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№
з/п

3.1.

1.

2.

Інформація про виконання заходів,
визначених Програмою економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік
за 2019 рік
Обсяг
Індикатори
фактичних
виконання
видатків за
Стан
Проєкти та заходи
звітний період
виконання
за видами
джерел,
тис. грн.
Промисловість та підприємництво.
Створення
індустріального
парку Індустріальний парк «Хмельницький»
743,6 - МБ
Реєстрація у
«Хмельницький»
включено до Реєстру індустріальних
Реєстрі
(промислових)
парків
(наказ
індустріальних
Мінекономрозвитку від 07.02.2019 р.
парків.
№188).
Потенційні
З метою підготовки вихідних даних для
учасники – 2 од.
розробки
техніко-економічного
Керуюча
обґрунтування проєкту, виготовлення
компанія – 1
проєктно-кошторисної документації на
суб’єкт.
будівництво інфраструктури рішенням
Об’єкти
виконавчого комітету міської ради від
інфраструктури
28.11.2019
р.
№1007
затверджено
– 3 од.
детальний план території загальною
площею 90,9324 га для індустріального
парку на вул. Вінницьке шосе, 18.
Здійснюється підготовка до проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії
індустріального парку «Хмельницький».
Надання фінансової підтримки суб’єктам 14 суб’єктів господарювання отримали
2323,5 - МБ
Кількість
підприємництва
шляхом
часткового фінансову підтримку шляхом часткового
інвестиційних
відшкодування
з
міського
бюджету відшкодування з міського бюджету
проєктів, які

Фактичне
виконання
індикаторів

Реєстрація у
Реєстрі
індустріальних
парків.
Потенційні
учасники – 4 од.

Кількість
інвестиційних
проєктів, які

відсоткових ставок за кредитами, залученими відсоткових
ставок
за
кредитами,
суб’єктами підприємництва для реалізації залученими для реалізації інвестиційних
інвестиційно-інноваційних проєктів
проєктів.
Проведення зустрічей, круглих
участю представників бізнесу
врегулювання проблемних питань

3.

4.

столів за З
метою
підтримки
місцевих
з метою товаровиробників
та
подальшого
налагодження діалогу між владою і
бізнесом проведено 3 зустрічі міського
голови з представниками промислових
підприємств міста.
Відбулось
7
виїзних
нарад
на
підприємства міста: «ТОВ «ПроскурівАгро», ПрАТ «Хмельницька макаронна
фабрика», ТОВ «Поларді Фешн Груп»,
ТОВ «Грасс», ДП «Новатор»,
ТОВ
«Універсал» ТМ «Ажур», ПАО «Завод
«Темп», з метою виявлення поточного
стану та короткострокових прогнозів
роботи підприємств.
3 вересня 2019 року відбулося засідання
Ради
бізнесу
при
Хмельницькому
міському
голові,
на
якому
обговорювались
заходи
проєкту
регіонального розвитку «Формування
системи
підтримки
розвитку
підприємництва у місті Хмельницькому»,
який може реалізуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих
від Європейського Союзу.
26 листопада 2019 року відбулося друге
засідання
Ради
бізнесу
при
Хмельницькому міському голові, під час
якого 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 проєктів,
перспективи реформування Хмельницької
митниці.
Проведення заходів з підтримки місцевих Продовжується реалізація проєкту «Купуй
товаровиробників, в т.ч. виставки-ярмарки Хмельницьке» у частині промоціювання
«Купуй
Хмельницьке!»,
тематичних товарів місцевого виробництва шляхом

389,0 – МБ
196,2 - ДБ

отримають
фінансову
підтримку – 10
од.
Кількість заходів
– 4 од.
Відсоток
вирішення
проблемних
питань – 70%

отримали
фінансову
підтримку – 15 од.

Кількість
залучених
підприємств – не

Кількість
залучених
підприємств – 40.

Кількість заходів –
5 од.
Відсоток
вирішення
проблемних
питань – 75%

5.

фестивалів, створення віртуальної виставки маркування
товарів
місцевого
продукції товаровиробників міста
виробництва у торговельних мережах
міста.
З
метою
популяризації
місцевих
виробників одягу, у рамках проєкту
«Мо/Дні:
Відкриття»
проведено
конкурсний
відбір
серед
молодих
дизайнерів.
Сім
кращих
колекцій
представлено на фінальному показі
«Мо/Дні» разом з колекціями одягу
місцевих виробників.
Представники
кластерних
ініціатив
(«Podillya Women Apparel Cluster» та
«Podillya Wedding Group») брали участь у
міжнародних виставкових заходах: «Kyiv
Fashion 2019» (м. Київ) та «EXPO Wedding
Fashion Ukraine 2019» (м. Київ).
Представники
кластерної
ініціативи
«Podillya Wedding Group» представили
весільні колекції одягу на спільному
показі в Українському домі у м. Париж.
27-28 листопада 2019 року місцеві
виробники (Сироварня «Іберія», ТМ
«Балтика»,
ПрАТ
«Хмельницька
маслосирбаза», ТМ «Насолода», ТМ
«Хмельницькі делікатеси», ТМ «Trava»,
ПрАТ «Хмельпиво», ТОВ «Традиції
смаку») взяли участь у III Міжнародній
виставці продовольчої продукції Ukrainian
Food Expo 2019 у Міжнародному
виставковому Центрі (м. Київ). Витрати за
оренду
виставкової
площі
для
хмельницьких виробників відшкодовано
міською радою у рамках проєкту
регіонального розвитку «Формування
системи
підтримки
розвитку
підприємництва у місті Хмельницькому».
Часткове відшкодування участі місцевих 26 червня 2019 року міською радою
товаровиробників у ярмарково-виставкових прийнято рішення №8 «Про затвердження
заходах
Порядку часткового відшкодування участі
місцевих товаровиробників у ярмаркововиставкових заходах з міського бюджету».
Рішенням виконавчого комітету міської
ради від 28.11.2019 р. №1005 затверджено

133,3 - МБ

менше 80.
Кількість заходів
– 4 од.
Збільшення
обсягів продажу
продукції
місцевих
виробників – на
10%

Кількість заходів –
5 од.
Станом на
01.12.2019 р.
збільшення
обсягів продажу
продукції
місцевих
виробників – на
4,8%

Кількість
суб’єктів
підприємницької
діяльності, що
отримали
відшкодування –
10 од.

Кількість суб’єктів
підприємницької
діяльності, що
отримали
відшкодування – 7
од.
Станом на

перелік товаровиробників, яким надається
часткове
відшкодування
участі
у
ярмарково-виставкових заходах з міського
бюджету.

Реалізація
проєкту
підприємця»

6.

7.

«Школа

молодого З метою розвитку підприємницьких та
кар’єрних компетенцій молоді 3-14 червня
2019 року проведено Школу фінансової
грамотності і ділової англійської мови
«Smart Finance» (участь взяли 36 учнів).
Організовано екскурсії на успішні
підприємства
(Хмельницький
інноваційний термінал «Нова Пошта», ІТкомпанія «Avivi», ресторан «Діоскурі»
тощо).
18-23 червня 2019 року проведено
інтенсивний курс за форматом MBA від
Школи
малого
і
середнього
підприємництва.
Програма
навчання
охоплювала основні напрями організації
бізнесу та підприємницької діяльності
(участь взяли 24 слухачі). Міською радою
забезпечено покриття витрат на навчання
для 10 осіб, які мають ідею соціального
підприємництва.
Впродовж вересня 2019 року реалізовано
проєкт «Школа бізнесу Нова Пошта» (40
учасників)
інтенсивний
освітній
практикум для власників малого та
середнього бізнесу.
6-10 грудня 2019 року проведено ІІІ
«Школу молодого підприємця» для
власників
бізнесу,
підприємців,
маркетологів, топ-менеджерів. Відбір на
участь у школі пройшли 24 учасника,
яким за результатами навчання вручено
сертифікати.
Програма популяризації роботодавців міста 22-23 березня 2019 року відбувся фінал IV
«Зроби кар’єру у Хмельницькому!»
Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності
«Прорив
легкої
промисловості України», що популяризує
професійну
освіту
та
робітничі

Збільшення
обсягів експорту
продукції
місцевих
виробників – на
5%
66,9 – МБ
69,1 - ДБ

Кількість
розроблених
бізнес-планів –
30

Кількість
проведених
промо-заходів –
15 од.
Кількість

01.10.2019 р.
зменшення обсягів
експорту
продукції
місцевих
виробників – на
1,1%
Кількість
розроблених
бізнес-планів – 64

Кількість
проведених
промо-заходів – 4
од.
Кількість

8.

9.

