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№
з/п

Реєстр. номер

Інформація
про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Хмельницького
за 2019 рік

1

47

2

17

3

19

Назва проекту, адреса
місця реалізації проекту

Спортивний майданчик
для СЗОШ №6
Михайло Нечеснюк
пров. Володимирський, 12
Територія активного та
щасливого дитинства
НВО №5 (спортивний
майданчик із вуличними
тренажерами)
Наталія Неєзжала
вул. Володимирська, 51
«Подолянчик» об’єднує
Україну
Іван Гуреєв

Зміст проекту

Департамент освіти та
науки
Придбання та встановлення
спортивного обладнання на
майданчику

Етапи реалізації проекту

Обсяг фінансування,
грн.
Залишок
станом
на
План
Факт
кінець
звітного
періоду

Отриманий
результат

Придбано та встановлено
обладнання для
спортивного майданчику.

148630

144593

4037

Облаштовано
спортивний
майданчик.

Облаштування штучного
покриття для спортивного
майданчика, придбання та
монтаж тренажерів,
придбання смітника

Придбано та встановлено
обладнання для
спортивного майданчику.

130614

128300

2314

Облаштовано
спортивний
майданчик.

Проведення заходів до Дня
Соборності України у
рамках ХХХ

Концерт – відкриття
фестивалю «Ми радо
зустрічаємо всіх» (у

149982

149982

0

Завдяки проекту
Хмельницький
прийняв 15 кращих
1

вул. Свободи, 2/1

Всеукраїнського фестивалю приміщенні Палацу
«Зимові візерунки»
творчості дітей та юнацтва).
Концерт до Дня Соборності
України «День Злуки - це
братерства день» (у
приміщенні драматичного
театру ім. М. Старицького)
Концерт Дружби» закриття фестивалю (у
приміщенні Палацу
творчості дітей та юнацтва)
Вечір Дружби (у
приміщенні Палацу
творчості дітей та юнацтва).
Майстер-класи, екскурсії.

дитячих
танцювальних
колективів з інших
міст. На «Зимових
візерунках»
виступили народні
художні колективи
«Джерельце» (м.
Шостка Сумської
області), ансамблі
танцю «Щасливе
дитинство» (м.
Харків), «Вихиляс»
та «Веснянка» (м.
Запоріжжя),
«Щасливе
дитинство» (м.
Дніпро), вокальнохореографічний
ансамбль «Сонечко»
(м. Львів) та
хмельницькі
колективи «Сяйво»,
«Веселка»,
«Козацькі джури»,
«Козаки Поділля»,
«Веснянка».
Родзинкою
«Зимових
візерунків» став
музичний номер у
виконанні оркестру
гуцульських
народних
інструментів з с.
Ясінь (Закарпатська
область).
За рахунок проекту
2

4

74

«Рости здоровим»:
шкільний майданчик для
спорту та розвитку
Людмила Кубович
просп. Миру, 76/6

Облаштування
асфальтобетонного
покриття.
Придбання та встановлення
спортивних комплексів. у
СЗОШ №30

Придбано плитку та
бордюр гумові, спортивне
обладнання.

120400

0

549626

543275

6351

Придбано
обладнання
(гойдалка,
тренажери,
лавка). Виконано роботи з
облаштування майданчика.

150000

149168

832

Облаштовано
дитячий майданчик.

Придбано
обладнання
(реєстратор,
бігова
дорожка, ноутбук, принтер
тощо)
та
облаштовано
кабінет.

148580

146559

2021

Облаштовано
кабінет
Холтерівського
моніторування.
Станом на
09.01.2020 р.
проведено 25
обстежень.

Всього

6

53

5

81

Управління охорони
здоров’я
Придбання та монтаж
покриття для ігрової зони,
тренажерів, гойдалок

Інклюзивно–
терапевтичний майданчик
для дітей на території
ХМДЛ
Людмила Рибчинська
вул. Разіна, 1
Створення кабінету
Придбання
медичного
Холтерівського
обладнання та меблів
моніторування на базі
Хмельницької міської
дитячої лікарні
Катерина Дем’яник
вул. Разіна, 1

120400

організовано
проживання та
харчування
учасників
фестивалю,
орендовано театр ім.
М. Старицького,
виготовлено
запрошення, афіші,
сувенірні календарі,
придбано короваї,
рушники та іншу
супутню сувенірну
продукцію.
Облаштовано
спортивний
майданчик.

3

Всього

7

97

Сяйво дитинства
Анатолій Савчук
вул. Проскурівська, 56

8

20

Коворкінг у бібліотеці –
вільний простір для
творчості
Оксана Ковальчук
пр. Миру, 70/3

9

102

SMART-бібліотека –
помічник «розумного
міста
Тамара Козицька
вул. Подільська, 78

298580
Управління культури і
туризму
Проведення фестивалю для
дітей з особливими
освітніми потребами

295727

2853

Організовано транспортні
перевезення, харчування,
проживання учасників.
Придбано подарунки.
Надано послуги з
технічного забезпечення
(сцена, світло, звук) та з
проведення розважальної
програми.

