіти Шяуляйського муніципалітету, на якій обговорено можливості співпраці та
партнерства у галузі молоді та спорту, розвиток побратимських відносин у сферах
економіки, торгівлі, спорту, освіти, культури тощо у рамках Угоди про співробітництво
між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та міською владою в Шауляї.
Крім цього, Команди U-11,U-13 регбійного клубу “Буревісник” стали переможцями
турніру.
21 листопада 2019 року начальник управління економіки міської ради взяла участь у
міжнародному тематичному заході з інформаційних технологій у місті Мінськ,
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організованому Секретаріатом проекту “Мери за Економічне Зростання”. На панелі
“Успішні приклади ініціатив з розвитку трудових ресурсів” вона виступила з доповіддю
на тему “Розвиток трудових ресурсів у сфері інформаційних технологій”.
12 грудня 2019 року в Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у
Франції міською радою організовано показ вечірніх та весільних колекцій сезону весналіто 2020 від хмельницьких виробників, об’єднаних в кластер Podillya Wedding Group.
Бренди, які змінюють погляд на весільну моду та успішно продаються в понад 50
країнах світу – Pollardi, Victoria Soprano, Armonia, Ajour, Anna Sposa, Queen, Natali
Styran – презентували своє бачення трендів майбутніх весни-літа.
Забезпечено перебування 27-29 вересня 2019 року іноземних делегацій міст-побратимів
у рамках святкування Дня міста Хмельницького: Чеханов (Польща), Руставі (Грузія),
Сілістра (Болгарія) та Шяуляй (Литва).
24-29 серпня 2019 року міською радою спільно з Міністерством молоді та спорту
України, Хмельницькою облдержадміністрацією та Світовим конгресом українських
молодіжних організацій організовано форум української молоді діаспори
“Хмельницький – 2019”. Програма форуму була надзвичайно насиченою. Учасники
форуму обговорили досягнення і перспективи українського молодіжного руху Світового
конгресу українських молодіжних організації, питання залучення діаспорян до процесів
здійснення зовнішньої політики України. В рамках форуму пройшли дві дискусійні
панелі. Під час роботи першої дискусійної панелі учасники обговорили важливість
інформації та комунікації, особливо в час інформаційної війни та подій на Сході нашої
держави. Спікери наголошували на важливості донесення до західних партнерів
правдивої інформації. Під час другої дискусійної панелі обговорили тему “Бізнес та
інновації. Допомога організацій української діаспори у розвитку економічних зв’язків”.
За результатами форуму учасники та представники влади підписали меморандум про
подальшу співпрацю.
18 квітня 2019 року спільно з партнером - Міжнародної громадської організації
“Культурно-дослідницький центр України та Китаю “Ланьхва” проведено форум
“Бізнес з Китаєм “Один пояс, один шлях” для підприємств, що працюють або планують
працювати з КНР. У фокусі форуму були наступні питання: як знайти надійного
китайського партнера, як уникнути посередників, ризики у роботі на китайському
ринку, особливості менталітету, процедура відкриття юридичної особи в КНР, вихід на
китайський ринок (бар’єри, вимоги до продукції, митні особливості), логістика у КНР.
Представники міської ради та закладів соціального забезпечення взяли участь у
навчальніій поїздці щодо організації соціальних послуг м. Люблін 13-15.11.2019 року.
Під час зустрічей працівники сфери соціального обслуговування ознайомилися з
організаційною структурою, як здійснюється фінансування, та з якими викликами в
роботі зустрічаються польські колеги. В ході візиту також зустрілися з представниками
Червоного Хреста та дізналися, яким чином надаються соціальні послуги, як опікуються
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Співпраця з добровольцем
Корпусу Миру США в
Україні в рамках проекту
“Розвиток громад”
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Придбання оргтехніки для

та працюють з людьми похилого віку, які потребують допомоги.
7-11 листопада 2019 року представник міської ради спільно зі спортсменами міста
перебували з візитом в місті Шяуляй (Литва), де регбійний клуб “Буревісник” брав
участь в Міжнародному молодіжному турнірі з регбі “Rugby Amber Cup 2019”. Під час
візиту відбулась зустріч з директором Департаменту спорту, соціального захисту та
освіти Шяуляйського муніципалітету, на якій обговорено можливості співпраці та
партнерства у галузі молоді та спорту, розвиток побратимських відносин у сферах
економіки, торгівлі, спорту, освіти, культури тощо у рамках Угоди про співробітництво
між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та міською владою в Шауляї.
