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Інформація
про хід виконання рішення №16 двадцять сьомої сесії від 14.12.2018 року «Про затвердження програми розвитку підприємництва міста
Хмельницького на 2019-2021 роки та внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку
часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів» за 2019 рік.
№
Зміст заходів
Виконання заходів
з/п
1.1 Створення індустріального парку.
Наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2019 року № 188 індустріальний парк
«Хмельницький» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.11.2019 року
№1007 затверджено детальний план території загальною площею 90,9324 га для
індустріального парку по вул. Вінницьке шосе, 18 у м. Хмельницький.
Проведено детальне обстеження ґрунтів земельної ділянки для розміщення
індустріального парку.
Ведеться підготовка до проведення проектних робіт з облаштування транспортної
інфраструктури.
1.2 Заснування центру підтримки інновацій та Проводиться робота над заснуванням центру підтримки інновацій та підприємництва
підприємництва iHUB.
iHUB. Заснування центру передбачається у рамках реалізації проекту регіонального
розвитку, який може реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи підтримки розвитку
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підприємництва у місті Хмельницькому». У 2019 році визначено приміщення для
розміщення центру, на І квартал 2020 заплановано ремонтні роботи для
облаштування.
Співпраця з IT-кластером.
16 травня 2019 року відбувся майстер-клас для Project Manager-ів «Як за допомогою
ментальних карт спілкуватись із людьми».
23 травня 2019 року відбулась зустріч «Тернопільщина Invest 2019», де брали участь
Польський, Конотопський та Хмельницький ІТ-кластери. Кожен учасник розповів про
роботу свого кластеру, представив плани роботи та познайомив із командою, яка
працює над розвитком ІТ-кластеру.
28 травня 2019 року члени ІТ-кластеру взяли участь в установчих зборах з обрання
складу громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на
2019-2020 роки. ІТ-кластер є у складі громадської ради, і може активно впливати на
розвиток міста від ІТ сфери.
4 червня 2019 року відбулась зустріч з освітнім партнером. На зустрічі було
представлено студентський коворкінг та запропоновано його розвиток.
30 травня вкотре відбулась зустріч Sale Managers. На зустрічі були представники
компаній GMhost, Devloop та SheepFish.
10 жовтня 2019 року вперше проведено Хакатон «UrbanHack», спрямований на те,
щоб молодь створювала нові проекти для урбанізації Хмельницького. Участь у
змаганнях взяли близько півсотні школярів та студентів вищих навчальних закладів.
Ідеї, які журі оцінило найвище, отримали призові місця та грошову винагороду від
Хмельницької міської ради.
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальної робота з питань
роботи з питань енергоефективності серед енергоефективності для представників підприємництва міста. У 2019 році на базі
місцевих виробників
Центру Енергоефективності м. Хмельницького відбувся інформаційний захід для
представників бізнесу та громадськості: "Впровадження Європейської Енергетичної
Відзнаки в Україні (ЄЕВ)" організований спільно з Association Energy Efficient Cities
of Ukraine. Тема заходу: «Засади та кроки впровадження ЄЕВ, її переваги та вигоди».
20 вересня в рамках Днів Сталої Енергії проведено міжнародну конференцію
«Енергетична кліматична трансформація в сталому розвитку міст». Захід організовано
спільно з Проектом Європейська ініціатива Угода мерів – Схід. Участь у ньому взяли
понад 70 учасників: національні експерти, представники міської влади, комунальних
підприємств та громадських організацій, школярі і студенти, представники бізнесу та
гості з Білорусії. У рамках конференції працювало дві тематичні панелі:
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Проведення міжнародного
бізнес –форуму

інвестиційного
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Підтримка в актуальному стані презентаційної
продукції інвестиційної привабливості міста
для презентації їх на форумах, конференціях,
виставках, інтернет-ресурсах.
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Пошук потенційних інвесторів для розвитку
курортно-рекреаційної та туристичної сфери