116500

112198

4302

Створення простору
творчого самовираження у
бібліотеці-філії № 2

Виконано ремонт
приміщення. Придбано
обладнання та меблі.

150000

150000

0

Придбання меблів, техніки,
обладнання.

Придбано
техніку
та 150000
обладнання. Встановлено
програмне забезпечення на
ноутбуки. Ноутбук працює
у відділі інформаційних
технологій та електронних
ресурсів
центральної
бібліотеки для роботи з
сайтом ЦБС та сайтом
управління
культури
і
туризму. Безкаркасні меблі
(крісла-мішки) розміщені у
відділі
обслуговування
користувачів центральної
бібліотеки. З 12.06.2019 р.
13 бібліотек-філій отримали
комплекти
книг
з

150000

0

Проект реалізовано у
рамках фестивалю
«RESPUBLICA»,
який відбувся на
території
Молодіжного парку
30 серпня – 1
вересня 2019 року.
Брали участь понад
70 учасників з різних
міст України.
Станом
на
15.10.2019
р.
проведено
4
масових заходи
з
молоддю
мікрорайону.
Впровадження нових
інформаційних
технологій
у
бібліотеках.
Кількість
відвідувачів
бібліотек зросла до
2,2 тис. осіб.

4

використанням
ARтехнологій,
бібліотекарі
пройшли
відповідне
навчання.
Всього
Управління молоді та
спорту
Майданчик для гри в боче Облаштування майданчику
Василь Головатюк
на території СКЦ
вул. Курчатова, 90
“Плоскирів”

10

61

11

41

Гречани. Територія нових
змін
Роман Гурницький
вул. Курчатова, 90

12

99

Облаштування
Громадського Центру
«Допомога»
Володимир Баклай
вул. Ранкова, 1

Всього

Облаштування простору на
майдачику перед СКЦ
«Плоскирів» шляхом
встановлення 2 парклетів

Проведення ремонт
приміщення (відновлено
покрівлю над входом,
утеплено та пофарбовано
фасад приміщення),
облаштовано прилеглу
територію (викладено
бруківкою тротуар,
встановлено лавки),
пофарбовано внутрішні
стіни приміщення,
установлено санітарнотехнічне обладнання

Виконано роботи з
облаштування майданчика.

Встановлено та
облаштовано 2 парклети.

416500

412198

4302

104955

104955

0

99704

99704

0

88165

78771

9394

292824

283430

9394

Створено місце для
проведення
спортивних ігор для
мешканців
мікрорайону.
У мікрорайоні
Гречани створено
публічний простір.
На майданчику
перед СКЦ
«Плоскирів»
встановлено 2
парклети як
територія для
спілкування та
відпочинку.
Проведено ремонт та
облаштовано
територію Центру

5

13

63

14

90

Сучасний дитячий
майданчик - на втіху
дітям
Ольга Мельничук
вул. Лікарняна, 1
«Щасливе і здорове
дитинство»
Тетяна Єрмакова
вул. Гагаріна, 13
Всього

15

3

Сходинки нових
можливостей
Вячеслав Сандуляк
вул. Трембовецької, 23/1

16

18

Здоров’я – запорука
щасливого життя
Катерина Салтикова
вул. Трембовецької, 23/1

Всього
Разом:
Начальник управління

Управління житловокомунального
господарства
Придбання та встановлення
дитячих комплексів

Виконано капітальний
ремонт дитячого
майданчика.

140634

140634

0

Створено умови для
дозвілля дітей

Виконано капітальний
ремонт дитячого
майданчика.

130394

130394

0

Створено умови для
дозвілля дітей

271028

271028

0

Придбано матеріали та
мікрохвильову піч
для
проведення
занять
з
миловаріння.

49000

49000

0

Придбання тренажерів та Придбано та встановлено
спортивного інвентарю для тренажерне обладнання.
фізичного розвитку молоді
з інвалідністю у Центрі
реабілітації
«Родинний
затишок»

66000

66000

0

115000
1943558

115000
1920658

0
22900

Придбання та встановлення
спортивно-ігрових
комплексів та обладнання,
лавок, смітників
Управління праці та
соціального захисту
населення
Створення на базі трудової
майстерні
Центру
комплексної
реабілітації
«Родинний
затишок»
кабінету для миловаріння

У
облаштованому
кабінеті
для
миловаріння
проводяться заняття
з
молоддю
з
обмеженими
можливостями.
На
спортивному
обладнанні
під
супроводом фахівця
з
фізичної
реабілітації
займається
фізичними вправами
молодь
з
обмеженими
можливостями.

Оксана НОВОДОН
6