спеціальності. У конкурсі взяли участь 38
професійно-технічних
навчальних
закладів з усіх областей України.
На базі ВПУ №11 проведено ІІІ етап
профорієнтаційного заходу «Мій вибір.
Моя професія. Мій успіх». Для учнів
старших
класів
закладів
загальної
середньої освіти проведено майстер-класи
і організовано відвідування підприємств:
ТОВ
«Престиж–Авто»,
«BOSCH
SERVICE»,
ДП
«Новатор»,
ХКП
«Електротранс», ПАТ «Хмельниччинаавто».
Створення та підтримка інформаційно- На
порталі
MyCity
створено
консультаційного ресурсу для бізнесу
«Персональний кабінет підприємця» з
підключенням послуги щодо оплати і
продовження
договору
особистого
строкового сервітуту для розміщення
стаціонарної,
пересувної
тимчасової
споруди, відкритого майданчика для
харчування.
Створення та підтримка інформаційноконсультаційного ресурсу для бізнесу
передбачається у рамках реалізації
проєкту регіонального розвитку, який
може реалізуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу, «Формування
системи
підтримки
розвитку
підприємництва у місті Хмельницькому».
На
виконання
заходів
проєкту
проводяться роботи з розробки сайту для
інформаційно-консультаційного ресурсу
для
бізнесу.
Місто
Хмельницький
долучилося до державного інфо-сервісу
Start Business Challenge, який надає
покрокові
інструкції
з
детальною
інформацією про дозвільні документи для
реєстрації бізнесу.
Заснування центру підтримки інновацій та Заснування центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB
підприємництва iHUB передбачається у
рамках реалізації проєкту регіонального
розвитку, який може реалізуватися за
рахунок коштів державного бюджету,

залучених до
співпраці
підприємств -35
од.
Покращення
якості
робітничих
кадрів

269,0 – МБ
40,0 - ДБ

Функціонування
порталу – 1 од.

239,0 - МБ
284,4 - ДБ

Кількість
суб’єктів
підприємницькі
діяльності, які
отримали

залучених до
співпраці
підприємств - 5 од.

10.

Співпраця
з
IT-кластером
(проведення
Хмельницького
ІТ
форуму,
«Ярмарки
вакансій», Хакатону, спільних івент-заходів
тощо)

Сприяння безробітним у заснуванні
впровадженні підприємницької діяльності

та

11.

Співпраця з Центром підтримки бізнесу у
напрямку
створення
кластеру
легкої
промисловості
12.

отриманих від Європейського Союзу,
«Формування
системи
підтримки
розвитку
підприємництва
у
місті
Хмельницькому».
На виконання заходів проєкту укладено
договір
про
оренду
нежитлового
приміщення для розміщення центру
підтримки інновацій та підприємництва
iHUB та здійснено ремонт приміщення.
Вперше проведено Хакатон «UrbanHack»,
який спрямований на те, щоб молодь
створювала нові проєкти для урбанізації
Хмельницького. Позмагатися прийшло
близько півсотні школярів та студентів
вищих навчальних закладів. Ідеї, які журі
оцінило найвище, отримали призові місця.
Проведено 24 інформаційних семінари
«Як розпочати свій бізнес?», 4 тренінги
«Розпочни свій бізнес». Надано 202
консультації з питань організації та
провадження підприємницької діяльності.
71 потенційний підприємець пройшов
комп’ютерне тестування за методикою
дослідження рівня підприємницького
потенціалу
7 безробітних направлено на підвищення
кваліфікації за навчальною програмою
«Основи підприємницької діяльності», 2 –
на
перенавчання
за
професією
«Манікюрник», 1 – за професією
«Бармен».
Одноразову
виплату
допомоги
по
безробіттю для започаткування власної
справи отримали 16 осіб.
Міська рада активно долучається до
формування
кластерних
ініціатив
підприємницькою громадськістю міста
(прийнято участь у 15 заходах).
12 вересня 2019 року місцеві виробники
одягу, що об’єдналися у кластерну
ініціативу «Podillya Women Apparel
Cluster», взяли участь у XXI виставці
«Kyiv Fashion 2019» (м. Київ).
13 вересня 2019 року за підтримки ЄБРР

послуги – 50 од.
Підвищення
інноваційного
потенціалу

29,0 - МБ

Кількість заходів
– 4.
Кількість
залучених
учасників – 200
осіб

Кількість заходів –
4.
Кількість
залучених
учасників – 100
осіб

410,1 Фонд ЗДССВБ

Надання
консультацій
(од.) - не менше
200.
Кількість
семінарів – 20
од.

Надання
консультацій (од.)
– 202.
Кількість
семінарів – 24 од.

Кількість
проведених
заходів – 2 од.

Кількість
проведених
заходів – 18 од.

3.2.
Проведення ІІІ Форуму економічного розвитку
Хмельницького
13.

14.

Популяризація бренду міста Хмельницького та
концепції його візуальної ідентичності
Виготовлення та підтримка у актуальному
стані інформаційно-промоційних матеріалів
щодо
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного потенціалу міста (Фотоальбом
м. Хмельницького, Khmelnytskyi Invest Profile
2019 тощо)

15.

та Хмельницької міської ради кластер
виробників весільного одягу взяв участь у
міжнародній виставці EXPO Wedding
Fashion Ukraine 2019 (м. Київ).
12 грудня 2019 року кластер Podillya
Wedding Group (бренди Pollardi, Victoria
Soprano, Armonia, Ajour, Anna Sposa,
Queen, Natali Styran) презентували
бачення майбутніх трендів під час показу
колекцій
одягу,
співорганізованого
міською
радою
у
Культурноінформаційному центрі при Посольстві
України у Франції.
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність.
14-15 березня 2019 року взято участь у ІІІ
Міжнародному економічному форумі
«Інвестиційні
можливості
Хмельниччини». Проведено організаційну
роботу щодо залучення до участі у
Форумі підприємств міста.
Макети, шаблони та графічні брендовані
матеріали використовуються у вітальних
листівках, бланковій продукції, рекламних
та промоційних матеріалах.
Створено промоційний відеоролик про
274,5 - МБ
місто Хмельницький на українській,
англійській та китайській мовах.
Створено інвест проморолик «Why
Khmelytskyi?» на українській, англійській
та китайській мовах. Видано фотоальбом
«Хмельницький.
Щодня
новий»,
«Календар подій у м. Хмельницькому
2019 рік», буклет-календар подій у місті у
2020 році «Хмельницький. Щодня
цікавий»,
брошуру
«Invest
in
Khmelnitskyi» англійською та китайською
мовами.
Виготовлено
сувенірну
продукцію. Розроблено он-лайн версії
Інвестиційного профілю міста 2018-2019
рр., англомовну версію «Khmelnytskyi
Investment Profile» 2018-2019 рр.
З метою забезпечення ефективної системи
позиціювання
індустріального
парку
розроблено версію промоційного буклету

Кількість
учасників – не
менше 500 осіб

Кількість
учасників –
близько 600 осіб

Поширення
інформаційних
матеріалів
Друковані
матеріали – 2 од.
Промоційна
відеопродукція –
2 од.

Друковані
матеріали – 3 од.
Промоційна
мультимедійна
продукція – 2 од.

16.

«Індустріальний парк «Хмельницький» на
українській,
англійській,
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.
Участь представників влади та бізнесу міста у 29-31 січня 2019 року взято участь у
всеукраїнських та міжнародних виставко- практичному
семінарі
«Залучення
ярмаркових заходах, конференціях, круглих інвестицій в економічний розвиток
столах, форумах тощо
регіонів: цілі, завдання, успіхи та невдачі,
інструменти та механізми» (Business for
Smart Cities Expocongress).
12 лютого 2019 року представники міської
ради та бізнес-спільноти міста взяли
участь у регіональній конференції
«Євроінтеграція: сила можливостей», мета
якої роз’яснення та популяризація
практичних переваг і можливостей, які
вже мають або невдовзі отримуватимуть
українці від євроінтеграційного курсу
України.
14-15 березня 2019 року взято участь у ІІІ
Міжнародному економічному форумі
«Інвестиційні
можливості
Хмельниччини».
З 20 березня 2019 року протягом 6 тижнів
у приміщенні міської ради проводився
бізнес-курс підвищення кваліфікації для
управлінців і власників малого та
середнього бізнесу «Master Director:
Open», у якому
брали участь 15
підприємців.
9 квітня 2019 року взято участь у
зустрічах Proskuriv Business Club, де

Кількість заходів
– 5 од.
Кількість
виставок – 2 од.

Кількість заходів –
27 од.
Кількість виставок
– 1 од.