«Енергетична кліматична трансформація: як сформувати інтегровану систему
управління відходами на локальному рівні». В тематичній панелі прийняли участь
представники Міністерства розвитку громад та довкілля України, управління
житлово-комунального
господарства,
ХКП
«Спецкомунтранс»,
громадські
організації. Під час дискусії обговорювали аспекти поводження з ТПВ. Відбулася
презентація
проекту
«Розумне
довкілля
Хмельницький».
Будівництво
сміттєпереробного заводу у місті — одна з найболючіших проблем, котра потребує
значних зусиль та фінансування.
«Енергетична кліматична трансформація»: роль ОСББ в сталому розвитку міст.
Практика та перспективи». В тематичній панелі прийняли участь регіональний
координатор проекту HOUSES, регіональний експерт IFC, представники Фонду
енергоефективності, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Під час дискусії обговорювали
питання співпраці ЄС та України, діяльності проекту ПРООН та нові можливості для
ОСББ за участі Фонду Енергоефективності. Участь прийняло близько 30 голів ОСББ
міста.
14-15 березня 2019 року Хмельницька міська рада взяла активну участь у ІІІ
Міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини», де
представила виставковий стенд, що презентував проєкти розвитку міста, та зону для
B2B переговорів і кави. Крім цього, проведено організаційну роботу щодо залучення
до участі у Форумі підприємств міста.
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.
Виготовляється брендована рекламно-іміджева продукція та оновлюються
інформаційно-презентаційні матеріали.
Відзнято промоційний відеоролик про місто Хмельницький (українською,
англійською та китайською мовами). Створено промоційний відеоролик про
Індустріальний парк «Хмельницький» на українській, англійській та китайській
мовах, який розповсюджено серед зацікавлених осіб.
18 квітня 2019 року, в рамках відкриття туристичного сезону – 2019р., в приміщенні
Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
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шляхом організації ділових візитів та прийому було проведено круглий стіл «Хмельницький сучасний цікавий для туристів».
ділових кіл іноземних держав.
Запрошені спікери Олександр Симчишин (Хмельницький міський голова), Олександр
Лієв (голова Асоціації індустрії гостинності, засновник національного туристичного
порталу Zruchno.Travel) та Юрій Решетніков (заступник директора КУХМ «Агенції
розвитку Хмельницького») розкривали теми про потенціал міста Хмельницького
щодо розвитку туристичної галузі.
15-16 листопада працівники управління культури і туризму взяли участь у семінарітренінгу Олександра Лієва «Туристичний продукт міста», організований КУ «Агенція
розвитку Хмельницького».
16 грудня 2019 року в місті Києві пройшла Третя міжнародна конференція-шоукейс
«Культурні відносини України та Європейського союзу: премії ЄС у сфері культури».
В конференції взяли участь начальник управління та завідувач сектору охорони
культурної спадщини і туризму.
Надання фінансової підтримки суб’єктам З метою надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового
підприємництва
шляхом
часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
відшкодування
з
міського
бюджету суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів
відсоткових ставок за кредитами, залученими рішенням сесії міської ради від 04.07.2018 року № 4 затверджено Порядок часткового
суб’єктами підприємництва для реалізації відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
інвестиційно-інноваційних проектів.
суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Порядок
передбачає запровадження спрощеного механізму фінансової підтримки розвитку
суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету. За 2019 рік отримали
фінансову підтримку шляхом часткового відшкодування з міського бюджету
відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації відповідних
інвестиційних проектів, 14 суб’єктів господарювання міста Хмельницького на
загальну суму 2323,5 тисяч гривень.
Фінансування підприємницьких бізнес ідей Рішенням сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 року №14 затверджено
(стартапів).
Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів
для реалізації у місті Хмельницькому. У 2020 році планується проведення міського
конкурсу з відбору та реалізації підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів.
Проведення ярмаркових заходів.
В місті проведено свято Зустрічі Весни, організовано Великодній ярмарок, Різдвяний
ярмарок. Проведено 5 сільськогосподарських ярмарків на вул. Прибузькій.
Організовано фуд-корти під час проведення фестивалів «Roc&Buh2019», п’ятого
міжнародного фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. В.Глушенкова
«HlusenkovFolkFest», «Американський пікнік у м. Хмельницькому», «My fest».
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Проведення заходів з підтримки місцевих
товаровиробників, в т.ч. виставки-ярмарки
«Купуй
Хмельницьке!»
із
залученням
суб’єктів підприємницької діяльності міста,
тематичних фестивалів, створення віртуальної
виставки продукції товаровиробників міста.