Крім цього, Команди U-11,U-13 регбійного клубу “Буревісник” стали переможцями
турніру.
21-22 листопада 2019 року представники міської ради взяли участь у засіданні Секції
Асоціації міст України з питань місцевого економічного розвитку у рамках реалізації
проекту “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні”, під час
якого ознайомились з успішними практиками місцевого економічного розвитку.
12-13 березня 2019 року представники міської ради взяли участь у конференції “Місце
України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг” (м. Київ).
30 травня 2019 року у приміщенні міської ради відбулася навчальна сесія з обміну
досвідом для міських голів з України, Молдови (м. Греблешть, м. Крузешть), Грузії
(м. Сенакі, м. Кварелі) у рамках міжнародної програми “Покоління Активних Лідерів”.
У зустрічі також взяли участь представники Польщі: директор Міжнародного
республіканського інституту у Варшаві, PR менеджер на сміттєпереробному
підприємстві ProNaturaу міста Бидгощ, директор комунального підприємства
поводження з відходами у міській раді Бидгоща. Учасникам презентовано Стратегію
розвитку міста Хмельницького до 2025 року, проєкт “Розумне довкілля Хмельницький”,
електронні сервіси, якими можуть скористатись мешканці міста, досвід реалізації
програм бюджетування за участі громадськості у місті, а також ресурс, де потенційні
інвестори та зацікавленні особи можуть знайти необхідну їм інформацію.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та Хмельницькою міською
радою про співпрацю в рамках проекту “Розвиток громад”, з 15 червня 2016 року до 21
червня 2019 року в міській раді працював доброволець Корпусу Миру США в Україні,
який надавав допомогу у розробці та реалізації проектів соціального, економічного,
культурного, екологічного спрямування, які орієнтовані на розвиток територіальної
громади міста Хмельницького, покращення співпраці між міською радою,
громадськими організаціями та бізнесом.
13 та 20 лютого 2019 року управлінням економіки спільно з добровольцем Корпусу
Миру США Аланом Янгом для зацікавлених осіб було проведено семінари з
формування бюджету інвестиційного проекту за міжнародними стандартами.
Оргтехніка не придбавалась.
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міжнародних

В співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) в рамках
кредитування проектів з енергозбереження та отримання грантової допомоги по
Програмі співфінансування від Фонду Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та довкілля (Фонду Е5Р) міська рада працює над реалізацією
проекту “Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста
Хмельницького” щодо проведення заходів з термомодернізації бюджетних будівель
ДНЗ № 26, ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, СЗОШ № 14, Ліцей № 15. Проектом передбачається
встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна існуючого внутрішнього
освітлення на енергозберігаюче (світлодіодне), утеплення фасаду будівель та покрівлі,
заміна вікон та дверей та інші енергоефективні заходи.
Станом на 01.07.2019 року Хмельницької міською радою отримано два транші від
НЕФКО у розмірі 10 655,773 тис. грн., а також 160 тис. євро гранту.
Роботи на об’єктах продовжуються на ДНЗ №54,29 та СЗОШ №14. Завершено роботи
по Ліцею №15.
Міська рада бере участь на умовах пільгового кредитування у спільному з
Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) проекті “Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України” Міністерства регіонального розвитку,
Співпраця з міжнародними
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
в
галузі
організаціями з підготовки
“Енергоефективність будівель” – інвестиційний проект “Комплексна термомодернізація
проектів економічного та
будівель бюджетної сфери” вартістю 7,5 млн. євро (6,75 млн. євро - запозичення, 750
соціального розвитку
тис. євро - наше співфінансування), до якого включено 21 навчальний заклад та 9
лікувальних закладів загальною площею понад 150 тис. м2.
Проект передбачає впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, спрямованих
на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії та підвищення
енергетичної ефективності будівель, включаючи: заміну ламп розжарювання на
енергозберігаючі лампи; встановлення аераторів на водопровідні крани; облаштування
індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з погодним регулюванням; теплоізоляцію
трубопроводів та засувок систем теплопостачання; гідравлічне регулювання системи
опалення; термомодернізацію зовнішніх стін; встановлення енергоефективних
склопакетів; утеплення зовнішніх вхідних та балконних дверей; термомодернізацію
дахового перекриття.