презентовано перспективи та можливості
для
потенційних
учасників
індустріального
парку
у
місті
Хмельницькому.
18 квітня 2019 року організовано для
представників бізнесу форум «Бізнес з
Китаєм»,
круглий
стіл
«Сучасний
Хмельницький цікавий для туристів».
24
квітня
2019
року
проведено
мотиваційний бізнес-сніданок для жіноклідерок за ініціювання Міжнародного
благодійного
фонду
«Seed
Forum
Ukraine», на якому були присутні
очільниці підприємств міста.
30 травня 2019 року відбулася навчальна
сесія з обміну досвідом для міських голів
з України, Молдови та Грузії у рамках
міжнародної
програми
«Покоління
Активних Лідерів», під час якої
презентовано Стратегію розвитку міста
Хмельницького до 2025 року, проєкт
«Розумне
довкілля
Хмельницький»,
електронні сервіси, досвід реалізації
програм
бюджетування
за
участі
громадськості, а також ресурс, де
потенційні інвестори та зацікавлені особи
можуть знайти необхідну інформацію.
4 червня 2019 року взято участь у бізнессемінарі «Анатомія бізнесу».
4-7 червня 2019 року представник міської
ради взяв участь у конференції «Шлях до
Призу Європи: виклики та перспективи»
(м. Харків).
12 червня 2019 року проведено Investment
Talks - діалог про роботу з інвесторами.
Організаторами
заходу
виступили
Міжнародний саміт мерів, UkraineInvest та
Хмельницька міська рада. Участь взяли
представники іноземної бізнес-спільноти,
посольств Австрії, Норвегії. Під час
заходу
обговорювались
питання
інвестиційної привабливості міста, досвід
роботи з внутрішніми та зовнішніми
інвесторами.

3-5 липня 2019 року міський голова
перебував з робочим візитом у Лондоні на
форумі Green Cities. Головна тематика
форуму
кліматичні
зміни,
теплоенергетика,
водопостачання,
поводження з твердими побутовими
відходами,
міська
інфраструктура,
екологія, екологічний транспорт.
10 липня 2019 року організовано
Інвестиційний Launch Хмельницький –
платформу для зустрічі інвесторів та
експертів з ініціаторами бізнес-ідей. Під
час заходу представлено стартапи та ідеї
для залучення фінансування, успішні
бізнесмени презентували інвестиційні
проєкти та історії успіху.
24-29 серпня 2019 року спільно з
Міністерством молоді та спорту України,
Світовим
конгресом
українських
молодіжних організацій організовано
форум української молоді діаспори
«Хмельницький – 2019». За результатами
форуму учасники та представники влади
підписали меморандум про подальшу
співпрацю.
21 вересня 2019 року представники
міської ради взяли участь у Руставському
економічному форумі, де презентували
економічний та інвестиційний потенціал
міста Хмельницького.
2-4 жовтня 2019 року делегація міста
взяла участь у заходах, присвячених
святкуванню Дня міста-побратима Бор.
Під час візиту обговорено питання щодо
налагодження співпраці у рамках Угоди
про поріднення міста Хмельницького з
містом Бор.
10-13 жовтня 2019 року делегація міста
взяла участь у фестивалі «Старе місто»
(Kaleiçi) (м. Анталія, Турція), на якому
презентовано
досвід
проведення
фестивалів та краєзнавчих проєктів.
Учасниками форуму, який проходив у
рамках
фестивалю,
підтримано

пропозицію
делегації
міста
щодо
створення
єдиної
онлайн-платформи
«старих міст», де муніципалітети та
зацікавлені організації могли б ділитися
досвідом успішної реалізації проєктів.
14 жовтня 2019 року міський голова у
місті Шицзячжуан (Китай) підписав
Меморандум про споріднення між містом
Хмельницький та містом Шицзячжуан
провінції Хебей. Також під час візиту
представлено місто Хмельницький і
Україну на виставці досягнень міст і
держав світу та IV Конференції з розвитку
індустрії туризму провінції Хебей.
16-17 жовтня, 6-8 листопада 2019 року
відбулись робочі зустрічі з міжнародним
експертом SECO Джоном Віггінзом. Під
час зустрічей обговорено напрямки
співпраці
у
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 з
добровольцями Корпусу Миру США в
Україні.
7-11 листопада 2019 року представник
міської ради спільно із спортсменами
міста перебували з візитом у місті Шяуляй
(Литва), де регбійний клуб «Буревісник»
брав
участь
у
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 Шяуляї.
21 листопада 2019 року представник
міської ради взяла участь у міжнародному
тематичному заході з інформаційних
технологій у м. Мінську (Білорусь),
організованому Секретаріатом проєкту
«Мери за Економічне Зростання». На
панелі «Успішні приклади ініціатив з
розвитку
трудових
ресурсів»
презентовано
доповідь
«Розвиток
трудових ресурсів у сфері інформаційних
технологій».
12 грудня 2019 року у Культурноінформаційному центрі при Посольстві
України у Франції міською радою
організовано показ вечірніх та весільних
колекцій
одягу
від
хмельницьких
виробників, об’єднаних у кластер Podillya
Wedding Group.
Працівники міської ради беруть участь у
семінарах, конференціях, навчаннях:
- 6-8 лютого 2019 року - національний
семінар міжнародної навчальної програми
«Посилення місцевої демократії та
урбаністичного розвитку за допомогою
підходу SymbioCity» (м. Стамбул,
Турція);
- 12-13 березня 2019 року - конференція
«Місце України у світі: муніципальний
маркетинг і брендинг»;
- 23 березня 2019 року - SMM-інтенсив
«Просування комерційних аккаунтів в
соціальних мережах»;
- 26-30 травня 2019 року – фінальний
семінар міжнародної навчальної програми
«Посилення місцевої демократії та
урбаністичного розвитку за допомогою
підходу SymbioCity» (м. Охрид, Північна
Македонія).
30 вересня–9 жовтня 2019 року з візитом у
місті перебувала Емі Хоппер (США) –
програмний спеціаліст компанії «Winrock
International», який провів тренінги для
працівників міської ради, вчителів шкіл та

Розробка
інвестиційних
проєктів
підтримки стратегічних ініціатив міста

17.

викладачів закладів вищої освіти міста з
підготовки
команд
студентів
із
оформлення бізнес-ідей за різними
методиками та участі у міському конкурсі
стартапів.
для Подано проєкти для участі у конкурсі
Українського культурного фонду:
Фестиваль
народної
хореографії
«HlushenkovFolkFest» (залучено 950,0 тис.
грн.);
- інтерактивний комікс
«Таємниці
Хмельвіля» (залучено 334,0 тис. грн.);
- Фестиваль оркестрових шоу-програм
«ArtMajorShow» (залучено 993,0 тис.
грн.);
- Освітня програма ІІІ Хмельницького
літературно-перекладацького фестивалю
TRANSLATORIUM (залучено 297,0 тис.
грн.).
За результатами участі у 2018 році у
обласному конкурсі мікропроєктів сталого
місцевого розвитку у Хмельницькій
області на 2017-2020 роки реалізовано
проєкти-переможці «Капітальний ремонт
контейнерного
майданчика
із
встановленням підземного контейнера на
вул.
Молодіжній,
2/3
в
м.
Хмельницькому» (залучено 112,0 тис.
грн.),
«Капітальний
ремонт
–
встановлення годинникової скульптури
(жакмара) на вежі кінотеатру «Планета» у
м. Хмельницькому» (залучено 135,0 тис.
грн).
Подано проєкт на конкурс Британсьої
Ради в Україні «Перекладацька резиденція
«Translatorium» (залучено 66,0 тис. грн.).
Подано проєкти для участі у програмі
Британської ради Culture Bridges «Kite
Camp»,
програмі
Болгарії
щодо
Офіційного Сприяння цілям сталого
розвитку Robotics Laboratory «Robot-X».
Розроблено проєктну ідею у рамках
Спільної програми Уряду Швеції та
ПРООН в Україні «Посилене партнерство

Кількість
проєктів – 10 од.

Кількість проєктів
– 20 од.

18.

для сталого розвитку» - створення
навчального
центру поводження з
відходами.
Подано 6 інвестиційних проєктів для
участі
у
конкурсному
відборі
інвестиційних програм та проєктів
регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися
за
рахунок
коштів
Державного
фонду
регіонального
розвитку.
Переможцем
конкурсу
визначено проєкт «Реконструкція мереж
водопроводу та каналізації в мікрорайоні
«Лезневе» (вартість проєкту – 13,8 млн.
грн.).
Налагодження співпраці з міжнародними Проводиться активна робота щодо
установами та організаціями з метою вирішення проблеми поводження з
залучення додаткового фінансування для твердими побутовими відходами у місті.
реалізації інвестиційних проєктів
До 2022 року заплановано будівництво
сміттєпереробного комплексу.
4 січня 2019 року підписано Угоду про
підготовку кредитного фінансування
проєкту модернізації інфраструктури ТПВ
між Хмельницькою міською радою,
ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським
Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).
Згідно з умовами Угоди ЄБРР надасть
довгострокове фінансування (до 13 років )
у сумі до 15,0 млн. 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) у сумі до 5,0 млн. євро на
впровадження першого етапу проєкту.
24 вересня 2019 року підписано
меморандум про порозуміння, згідно з
яким
Хмельницький
є
учасником
програми «Green Cities». До проєкту
входять 32 міста з усього світу, зокрема, 4
з України. Проєкт сприяє вирішенню
екологічних проблем у світі, проблем
кліматичних змін та довкілля, розвитку

Кількість
розроблених
проєктів – 10 од.
Обсяг
залученого
фінансування –
11,5 млн. грн.