4.3

Часткове відшкодування участі місцевих
товаровиробників у ярмарково-виставкових
заходах.

Організовано свято Вишні до Івана Купала, фуд-корти, виставки-продажі, майстеркласи народно-прикладного мистецтва, під час заходів присвячених святкуванню 28-й
річниці Незалежності України, гастрофест «Підпілля кави» в рамках проведення
заходів до Дня міста Хмельницького.
Відповідно до рішення міської ради від 04.07.2018 № 29 «Про внесення змін до
рішень міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 № 30, від 20.09.2017 № 28»
здійснюється торгівля виробами ручної роботи під час фестивальних заходів, а також,
у разі надходження відповідних звернень від організаторів ярмарків майстрів
народних промислів, в перелічених місцях можуть бути влаштовані тематичні
ярмарки.
Положенням про проведення масових заходів передбачено сплату коштів за участь в
ярмаркових заходах. Протягом 2019 року до міського бюджету надійшло 561714,54
тисяч гривень.
Другий рік поспіль успішно реалізується Проєкт промоції локального виробництва
«Купуй Хмельницьке!». З початку 2019 року в рамках Проєкту з метою підвищення
впізнаваності та конкурентоспроможності продовжувалось маркування товарів
місцевого виробництва в найбільших ритейл-мережах міста: «Сільпо», «Хлібосол» та
«Таврия-В». Продукція місцевого виробництва на поличках перелічених магазинів
маркується брендованими підцінниками та воблерами «Купуй Хмельницьке!».
Фірмові торгові мережі позначаються відповідними позначками «Місцевий
виробник». У 2019 році визначено бренд-стратегію Проєкту. На початок 2020 року
заплановано ребрендинг логотипу «Купуй Хмельницьке!».
З метою розширення доступу місцевих товаровиробників до участі у виставковоярмаркових заходах та сприяння просуванню їх продукції на нові ринки збуту
рішенням сесії міської ради від 26.06.2019 року №8 затверджено Порядок часткового
відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з
міського бюджету. Порядок визначає умови та механізм надання фінансової
підтримки за рахунок коштів міського бюджету для підприємств, що беруть участь у
ярмарково-виставкових заходах як на території України, так і поза її межами.
Представники кластерних ініціатив («Podillya Women Apparel Cluster» та «Podillya
Wedding Group») брали участь у міжнародних виставкових заходах: «Kyiv Fashion
2019» та «EXPO Wedding Fashion Ukraine 2019», представники кластерної ініціативи
«Podillya Wedding Group» представили весільні колекції на спільному показі в
Українському домі у м. Париж. Згідно з Порядком часткового відшкодування участі
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Реалізація
проекту
«Школа
молодого
підприємця»
шляхом
навчання
старшокласників,
випускників
загальнодержавних шкіл, випускників вищих
навчальних закладів бізнес-мисленню та
лідерським якостям.

місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету, що
затверджено рішенням тридцять другої сесії міської ради від 26.06.2019 року №8,
частину витрачених на участь у заходах коштів відшкодовано міською радою.
У листопаді 2019 представники харчової промисловості міста взяли участь у
міжнародній виставці Ukrainian Food Expo. Хмельницька міська рада в рамках
проєкту регіонального розвитку Секторальної підтримки ЄС покрила витрати на
оренду виставкової площі для хмельницьких виробників.
Згідно з Порядком часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у
ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету за 2019 рік 3 підприємствам
відшкодовано участь у виставкових заходах на суму 133 тис. грн. (в розмірі 50% від
участі).
18-23 червня 2019 року відбувся інтенсивний курс за форматом MBA від Школи
малого і середнього підприємництва. Програма навчання охоплювала основні
напрями організації бізнесу та підприємницької діяльності. Міська рада в рамках
Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки
забезпечила покриття витрат на навчання для 10 осіб, які мають ідею соціального
підприємництва.
У червні-липні 2019 року відбулася Школа малого і середнього підприємництва у
місті Хмельницькому. Проєкт реалізований в рамках заходу «Школа молодого
підприємця», що передбачений Програмою розвитку підприємництва міста
Хмельницького на 2019-2021 роки. Школа МСП - проєкт фонду Василя
Хмельницького K.Fund, націлений на сприяння розвитку підприємництва в Україні.
Програма навчання в Школі передбачала 6-денний інтенсивний курс з основних
напрямів організації бізнесу та підприємницької діяльності, консультаційний період,
написання власних бізнес-планів та їх захист.
Впродовж вересня 2019 року у місті Хмельницькому у партнерстві з Хмельницькою
міською радою реалізувався проєкт Школа бізнесу Нова Пошта — інтенсивний
освітній практикум для власників малого та середнього бізнесу.
Мета проєкту — надати власникам бізнесу практичні знання для розширення бізнесможливостей та підвищення ефективності бізнесу, а також навчити визначати і
розраховувати якісні та кількісні показники ефективності бізнес-планів, бізнеспроєктів, бізнес-рішень.
Протягом 7 навчальних модулів учасники Школи бізнесу здобували прикладні знання
з бізнес-процесів, фінансів, продажу, ціноутворення, маркетингу, цифрових
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комунікацій та роботи з командою. Вони аналізували ефективність власної стратегії
та ключових бізнес-процесів, опановували практичні інструменти для ведення
бізнесу.
Кожен модуль передбачав тренінговий семінар, виконання практичних вправ та
аналізування кейсів українських компаній. Між модулями учасники розв’язували
завдання у спеціально розроблених шаблонах, використовуючи дані та факти свого
бізнесу. Упродовж навчання учасники розробляли План підвищення ефективності
бізнесу і в останній день захищали його перед іншими учасниками та запрошеними
експертами. Учасники, які успішно опанували навчальну програму, отримали
дипломи, а найкращі з них – гранти на послуги «Нова Пошта».
З 6 по 10 грудня 2019 року проходила ІІІ «Школа молодого підприємця». Інтенсив для
власників бізнесу, підприємців, маркетологів, топ-менеджерів тривав шість днів.
Навчання ділилося на три модулі: системний маркетинг, цифрові комунікації та
просування бізнесу в соціальних мережах. Відбір на участь у школі пройшли 24
учасника, яким по завершенню вручили сертифікати.
Програма популяризації роботодавців міста 22-23 березня 2019 року у місті Хмельницькому відбувся фінал IV Всеукраїнського
«Зроби кар’єру у Хмельницькому!».
конкурсу професійної майстерності під назвою «Прорив легкої промисловості
України», що популяризує професійну освіту та робітничі спеціальності. У конкурсі
взяли участь 38 професійно-технічних навчальних закладів з усіх областей України.
Учасники конкурсу змагалися у трьох номінаціях: сучасний спортивний одяг,
сучасний шкільний одяг, сучасний молодіжний одяг. За результатами оцінок журі, 1ше місце у номінації «Сучасні шкільні колекції» здобули учні ДНЗ «Хмельницький
центр ПТО сфери послуг». Кращими у номінації «Сучасний спортивний одяг» стали
вихованці ДНЗ «Харківське ВПУ сфери послуг». А кращою молодіжною колекцією
визнано роботу учнів ДНЗ «Березівське ВПУ Одеського національного
політехнічного університету».
Підвищення іміджу підприємництва та ділової Реалізовано проєкт «Школа фінансової грамотності і ділової англійської мови «Smart
активності молоді.
Finance»,
спрямований на розвиток підприємницьких компетенцій молоді. В
результаті конкурсного відбору 36 учнів 8-10 класів навчальних закладів міста стали
слухачами двотижневого тренінгу-практикуму на теми фінансової грамотності і
ділової англійської мови. Під час навчання для учнів були організовані екскурсії на
підприємства міста: Хмельницький інноваційний термінал «Нова Пошта», ІТкомпанія «Avivi», ресторан «Діоскурі» та відділення «ПриватБанку».
Проведення круглих столів, зустрічей за У 2019 році відбулось 7 виїзних нарад на підприємства міста: «ТОВ "Проскурів-