Пройдено всі етапи відбору, отримано погодження Міністерства фінансів України щодо
здійснення місцевого запозичення на реалізацію даного проекту та готуються технічні
та розпорядчі документи по проекту. Наказом Міністерства фінансів України від
11.12.2018 року №1003 Хмельницька міська рада отримала оновлення оцінки
фінансового стану та погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення.
Прийнято рішення сесії міської ради від 27.12.2018 року №3 “Про здійснення місцевого
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запозичення для фінансування інвестиційного проекту “Комплексна термомодернізація
закладів бюджетної сфери м. Хмельницького” та втрату чинності рішення міської ради”.
Підписана “Угода про передачу коштів позики” між Мінфіном, Мінрегіоном, і
Хмельницькою міською радою.
На вимогу банку на сьогоднішній день оновлено дані енергоаудитів по кожному закладу
та в цілому усього ТЕО проекту “Комплексна термомодернізація закладів бюджетної
сфери м. Хмельницького”. За результатами оновлених енергоаудитів сформовано
остаточний перелік закладів, що приймуть участь у реалізації проекту.
07.08.2019 року укладено договір про виконання робіт між ТОВ “АЙСІ
КОНСУЛЕНТЕН” та Департаментом освіти та науки.
На сьогоднішній день місто Хмельницький має на меті впровадження проектів міського
комунального підприємства “Хмельницькводоканал”, а саме: “Реконструкція
каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у м. Хмельницькому”, за кошти ЄС. Місто
вже пройшло відбір щодо поданих заявок в Європейську комісію та отримано кредитну
пропозицію від НЕФКО щодо кредитування цього проекту у розмірі 820 тис. євро на 10
років під 6% річних та отримання гранту у розмірі 160 тис. євро.
Хмельницькою міською радою проводиться активна робота щодо вирішення проблеми
поводження з твердими побутовими відходами. До 2022 року заплановане будівництво
сміттєпереробного комплексу. 4 січня 2019 року підписано Угоду про підготовку
кредитного фінансування проекту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький
між Хмельницькою міською радою, ХКП “Спецкомунтранс” та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку (EBRD). Проект складатиметься з двох етапів, які
передбачають: рекультивацію існуючого полігону, придбання нового обладнання для
полігону та покращення системи збору та транспортування ТПВ; пропагування
вторинної переробки сміття та створення сучасного сміттєпереробного комплексу для
переробки та компостування ТПВ, а також впровадження довгострокової стратегії по
управлінню ТПВ. Згідно умов Угоди, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
надасть ХКП “Спецкомунтранс” довгострокове фінансування (до 13 років) в сумі до 15
мільйонів євро під 6.0-6.5% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю
коригування під гарантію Хмельницької міської ради. Інвестиційна Платформа
Сусідства Європейського Союзу забезпечить грантове співфінансування (безповоротні
кошти) в сумі до 5 мільйонів євро на впровадження першого етапу проекту.
Також ЄБРР додатково мобілізуватиме грантові кошти для підготовки регіонального
плану управління ТПВ та програми участі зацікавлених сторін, розробки пропозицій
щодо корегування методології встановлення тарифів на захоронення та переробку ТПВ
на базі принципу повного покриття витрат. Зазначену угоду затверджено рішенням сесії
міської ради від 13.02.2019 року №2.
В рамках Угоди про підготовку кредитного фінансування проекту модернізації
інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький компанії-консультанти WSP та IDOM, що були

найняті ЄБРР для проведення Оцінки екологічного та соціального впливу проекту
(ESIA), з 2 по 4 липня перебували у м. Хмельницькому. Консультанти зібрали
інформацію, відвідали сміттєзвалище та провели зустріч з жителями міста
Хмельницького і прилеглих до міста сіл, їх керівництвом щодо методології проведення
цієї оцінки.
Міський голова Олександр Симчишин на запрошення ЄБРР 3-5 липня 2019 року
перебував з робочим візитом у Лондоні на форумі Green Cities. Загалом у заході взяли
участь представники 42 міст зі всього світу: міські голови, міністри, керівники відомств,
банкіри, експерти та науковці. Головна тематика форуму - це кліматичні зміни,
теплоенергетика, водопостачання, поводження з твердими побутовими відходами,
міська інфраструктура, екологія, екологічний транспорт.