«зеленого» планування міст та розвитку
сфери міської екологічної інфраструктури
та сприяє сталому зеленому розвитку.
Одним з перших кроків передбачається
розробка
за
грантові
кошти
європейськими експертами Плану дій
«Зелене місто» для Хмельницького за
методологіями Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та
Міжнародної ради природоохоронних
ініціатив.
22 жовтня 2019 року відбулась зустріч
керівництва
міської
ради
з
представниками CRH Україна, під час якої
обговорено
напрямки
співпраці
Хмельницької міської ради та ХКП
«Спецкомунтранс» з CRH Україна у
рамках реалізації проєкту «Розумне
довкілля.
Хмельницький»,
зокрема,
можливості застосування альтернативних
видів палива у виробництві цементу.
На
сьогоднішній
день
місто
Хмельницький має на меті впровадження
проєкту
міського
комунального
підприємства «Хмельницькводоканал» «Реконструкція каналізаційних насосних
станцій №№ 2, 7, 12 у м. Хмельницькому»
за кошти НЕФКО. Місто пройшло відбір
щодо поданих заявок, отримано кредитну
пропозицію
від
НЕФКО
щодо
кредитування цього проєкту у розмірі 820
тис. євро на 10 років під 6% річних та
отримання гранту у розмірі 160 тис. євро.
Міністерством
фінансів
України
погоджено обсяги та умови здійснення
міською радою запозичення (наказ від
23.12.2019 р. №561).
Розпочато реалізацію 3 проєктів, які у
2018
році
стали
переможцями
конкурсного
відбору
проєктів
регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від
Європейського
Союзу
(«Створення

Надання консультаційної допомоги учасникам
інвестиційного процесу під час підготовки
проєктів розвитку, залучення інвестиційних
коштів та коштів міжнародної технічної
допомоги

19.

інноваційних
об’єктів
туристичної
інфраструктури Хмельницького регіону із
туристично-логістичним центром в місті
Хмельницькому» (обсяг залучених коштів
з державного бюджету – 9,4 млн. грн.),
«Забезпечення потреб ринку продукції
закритих
ґрунтів
кваліфікованими
робітниками» (обсяг залучених коштів з
державного бюджету – 3,72 млн. грн.),
«Формування
системи
підтримки
розвитку
підприємництва
у
місті
Хмельницькому» (обсяг залучених коштів
з державного бюджету – 3,6 млн. грн.)).
Надано 25 консультацій щодо написання
грантових заявок.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру
США в Україні та Хмельницькою міською
радою про співпрацю у рамках проєкту
«Розвиток громад» з червня 2016 року по
червень 2019 року у міській раді працював
доброволець Корпусу Миру США в
Україні, який надавав допомогу у
розробці
та
реалізації
проєктів
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 проведено
семінари
з
формування
бюджету
інвестиційного проєкту за міжнародними
стандартами.
30 вересня–9 жовтня 2019 року з візитом у
місті Хмельницькому перебувала Емі
Хоппер (США) – програмний спеціаліст
компанії «Winrock International», який
провів тренінги для працівників міської
ради, вчителів шкіл та викладачів закладів
вищої освіти міста з підготовки команд
студентів із оформлення бізнес-ідей за
різними методиками та участі у міському
конкурсі стартапів.

Кількість
консультацій 18

Кількість
консультацій - 25

Організація інформаційного супроводу та
підтримки
іноземного
інвестора,
що
зацікавлений в реалізації інвестиційних
проєктів на території міста

20.

Парламентська Асамблея Ради Європи
(ПАРЄ) оцінила зусилля Хмельницького
щодо роботи у напрямку євроінтеграції,
розвитку економіки та міжнародного
співробітництва
та
відзначила
Хмельницький
почесною
нагородою
Призу Європи – Plaque of Honour.
Національне рейтингове агентство ІВІRating присвоїло рейтинг інвестиційної
привабливості місту Хмельницькому на
рівні
invА
«Висока
інвестиційна
привабливість».
Факторами,
які
зумовлюють
високу
інвестиційну
привабливість,
стали
природноресурсний, екологічний, управлінський,
інфраструктурний
потенціали,
економічна, фінансова та соціальна бази.
Потенційним
інвесторам
надається
максимальне сприяння у започаткуванні
власного бізнесу на території міста
(інформаційно-консультаційна підтримка,
допомога у оформленні документів).
24 січня 2019 року відбулася зустріч з
власниками
компанії
«Düvelsdorf
Handelsgesellschaft mbH», у ході якої
обговорено
можливості
розширення
виробництва, а також процедуру купівлі
земельних ділянок, на яких розташовано
виробничі площі підприємства ТОВ
«Дювельсдорф Україна» (13 лютого 2019
року міською радою прийнято рішення
№77 «Про звернення до Кабінету
Міністрів України щодо отримання
погодження на продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю
«Дювельсдорф Україна»» та №84 «Про
проведення експертної грошової оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення»).
20 березня 2019 року відбулося офіційне
відкриття підприємства ТОВ «Спільне
українсько-німецьке підприємство «2К»
(ТОВ «СУНП
«2К»)
–
заводу
з
виробництва побутової хімії, який

Кількість
потенційних
інвесторів – 10
од.

Кількість
потенційних
інвесторів – 3 од.

Реалізація
громадських
мікропроєктів
(Програма «Громадські ініціативи»)
21.

3.3.

22.

Сприяння розширенню мережі об’єктів
торгівлі та сфери послуг із забезпеченням їх
територіальної доступності для населення, у т.
ч. місцевих виробників

здійснює свою діяльність на території
колишнього ТК «Європа».
17 травня 2019 року відбулося відкриття
Хмельницького інноваційного терміналу
компанія «Нова Пошта», який стане
ключовим
об’єктом
інфраструктури
вантажоперевезень «Нова Пошта» у
Західній Україні.
22 жовтня 2019 року відбулась зустріч з
представниками CRH Україн, під час якої
обговорено
напрямки
співпраці
Хмельницької міської ради та
ХКП
«Спецкомунтранс» з CRH Україна у
рамках реалізації проєкту «Розумне
довкілля.
Хмельницький»,
зокрема
можливості застосування альтернативних
видів палива у виробництві цементу.
Для позиціювання міста як інвестиційнопривабливого на офіційному сайті міської
ради у розділі «Для бізнесу» розміщено
коротку інформацію про місто, вільні
виробничі площі, офісні приміщення, які
можуть бути запропоновані інвесторам
для ведення виробничої та економічної
діяльності, земельні ділянки, що будуть
реалізовуватись шляхом продажу на
аукціоні.
Рішенням виконавчого комітету міської
ради від 23.05.2019 р. №458 затверджено
12 мікропроєктів громадських ініціатив і
розміри їх фінансової підтримки на
умовах співфінансування за рахунок
коштів міського бюджету. Усі проєкти
реалізовано.
Споживчий ринок та сфера послуг.
Станом на 01.01.2020 р. функціонує 2405
об’єктів
торгівлі
та
закладів
ресторанного
господарства (1914
магазинів, 491 заклад
ресторанного
господарства) та 429 об’єктів побуту.
Відкрито 11 об’єктів фірмової торгівлі
місцевих виробників.

758,2 - МБ

Кількість
реалізованих
мікропроєктів –
18 од.

Кількість
реалізованих
мікропроєктів –
12 од.

Відкриття нових
об’єктів – 8 од.
Збільшення
кількості
об’єктів
фірмової
торгівлі – на 4
од.

Відкриття нових
об’єктів – 10 од.
Збільшення
кількості об’єктів
фірмової торгівлі
– на 11 од.

23.

24.

25.

26.