6.2

участю представників бізнесу з метою Агро", ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», ТОВ «Поларді Фешн Груп», ТОВ
обговорення нагальних проблем та шляхів їх «Грасс», ДП «Новатор», ТОВ «Універсал» ТМ «Ажур», ПАО «Завод «Темп», з
вирішення.
метою виявлення поточного стану та короткострокових прогнозів роботи
підприємства.
За підсумками нарад сформовано перелік інфраструктурних проблем, що потребують
вирішення на місцевому рівні.
З метою підтримки місцевих товаровиробників та подальшого налагодження діалогу
між владою і бізнесом розпорядженням міського голови від 27.03.2019 №78-р
створено Раду бізнесу при Хмельницькому міському голові та затверджено
Положення про Раду Бізнесу. 3 вересня 2019 року відбулось перше установче
засідання Ради бізнесу при Хмельницькому міському голові. 26 листопада 2019 року
відбулося друге її засідання, під час якого було обговорено можливості підтримки
бізнесу у 2020 році, питання необхідності внесення змін до Порядку часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, а також проблеми і
перспективи реформування Хмельницької митниці.
Створення та підтримка інформаційно- Ведеться робота над створенням та підтримкою інформаційно-консультаційного
консультаційного ресурсу для бізнесу.
ресурсу для бізнесу. Розроблено концепцію веб-порталу, систематизовано та зібрано
інформацію для його наповнення. На офіційному сайті міської ради створено розділ
«Для бізнесу – Підтримка підприємництва» http://khm.gov.ua/uk/content/pidtrymkapidpryyemnyctva.
На
порталі
відкритих
даних
міської
ради
https://mycity.khm.gov.ua/OpenData спільно з управлінням економіки, управлінням
торгівлі, управлінням архітектури та містобудування, управлінням земельних ресурсів
та земельної реформи, управлінням комунального майна оприлюднено відкриті
реєстри в режимі онлайн. В «Кабінеті мешканця» підготовлено можливість надання
електронних послуг для бізнесу, що надаються в ЦНАП, та отримувати необхідну
інформацію, також забезпечено швидкий перехід на державні електронні послуги та
сервіси. В розділі «Мої компанії» передбачено можливість реєструвати інвестиційні
проєкти.
Для забезпечення електронної ідентифікації й автентифікації фізичних і юридичних
осіб підписано договір з Державним агентством з питань електронного урядування
України про приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації
https://id.gov.ua/, що дасть змогу без додаткової реєстрації отримати доступ до
державних електронних послуг.

З метою оперативної інтеграції, аналізу відкритих державних даних та повідомлення
про їх зміну портал https://mycity.khm.gov.ua підключено до сервісу Опендатабот
https://opendatabot.ua/. Це в подальшому забезпечить бізнесу аналізувати контрагентів
(можливість співпраці), передивлятись актуальну інформацію про судові рішення
(інформація про ризики співпраці), відображати актуальний статус підприємств тощо.
У 2019 році м.Хмельницький приєдналося до платформи ефективного регулювання
Start Business Challenger https://sbc.regulation.gov.ua/cities, де розміщено 36 кейсів для
бізнесу.
Начальник управління
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