24 вересня 2019 року підписано Меморандум про порозуміння між Хмельницькою
міською радою та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо програми
ЄБРР “Зелені міста”. До проекту входять 32 міста з усього світу, зокрема, 4 з України.
Проект сприяє вирішенню екологічних проблем у світі, кліматичних змін та довкілля,
сприяє розвитку “зеленого” планування міст у сфері міської екологічної
інфраструктури, що приводить до сталого зеленого розвитку. За грантові кошти
європейськими експертами буде розроблено План дій “Зелене місто” для м.
Хмельницького відповідно до методологій Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) та Міжнародної ради природоохоронних ініціатив.
22 жовтня 2019 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з
представниками CRH Україна.
Під час зустрічі обговорено напрямки співпраці Хмельницької міської ради та
ХКП “Спецкомунтранс” з CRH Україна в рамках реалізації проєкту “Розумне довкілля.
Хмельницький”, зокрема, можливості застосування альтернативних видів палива у
виробництві цементу.
Індустріальний директор CRH Україна Філіпп Райх презентував групу CRH –
міжнародну компанію в галузі будівельних матеріалів. Наразі CRH Україна вивчає різні
види вторинних енергетичних ресурсів і планує інвестувати в систему живлення для
виробництва цементу за технологією Co-processing.
За результатами зустрічі досягнуто домовленостей більш детального опрацювання
технічних умов співпраці та надання компанії інформації, необхідної для проведення
аналізу.
Міська рада працює над створенням індустріального парку. Рішенням міської ради від
11.04.2018 року № 11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального
парку “Хмельницький”, метою якої є визначення перспектив та моделювання розвитку
індустріального парку “Хмельницький” як потужного інноваційно-технологічного
утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність на локальній
території та підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького.
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Участь
представників
виконавчих органів міської
ради у семінарах, тренінгах,
інших навчальних заходах з
проектного
менеджменту,

Рішенням міської ради від 14.12.2018 року № 15 затверджено концепцію
індустріального парку “Хмельницький” та створено індустріальний парк
“Хмельницький”.
Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га.
Наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2019 № 188 індустріальний парк
“Хмельницький” включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
03 грудня 2019 року представники міської ради взяли участь в ІІ Форумі індустріальних
парків України “Синергія співробітництва бізнесу та влади”, який відбувся в рамках
Українських індустріальних днів та метою якого була синергія влади та бізнесу щодо
побудови в Україні інноваційної промислово-аграрної моделі економічного розвитку.
Під час форуму було презентовано індустріальний парк “Хмельницький” та обговорені
нагальні питання та перспективи його створення з першим заступником міністра
розвитку громад та територій України, заступником міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України та президентом ТПП України.
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів в соціально-економічний розвиток
міста, міською радою розроблено 6 проектів регіонального розвитку та делеговано
облдержадміністрації повноваження з їх ініціювання для участі у конкурсному відборі
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (“Обирай місцеве” - система
підтримки виробників регіону “центр-захід”; “Збереження культурно-мистецьких
традицій через відновлення Хмельницького міського будинку культури”; “Формування
системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому”; “Створення
експозиції інноваційного історико-культурного музейного комплексу міста
Хмельницького”; “Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому”;
“Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими
робітниками”).
Також міською радою розроблено та подано 6 інвестиційних проектів для участі у
конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Переможцем конкурсу визначено інвестиційний проект “Реконструкція мереж
водопроводу та каналізації в мікрорайоні “Лезневе”, загальна вартість проекту – 13,8
млн. гривень.В 2019 році проєкт профінансовано в сумі 7,86 млн. гривень.
Працівники міської ради постійно удосконалюють свій кваліфікаційний рівень та беруть
участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації тощо.
29-31 січня 2019 року представники міської ради взяли участь у практичному семінарі
“Залучення інвестицій в економічний розвиток регіонів: цілі, завдання, успіхи та
невдачі, інструменти та механізми” (Business for Smart Cities Expocongress).
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12 лютого 2019 року представники міської ради взяли участь у регіональній конференції
“Євроінтеграція: сила можливостей”, метою якої було роз’яснення та популяризація
практичних переваг і можливостей, які вже мають або невдовзі отримуватимуть
українці від євроінтеграційного курсу України.