Проведення тематичних ярмарків, конкурсів, Проведено
Різдвяний,
Великодній
виставок, фестивалів
ярмарки, свято Зустрічі Весни,
5
сільськогосподарських ярмарків (на вул.
Прибузькій).
Проведено свято Вишні, виставку-продаж
майстрів народно-прикладного мистецтва,
пасічників під час заходів, присвячених
святкуванню
Незалежності України.
Організовано у рамках святкування Дня
міста
виставку-продаж
виробів
декоративно-прикладного мистецтва, фудкорт, гастрофест «Підпілля кави».
Під час проведення фестивальних та
інших
заходів здійснюється торгівля
виробами ручної роботи. За участь у
ярмаркових заходах до міського бюджету
надійшло 561,7 тис. грн.
Сприяння подальшій реконструкції ринків
ТОВ
«ТСЦ
«Кооператор»
на
центральному
продовольчому
ринку
проведено реконструкцію
тимчасових
споруд.
ПП
«Ізіда»
здійснено
реконструкцію
дахового
покриття
торгових місць, асфальтування території
ринку, збудовано туалет. МКП «Ринок
«Ранковий» встановлено 45 контейнерів,
обладнано сходи та клумби, виконано
ремонт прилавків у м’ясному павільйоні,
водопровідних мереж, встановлено дахове
покриття над проходами між кіосками
тощо. На секторі «Бартер» виконано
ремонт
та
реконструкцію
ліній
електромереж, побудовано приміщення
для працівників парковки тощо. ТОВ
«Ринок
Сардонікс»
здійснено
облаштування
асфальто-бетонного
покриття території ринку.
Будівництво зливової каналізації на вул. Завершено роботи з
будівництва
Геологів
водогону та зливової каналізації на вул.
Геологів.
Капітальний ремонт вул. Геологів та проїзду Роботи виконано.
Геологів

Кількість
ярмарків – 4 од.
Кількість
фестивалів – 5
од.
Кількість
конкурсів – 2 од.

Кількість ярмарків
– 7 од.
Кількість
фестивалів – 6 од.
Кількість
конкурсів – 1 од.

6855,6 – ВК

Кількість ринків
– 4 од.

Кількість ринків –
4 од.

500,0 – МБ,
171,5 – ВК

Протяжність
мереж - 500 м

Протяжність
мереж - 500 м

2661,4 - МБ

Обсяг виконаних
робіт – 3219 кв.
м

Обсяг виконаних
робіт – 5111 кв. м

27.

Впорядкування розміщення засобів пересувної
торговельної мережі, тимчасових споруд для
здійснення
підприємницької
діяльності,
приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж
самовільно розміщених тимчасових споруд

28.

Розробка комплексних схем розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на території парків
і скверів

29.

Запровадження розміщення об’єктів торгівлі у
парках та скверах на конкурсній основі через
систему «Прозоро»

30.

Проведення конкурсів на право розміщення
пересувних тимчасових споруд на території
міста через систему «Прозоро»

31.

32.

Впровадження Порядку розміщення відкритих Прийнято рішення міської ради від
майданчиків для харчування біля закладів 17.04.2019 р. №27 «Про затвердження
ресторанного господарства
Порядку
розміщення
відкритих
майданчиків для харчування біля закладів
ресторанного
господарства
в
м.
Хмельницькому». Здійснюється контроль
за дотриманням Порядку (складено 47
протоколів
про
адміністративні
правопорушення).
За договорами особистого строкового
сервітуту до міського бюджету надійшло
1350,3 тис. грн.
Наповнення та вдосконалення торгівельної Нанесено
на
мапу
253
заклади
мапи міста
ресторанного господарства, 209 магазинів,
торгових центрів, 33 відкриті майданчики
для харчування.

3.4.

33.

Проведено 47 зустрічей з власниками
тимчасових споруд
щодо приведення
споруд до єдиного архітипу. Станом на
01.01.2020 р.
переобладнано 492
тимчасові споруди відповідно до єдиного
архітипу.
Розроблено
комплексні
схеми
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності
на території дендропарку «Поділля»,
парку ім. М. Чекмана, парку ім. І. Франка.
За результатами проведеного аукціону
через систему «Прозоро»
укладено
договори на право розміщення 4 споруд у
парку ім. М. Чекмана.
Проведено 5 електронних торгів через
систему «Прозоро», укладено договори з
переможцями.

Сприяння працевлаштуванню незайнятого
населення на вільні та новостворені робочі
місця, у т. ч. осіб, які не здатні на рівні
конкурувати
на
ринку
праці,
внутрішньопереміщених осіб та учасників
АТО

Грошові доходи населення та ринок праці.
За сприяння міського центру зайнятості
працевлаштовано 3538 осіб на вільні та
новостворені робочі місця, у т.ч. з
компенсацією єдиного соціального внеску
40 роботодавцям, які працевлаштували 57
безробітних (у т. ч. 10 осіб, які мають

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили архітип
– 795 од.

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили архітип –
492 од.

Кількість
розроблених
схем – 3 од.

Кількість
розроблених схем
– 3 од.

Кількість
об’єктів торгівлі
– 18 од.

Кількість об’єктів
торгівлі – 4 од.

Кількість
пересувних
тимчасових
споруд – 25 од.
Збільшення
надходжень до
міського
бюджету - на 50
тис. грн.

Кількість
пересувних
тимчасових
споруд – 5 од.
Збільшення
надходжень до
міського бюджету
- на 356,0 тис. грн.

Кількість
характеристик
об’єктів торгівлі
на мапі - 4
показника

Кількість
характеристик
об’єктів торгівлі
на мапі - 4
показника.

Кількість
працевлаштован
их незайнятих
громадян – не
менше 2800 осіб

Кількість
працевлаштованих
незайнятих
громадян – 3538
осіб

Проведення
профорієнтаційних
заходів,
спрямованих
на
підвищення
престижу
робітничих професій та мотивацію молоді до
свідомого вибору професій, актуальних на
ринку праці

34.

додаткові
гарантії
у
сприянні
працевлаштуванню).
Послугами
центру
зайнятості
скористалися 968 осіб, які не здатні на
рівні конкурувати на ринку праці.
Завдяки проведеній роботі (зустрічі з
роботодавцями, соціальними партнерами,
проведення 8 ярмарок та 57 міні-ярмарок
вакансій) працевлаштовано 367 осіб.
На обліку у центрі зайнятості перебували
296 осіб з інвалідністю, з них
працевлаштовано 30 осіб, 10 - проходили
навчання за професіями і напрямками, які
користуються попитом на ринку праці, 30
- взяли участь у громадських та
тимчасових роботах.
Ведеться активна робота із сприяння у
працевлаштуванні
учасників
АТО
(перебувало на обліку 275 осіб, з них 63 працевлаштовано,
13
розпочали
підприємницьку
діяльність,
22
проходили професійне навчання під
гарантовані робочі місця, 2 – брали участь
у громадських роботах). З числа
внутрішньо переміщених осіб на обліку у
центрі зайнятості перебувала 21 особа, з
них 4 – працевлаштовано, 4 - брали участь
у громадських та тимчасових роботах.
Проведено
148
профінформаційних
заходів для осіб, що навчаються у
навчальних
закладах
різних
типів
(охоплено 8,8 тис. осіб).
У
рамках
комплексного
профорієнтаційного
проєкту
«Твоя
формула успіху» проведено 128 заходів,
спрямованих
на
формування
відповідального ставлення до власного
професійного вибору та мотивації до
отримання актуальних на ринку праці
професій та розвитку кар’єри для учнів та
їх батьків.
З метою популяризації робітничих
професій проведено професіографічні
екскурсії на підприємства (ДП «Новатор»,

Кількість заходів
– 90 од.

Кількість заходів –
148 од.
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ТОВ «ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП», ТОВ
«Бембі» тощо).
У молодіжній студії кар’єрного розвитку
«ВЕКТОР.ocz». проведено 28 заходів для
учнів шкіл, студентів професійнотехнологічних та вищих навчальних
закладів.
7
вересня
2019
року у
парку
ім.
Т.
Шевченка
відбувся
профорієнтаційний
захід
«Місто
професій».
На
базі
Хмельницької
торговопромислової палати проводився обласний
профорієнтаційний
захід
«Країна
професійного вибору» для учнів 8-11
класів.
Розширення видів та напрямків професійного Під конкретні замовлення роботодавців
навчання
безробітних
під
конкретні проходили професійне навчання 283
замовлення роботодавців
безробітних.
Професійне
навчання
здійснювалось за 35 професіями та
напрямками.

Проведення
інформаційно-роз'яснювальної
роботи про негативні соціальні наслідки
нелегальних трудових відносин та виплати
заробітної плати «у конвертах» серед суб’єктів
господарювання
за
місцем
здійснення
діяльності
36.

З метою проведення інформаційнороз’яснювальної роботи здійснено 4650
відвідувань роботодавців, у т. ч. 207 – у
якості інспекторів праці.
Проводилась роз’яснювальна робота серед
суб’єктів господарювання, які здійснюють
підприємницьку діяльність на ринках
(1160), у швейних цехах та інших
виробничих приміщеннях (133). У ході
проведених заходів 1144 громадянина
повідомили, що не перебувають у
офіційних
трудових
відносинах.
Матеріали за наслідками відвідувань
направлено до ГУ ДФС у Хмельницькій
області та управління Держпраці у
Хмельницькій області. Зазначені заходи
висвітлювались у ЗМІ.

Чисельність
осіб, охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців –
не менше 600
осіб
Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання
– 1000 од.

Чисельність осіб,
охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців - 283
особи
Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання –
4650 од.

Здійснення контролю за забезпеченням
збільшення
рівня
заробітної
плати,
своєчасності
та
повноти
погашення
заборгованості із виплати заробітної плати
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З метою підвищення рівня заробітної
плати здійснювались:
- щомісячний моніторинг рівня середньої
заробітної
плати
у
суб’єктів
господарювання (за даними податкових
органів);
- щомісячна звірка інформації про вільні
вакансії та пропоновану заробітну плату
від роботодавців (згідно з поданими
заявами до центру зайнятості та
інформацією податкових органів);
- моніторинг оголошень (вакансії та
пропонована
заробітна
плата),
що
розміщуються роботодавцями на інтернетсайтах.
За результатами моніторингів роботодавці
запрошувались на засідання робочої групи
зі
сприяння
легалізації
«тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати
(проведено 49 нарад, заслухано 1023
роботодавці, у працівників яких середній
розмір заробітної плати значно менший,
ніж у середньому по місту).
Здійснення контролю за забезпеченням Здійснюється контроль щодо забезпечення
соціального захисту працівників, у частині соціального захисту працівників, зайнятих
додержання законодавства про працю
на
роботах
із
шкідливими
та
небезпечними умовами праці, якості
проведення атестації робочих місць
(керівникам 20 підприємств надано
рекомендації щодо усунення виявлених
порушень законодавства про працю).
22 лютого 2019 року проведено
засідання за участю представників комісії
з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій, інших соціальних виплат і
робочої групи зі сприяння легалізації
«тіньової» зайнятості населення та
«тіньової» заробітної плати. На засіданні
розглянуто
стан
погашення
заборгованості із виплати заробітної плати
на 7 підприємствах, які перебували у
переліку боржників станом на 01.02.2019

Кількість
засідань – 16 од.

Кількість засідань
– 49 од.

Кількість
інспекційних
відвідувань – 24
од.

Кількість
інспекційних
відвідувань – 20
од.

Розміщення
соціальної
реклами,
розповсюдження «пам’яток» для роботодавців
та працівників, забезпечення роботи телефонів
«гарячої лінії» з питань легалізації «тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати

39.

3.5.

р., рівень заробітної плати у 50
підприємств різних видів економічної
діяльності, у працівників яких середній
розмір заробітної плати значно менший,
ніж у середньому по місту.
9 липня 2019 року відбулось чергове
засідання представників комісії та робочої
групи, на якому розглядався стан справ у
60 суб’єктів господарювання.
10 грудня 2019 року відбулось засідання
представників комісії та робочої групи, на
якому розглядався стан справ у понад 100
суб’єктів господарювання.
Працюють телефони «гарячої лінії» (7041-46, 65-73-90, 65-22-81), на які
звертаються
громадяни
з
питань
законодавства про працю.
Зареєстровано
та
перевірено
на
відповідність чинному законодавству 204
колективних договори та зміни і
доповнення до них.
Підприємствам, організаціям, установам
міста надавалась методична допомога
щодо
включення
до
колективних
договорів заходів, які б сприяли
мобілізації колективів на збільшення
виробництва, підвищення продуктивності
праці, створення належних умов праці,
погашення заборгованості із заробітної
плати, соціальних виплат, зростання
середньої заробітної плати.
Під час проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед суб’єктів
господарювання за місцем здійснення
діяльності
роботодавцям
видаються
пам’ятки щодо відповідальності за
порушення трудового законодавства.
Працівникам
видаються
пам’ятки
стосовно
важливості
та
переваг
офіційного
працевлаштування
(розповсюджено більше 10 тис. пам’яток
для роботодавців та працівників).
Інформаційна та адміністративна політика.

Кількість
розповсюджених
«пам’яток» - не
менше 1000 од.

Кількість
розповсюджених
«пам’яток» більше 10000 од.

Забезпечення прозорості та відкритості міської
влади, доступу до публічних документів,
всебічного об’єктивного висвітлення життя
територіальної громади
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Розміщено на офіційному сайті міської
ради та передано до місцевих і
центральних ЗМІ близько 2 тис.
інформаційних
матеріалів
про
різноманітні аспекти життя міста.
Діє Програма висвітлення діяльності
Хмельницької міської ради та її
виконавчих органів на 2019 рік.
Забезпечено
онлайн-комунікації:
Електронні звернення; Електронні запити
на отримання публічної інформації;
Електронні петиції до Хмельницької
міської ради; Відкрите місто; Бюджет
участі – платформа Громадський проєкт;
Електронні консультації та опитування.
Місто підключено до сервісів: Відкритий
бюджет; Єдиний веб-портал використання
публічних коштів.
Забезпечено функціонування наступних
сервісів та електронних інструментів:
- запис на електронну чергу у ЦНАП;
- запис до секцій та гуртків;
- система «Електронна черга» (загальна
міська електронна реєстрація дітей до
дошкільних навчальних закладів);
- онлайн система «Електронний шкільний
журнал» (підключення індивідуальне).
Здійснюється онлайн-трансляція сесій
міської ради через офіційний канал на
порталі відеохостингу YouTube.
Місто
стало учасником
проєкту
«Створення дашбордів для візуалізації
об'єктів інфраструктури міст» на базі
платформи
аналітичної
системи
у
будівництві NORA.
Підписано Меморандум про співпрацю та
приєднання міста Хмельницького до
Ініціативи
CoST
(Infrastructure
Transparency Initiative), яка публікуватиме
на порталі «Прозора інфраструктура»
(http://portal.costukraine.org) інформацію
щодо планування, реалізації та контролю
за виконанням будівництва проєктів
інфраструктури міста у відкритому

Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення

Кількість
відвідувань
офіційного сайту –
1,1 млн. і
збільшилось у
порівнянні з 2018
роком на 36,9%

Продовження роботи над створенням
наповненням веб-порталу відкритих даних

41.

Проведення громадських обговорень
важливих питань життєдіяльності міста
42.

доступі.
та Хмельницький приєднано до Міжнародної
Хартії відкритих даних.
Проведено 4 воркшопи з підвищення
якості відкритих даних виконавчих
органів міської ради. Проведено воркшоп
з підвищення якості відкритих даних
комунальних підприємств, організований
у рамках проєкту TAPAS «Прозорість та
підзвітність
у
держуправлінні
та
послугах» за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) та уряду
Великобританії.
На
порталі
відкритих
даних
(http://mycity.khm.gov.ua/OpenData)
оприлюднено більше 70 реєстрів даних.
На порталі My City розпочав роботу
«Персональний кабінет», у якому можна
скористатися електронними послугами:
подання заяви на отримання довідки про
склад сім’ї, довідки про реєстрацію місця
проживання/перебування
особи,
замовлення видачі копій рішень/витягів з
рішень
міської
ради/виконавчого
комітету, реєстрація на електронну чергу
у ЦНАП.
За результатами загальної оцінки стану
оприлюднення
відкритих
даних
Хмельницький став лідером серед
обласних центрів. Це перший рейтинг
оприлюднення відкритих даних, який
проводила Урядово-громадська ініціатива
«Разом проти корупції» по методології
Державного
агентства
з
питань
електронного урядування України спільно
з проєктом USAID/UK aid «Прозорість та
підзвітність в державному управлінні та
послугах/TAPAS».
з 26 січня 2019 року проведено громадське
обговорення
концепції
парку
«Молодіжний».
29 березня 2019 року обговорено з
громадськістю зміни до бюджету міста на
2019 рік.

Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення

Громадські
обговорення
публічні – 10
од.
Громадські
обговорення у

Громадські
обговорення
публічні – 9 од.
Громадські
обговорення у
формі
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Вивчення громадської думки щодо роботи
органів
місцевого
самоврядування,
комунальних підприємств міста, актуальних

21 травня та 26 липня 2019 року
проведено громадські слухання проєктів
містобудівної документації «Детальний
план території «Заріччя», «Детальний
план території центральної частини
міста».
2 серпня 2019 року проведено громадське
обговорення регуляторного акту - проєкту
рішення виконавчого комітету «Про
затвердження типових документів для
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності
на території м. Хмельницького».
30 вересня 2019 року проведено
презентацію та громадське обговорення
змін до бюджету міста Хмельницького на
2019 рік.
10-11 жовтня 2019 року проведено
хакатон UrbankHack – захід для фахівців
ІТ-сфери щодо створення проєктів з
покращення урбанізації міста.
27 листопада 2019 року відбулись
презентації та громадські обговорення
проєктів бюджету міста Хмельницького
на 2020 рік та Програми економічного і
соціального
розвитку
міста
Хмельницького на 2020 рік.
17 грудня 2019 року проведено
громадське обговорення оцінки впливу на
довкілля проєкту «Будівництво парку
«Молодіжний» на вул. С. Бандери в м.
Хмельницькому».
Проведено 6 електронних консультацій з
громадськістю щодо перейменування
вулиць міста, присвоєння скверу на
перехресті вулиць С. Бандери та
Зарічанської назви «Сквер імені Степана
Бандери», добровільного об’єднання
територіальних громад с. Давидківці та
м. Хмельницького у Хмельницьку міську
об’єднану територіальну громаду.
На офіційному сайті міської ради
проведено опитування з наступних
питань:

формі
електронних
консультацій –
5 од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 2
тис. осіб

електронних
консультацій – 6
од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 724
особи.