Міська рада виступила співорганізатором ІІІ Міжнародного економічного форуму
“Інвестиційні можливості Хмельниччини”, який відбувся 14-15 березня 2019 року.
Метою форуму було створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку
регіону, формування позитивного іміджу та популяризація інвестиційних можливостей
серед потенційних інвесторів.
9 квітня 2019 року представники міської ради взяли участь у зустрічах Proskuriv
Business Club, де презентовано перспективи та можливості для потенційних учасників
індустріального парку у місті Хмельницькому.
18 квітня 2019 року спільно з партнером - Міжнародної громадської організації
“Культурно-дослідницький центр України та Китаю “Ланьхва” проведено форум
“Бізнес з Китаєм “Один пояс, один шлях” для підприємств, що працюють або планують
працювати з КНР. У фокусі форуму були наступні питання: як знайти надійного
китайського партнера, як уникнути посередників, ризики у роботі на китайському
ринку, особливості менталітету, процедура відкриття юридичної особи в КНР, вихід на
китайський ринок (бар’єри, вимоги до продукції, митні особливості), логістика у КНР.
10 липня 2019 року за підтримки міської ради організовано Інвестиційний Launch
Хмельницький – платформу для зустрічі інвесторів та експертів з ініціаторами бізнесідей. Під час заходу були представлені стартапи та ідеї для залучення фінансування,
успішні бізнесмени презентували свої інвестиційні проекти та історії успіху.
30 вересня – 09 жовтня 2019 року з візитом у місті Хмельницькому перебувала Емі
Хоппер (США) – програмний спеціаліст компанії “Winrock International”, яка провела
серію тренінгів для працівників міської ради, вчителів шкіл міста та викладачів
закладів вищої освіти міста із підготовки команд студентів із оформлення бізнес-ідей за
різними методиками та участі у міському конкурсі стартапів.
Працівники міської ради постійно удосконалюють свій кваліфікаційний рівень та беруть
участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації тощо.
В рамках тренінгової програми “Посилення місцевої демократії та урбаністичного
розвитку за допомогою підходу SymbioCity” команда міста взяла участь у тренінгових
Забезпечення навчання та
сесіях з метою підготовки комплексного проекту “Індустріальний парк “Хмельницький”
підвищення
кваліфікації
за системою SymbioCity: 06-08 лютого 2019 року у національному семінарі міжнародної
працівників міської ради за
навчальної програми у м. Стамбул (Туреччина), 26-30 травня 2019 року у фінальному
кордоном
семінарі міжнародної навчальної програми у м. Охрид (Північна Македонія).
Представник КУ “Агенція розвитку Хмельницького” взяла участь у стажуванні в США
за програмою Professional Fellows.
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ІІ. Промоція міста
Розроблено презентаційну, сувенірну та іміджеву продукцію відповідно до бренд-буку
міста. Зазначена продукція презентувалась представникам офіційних делегацій,
міжнародних організацій, фінансових інституцій під час офіційних прийомів з питань
налагодження співпраці.
Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький на українській, англійській
та китайській мовах, який презентовано під час офіційної церемонії в рамках
святкування Дня міста Хмельницького, під час зустрічей з представниками
міжнародних організацій та потенційними інвесторами.
Створено 2D проморолик “Чому Хмельницький?” на українській, англійській та
китайській мовах.
Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів, яка
розміщена на веб-ресурсі «Інвестиційний портал Хмельницького» (інформація про
місто, експортні можливості промислових підприємств, вільні виробничі площі та
офісні приміщення, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами) розміщено
на офіційному сайті міської ради.
Розроблено англомовну та китайськомовну брошури “Інвестуй в Хмельницький”, які
розповсюджуються серед потенційних інвесторів та дипломатичних установ.
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання індустріального парку
розроблено україномовну та англомовну версію промоційного буклету “Індустріальний
парк “Хмельницький”.
Для проведення презентацій потенційним інвесторам, в тому числі під час проведення
міжнародних заходів, створено розширення (plugin) для можливості нанесення
кастомної (спеціальної) розмітки земельних ділянок на платформі “Небесний
Проскурів”.
На офіційному сайті Хмельницької міської ради, у розділі “Міста-побратими”, а також у
стрічці новин сайту розміщується інформація про заходи міжнародного
співробітництва.
ВСЬОГО, тис. грн.
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