Кількість
опитувань – 4
од.

Кількість
опитувань – 11 од.
Кількість

питань життєдіяльності міста

Підтримка громадських ініціатив та сприяння
розвитку
інституцій
громадянського
суспільства

44.

- 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
міста Ви вважаєте першочерговим для
вирішення?
- наскільки оперативно комунальні
служби міста реагують на виклики
хмельничан?
Проведено 6 вивчень громадської думки
щодо
роботи
органів
місцевого
самоврядування,
комунальних
підприємств
міста,
електоральних
симпатій населення, актуальних питань
життєдіяльності міста.
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 ЗМІ.
Надавалось сприяння проведенню за
ініціативами
громадських
об’єднань
проєктів та акцій, спрямованих на
розвиток міста, зміцнення державності,
патріотичне виховання молоді:
- у березні 2019 року спільно з Радою
міського учнівського самоврядування
«Нова генерація міста» проведено
«Школу лідерства» - навчання для лідерів
учнівського
та
студентського
самоврядування міста;
- 30 березня 2019 року підтримано
ініціативу Всесвітнього фонду природи
(World Wide Fund for Nature) щодо
проведення Всесвітньої акції «Година
Землі 2019»;
- 11-19 травня 2019 року спільно з
Духовною радою міста Хмельницького заходи у рамках Фестивалю сім’ї;
- 19 травня 2019 року підтримано

Загальна
кількість
респондентів – 1
тис. осіб

респондентів –
близько 6 тис.
осіб

Підтримка
громадських
ініціатив -10 од.
Засідання
громадської
ради – 10 од.

Підтримка
громадських
ініціатив – 10 од.
Засідання
громадської ради
– 9 од.

ініціативу
Духовною
радою
міста
Хмельницького та організовано спільну
ходу «За сім’ю»;
- 22 червня 2019 року надано сприяння
Міжнародному агентству «Україна–Русь»
у проведенні V міжнародних змагань
серед вальників лісу на «Кубок STIHL
2019»;
- 22 серпня 2019 року спільно з Духовною
радою міста Хмельницького проведено ІV
Молитовний сніданок;
- 24-28 серпня 2019 року спільно з
Світовим конгресом української молоді
проведено Форум української молоді
діаспори «Хмельницький 2019»;
- 30 серпня-1 вересня 2019 року надано
організаційне сприяння ГО «Територія»
щодо проведення у місті Фестивалю
«Республіка»;
- 8 вересня 2019 року, враховуючи
ініціативу
громадського
комітету
ветеранів Народного Руху України,
проведено урочисті збори, 27 вересня
2019
року
–
науково-практичну
конференцію,
приурочені
30-річчю
утворення Народного Руху України;
- 21 грудня 2019 року надано
організаційне
сприяння
ГО
«АРТ
ПРОСТІР ІННОВАЦІЇ» щодо проведення
Дитячого благодійного різдвяного балу.
Проведено 9 засідань громадської ради
при виконавчому комітеті міської ради.
Представники громадської ради включені
до складу комісій та робочих груп, що
діють при міській раді та її виконавчому
комітеті.
Діють громадські ради при виконавчих
органах міської ради:
- громадська
художня
рада
при
управлінні культури і туризму;
- молодіжна громадська
рада
при
управлінні молоді та спорту;
- громадська рада при Департаменті
освіти та науки;

Розробка нового офіційного сайту Управління
адміністративних послуг

45.

46.

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

Розширення спектру адміністративних послуг,
які можуть надаватись через управління
адміністративних послуг, у т. ч. послуг, що
надаються у електронному вигляді

47.

- 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 (загалом відбулось 105 мирних
зібрань громадян).
Проводиться робота з удосконалення
діючого
сайту
Управління
адміністративних послуг. На сайті
забезпечено можливість попереднього
запису на електронну чергу та прийом до
адміністратора. Створено можливість
перегляду стану розгляду документів.
На порталі My City розпочав роботу
«Персональний кабінет», де можна
замовити електронні послуги.
Продовжуються роботи із запровадження
системи електронного документообігу на
базі «IT-Enterprise».

Створено
можливість
подання
у
електронному вигляді через портал
MyCity звернень щодо отримання таких
адміністративних послуг, як довідка про
реєстрацію місця проживання/
перебування, довідка про склад сім'ї/
зареєстрованих
у
житловому
приміщенні/будинку осіб, надання копій
рішень, витягів з рішень виконавчого
комітету/міської
ради, розпоряджень
міського голови, архівних документів
управлінь,
підприємств,
установ,
організацій, надання довідок, копій,
витягів
стосовно
стажу
роботи,
нарахування заробітної плати за час
роботи на ліквідованих підприємствах,

Створення
«персонального
кабінету»
заявника

На порталі My
City розпочав
роботу
«Персональний
кабінет»

Створення
єдиної бази
даних.
Формування
електронних
справ,
електронного
архівування
Збільшення
кількості
адміністративни
х послуг

Формування даних
на стадії
проведення.

Збільшено
кількість
адміністративних
послуг на 24 од.

48.

49.

установах,
організаціях,
надання
інформації про відсутність (наявність)
земельної ділянки на території міста.
Відкриття
головного
офісу
управління Продовжуються роботи з реконструкції
адміністративних послуг (вул. Кам'янецька, 38) вбудовано-прибудованої
аптеки
під
адміністративне приміщення управління
адміністративних послуг.
Продовження робіт з створення єдиного Здійснюється моніторинг програмного
автоматизованого центру системи управління забезпечення та практики створення
міським господарством
центрів у інших містах.
Вдосконалення програмної
аналогове мовлення

50.

4.1.

51.

52.

53.

54.

концепції

2260,7- МБ

Своєчасне та
оперативне
реагування на
ситуації у місті
Кількість годин
цифрового
ефірного
телевізійного
мовлення - 4
години на добу

на Програмна концепція повністю відповідає
ліцензійним вимогам Національної ради
України з питань телебачення і
радіомовлення у
частині
жанрового
розподілу та тематики програм.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста.
Проведення капітальних та поточних ремонтів Виконуються роботи з капітального
5117,8 - МБ
житлових будинків (покрівель, аварійних ремонту житлових будинків. Виконано
балконів,
укріплення
стін
натяжними капітальний ремонт балконів у будинку на
металевими зв’язками тощо)
вул. Грушевського, 92. Виконано роботи з
укріплення будинку на вул. Зарічанській,
6/6. Завершено роботи з відновлення
пожежної сигналізації гуртожитку на вул.
Інститутській, 6 та частково виконано
роботи
у
гуртожитку
на
вул.
Інститутській, 12/1.
Виконання робіт з модернізації, капітального Проведено
капітальний
ремонт
та
5245,0 - МБ
ремонту, заміни ліфтів у житловому фонді
модернізацію ліфтового господарства:
виконано експертне обстеження 266
ліфтів, роботи з ремонту 62 ліфтів.
Проведення капітальних та поточних ремонтів Виконано
капітальний
ремонт
18
прибудинкових територій
прибудинкових територій та поточний
ремонт 62 прибудинкових територій.
Будівництво та капітальний ремонт дитячих та Виконано капітальний ремонт 50 дитячих
спортивних майданчиків у мікрорайонах міста, та 5 спортивних
майданчиків у
парках та скверах, у т. ч. для дітей з мікрорайонах міста.
особливими потребами
Виконуються роботи з капітального
ремонту дитячого майданчика у парку ім.
Т. Шевченка, дитячого майданчика у
парку ім. М. Чекмана.

Відкриття
центрального
офісу

25479,9 - МБ
8063,9 - МБ

Кількість
об’єктів – 15 од.

Кількість об’єктів
– 44 од.

Кількість ліфтів
– 39 од.
Кількість
обстежень – 210
од.
Кількість
об’єктів – 78 од.

Кількість ліфтів –
62 од.
Кількість
обстежень – 266
од.
Кількість об’єктів
– 80 од.

Кількість
об’єктів – 46 од.

Кількість об’єктів
– 64 од.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Сприяння створенню об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та залучення
населення до управління житловим фондом
Реконструкція парку ім. М. Чекмана, у т.ч.
виготовлення
проєктно-кошторисної
документації
Облаштування скверу ім. Кузьми Скрябіна та
скверу на вул. Кам`янецькій біля обласної
філармонії (ім. В. Івасюка)
Облаштування парку «Молодіжний» на
вул. С. Бандери

Реконструкція парку «Подільський», паркупам’ятки
садово-паркового
мистецтва
«Заріччя»
Виконання робіт з благоустрою зеленої зони на
пров. Пушкіна, зони відпочинку навколо
водойми у мікрорайоні Озерна

Виконання
робіт
з
ремонту
об’єктів
благоустрою (постаменту пам’ятника Б.
Хмельницькому на Привокзальній площі,
скульптурних композицій автора М. Мазура,
міського пляжу тощо)

Виконання робіт з капітального ремонту
громадських вбиралень у парках та скверах

Виконано капітальний ремонт спортивних
майданчиків на пров. Авіаційному, у
масиві
індивідуальної
забудови
«Катіонівський масив», вул. Щедріна, вул.
Курбаса.
Створено 24 об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків.
Станом на 01.01.2020 р. зареєстровано 39
ОСББ загальною площею 1,9 млн. тис. кв.
м.
Виготовлено
проєктно-кошторисну
документацію.
Благоустрій
територій
здійснюється постійно.

Кількість
створених ОСББ
– 20 од.
100,0 - МБ

скверів

Проводяться роботи з розробки проєктнокошторисної документації. Розроблено
попередню концепцію облаштування
парку. Проведено оцінку впливу на
довкілля проєкту.
Виготовлено
ескізний
проєкт
на
виконання робіт з реконструкції парку
«Подільський».
Виготовлено
проєктно-кошторисну
документацію на виконання робіт з
капітального ремонту зеленої зони на
пров. Пушкіна.
Виконуються роботи з благоустрою зони
відпочинку
навколо
водойми
у
мікрорайоні Озерна.
На території міського пляжу встановлено
3
кабінки
для
переодягання,
15
парасольок, 3 питних фонтанчики,
завезено 300 т піску та проведено очистку
акваторії пляжу.
Виконано поточні ремонти постаменту
пам’ятника
Б.
Хмельницькому
на
Привокзальній
площі,
малих
архітектурних
форм
(скульптурних
композицій) автора М. Мазура.
Виконано капітальний ремонт громадської
вбиральні у дендропарку «Поділля».

140,0 - МБ

99,3 - МБ
1098,4 - МБ

Кількість
створених ОСББ –
24 од.

Покращення
естетичного
вигляду міста
Покращення
естетичного
вигляду міста
Покращення
естетичного
вигляду міста
Покращення
естетичного
вигляду міста
Покращення
естетичного
вигляду міста

982,8 - МБ

Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість об’єктів
– 3 од.

1462,4 - МБ

Кількість
вбиралень – 2

Кількість
вбиралень – 1 од.

міста

63.

Проводиться
капітальний
ремонт
громадської вбиральні у парку ім. Т.
Шевченка.
Будівництво центру поводження з тваринами Продовжуються роботи з будівництва
КП «Надія» на вул. Заводській, 165
центру поводження з тваринами.

64.

Облаштування
тварин

65.

66.

од.
1993,6 - МБ

Кількість
стерилізацій –
320 од.
Кількість
обаштованих зон
– 1 од.

Придбання сучасної техніки та обладнання для Для КП по будівництву, ремонту та
підприємств житлово-комунальної сфери
експлуатації доріг придбано вакуумний
дорожньо-прибиральний причіп, КП по
зеленому будівництву і благоустрою міста
– травокосарки, ХМКП «Муніципальна
дружина» - нагрудні відеореєстратори та
автомобіль, ХКП «Спецкомунтранс» - 206
контейнерів євростандарту для збирання
побутових відходів та ін. Всього для
підприємств придбано 223 од. техніки та
обладнання.
Пошук земельних ділянок для організації Продовжується пошук земельних ділянок
поховання і ритуального обслуговування для організації поховання і ритуального
населення міста (облаштування кладовища, обслуговування населення міста.
будівництво крематорію)
Реконструкція та заміна зношених теплових Теплопостачальними
підприємствами
мереж на попередньоізольовані труби
міста проведено заміну 4,9 тис. п. м
теплових мереж.

4516,7 - МБ

Кількість
техніки – 10 од.

Модернізація та реконструкція
когенераційних установок

7198,4 - МБ
8880,3 - ВК

зон

для

вигулу

домашніх Проводиться
визначення
земельних
ділянок для облаштування зон для вигулу
домашніх тварин.

Кількість
проведених
зустрічей – 2
2000,0 - МБ
9040,2 - ВК

67.

68.

котелень, МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»
виконано роботи з реконструкції котелень
на
вул.
Водопровідній,
48,
вул.
Кам’янецькій,
46/1,
48/1,
вул.
Зарічанській, 2, вул. Свободи, 44 та ін.
КП
«Південно-Західні
тепломережі»
виконано
роботи
з
виготовлення
проєктно-кошторисної документації на

Кількість техніки
– 2 од.

Протяжність
мереж – 2 тис. п.
м.
Економія
природного газу
– 208,0 тис. куб.
м.
Економія
електроенергії –
30,7 тис.кВт/год
Кількість
котелень – 10.
Кількість котлів
– 5.
Економія
електроенергії –
1442,9
тис.кВт/год

Протяжність
мереж – 4,9 тис. п.
м.
Економія
природного газу –
302,7 тис. куб. м.
Економія
електроенергії –
19,9 тис.кВт/год
Кількість котелень
– 8.
Кількість котлів –
3.
Економія
електроенергії –
1163,3 тис.кВт/год

69.

70.

виконання робіт з реконструкції системи
автоматики 2 котлів у котельні на вул.
Молодіжній, 2.
Реконструкція приміщення хімводоочистки з Виконано
роботи
з
монтажу
встановленням когенераційної установки на когенераційної установки.
вул. Курчатова, 8Б
Продовження робіт з будівництва другої черги Виконанор будівництво 2 км водогону.
водогону від с. Чернелівка Красилівського
району до міста Хмельницького
Реконструкція артезіанських свердловин №№ Виконано
17, 18, 26 першого підйому Чернелівського №18.
водозабору

реконструкцію

свердловини

9578,7 - ВК
30275,5 - ДБ

363,7 - ВК

Кількість
когенераційних
установок - 1
Будівництво
водогону – 1,2
км

Кількість
когенераційних
установок - 1
Будівництво
водогону – 2 км

Зменшення
споживання
електроенергії

У зв'язку із
закінченням робіт
у IV кварталі 2019
року економію
електроенергії
можливо
розрахувати у
2020 році

71.

Реконструкція каналізаційної насосної станції Виконання робіт заплановано на наступні
№7 на вул. Шевченка, 66
роки.
72.

Реконструкція систем зовнішнього освітлення Роботи виконано.
насосних станцій №№ 9, 10

250,6 - ВК

Реконструкція системи знезараження питної Роботи виконано.
води водопровідної насосної станції №9 на пр.
Миру, 36/2А

11660,3 - МБ

73.

74.

Покращення
якості очистки
стічних вод.
Підвищення
надійності
роботи
каналізаційних
очисних споруд
Зменшення
споживання
електроенергії
на 49,1 тис. кВт.
год.

Забезпечення
використання
високоякісного
розчину
гіпохлориту
натрію низької
концентрації для
дезінфекції
питної води

У зв'язку із
закінченням робіт
у IV кварталі 2019
року економію
електроенергії
можливо
розрахувати у 2020
році
Використовується
високоякісний
розчин
гіпохлориту
натрію низької
концентрації для
дезінфекції питної
води

75.
76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

4.2.
84.

Реконструкція самопливного каналізаційного Виконання робіт заплановано на 2020 рік.
колектора на вул. Проскурівського підпілля

Протяжність
мереж - 350 п. м

Заміна насосного агрегату на КНС-1

Зменшення
споживання
електроенергії
Протяжність
мереж - 1 км

Виконання робіт заплановано на наступні
роки.

Будівництво ділянки водопровідних мереж на Виконання робіт заплановано на 2020 рік.
вул. К. Степанкова
Будівництво вуличних мереж водовідведення
напірних
каналізаційних
колекторів,
каналізаційно-насосної станції мікрорайону
Дубове

Виконано будівництво вуличних мереж
водовідведення напірних каналізаційних
колекторів, каналізаційно-насосної станції
мікрорайону Дубове.

2499,0 - МБ

Протяжність
напірного
колектору - 2,7
км.
Протяжність
самопливного
колектору - 3,7
км
Протяжність
мереж – 1590 п.
м

Протяжність
напірного
колектору - 2,7
км.
Протяжність
самопливного
колектору - 3,7 км

Реконструкція каналізаційної насосної станції Побудовано
каналізаційно-насосну
та
будівництво
вуличних
мереж станцію,
придбано
та
змонтовано
водопостачання мікрорайону Лезневе
трансформаторну підстанцію. Від вул.
Трудової
до
КНС
побудовано
каналізаційну мережу.
Будівництво водопровідних та каналізаційних Виконано будівельні роботи на вул.
мереж мікрорайону Ружична
Криничній, вул. А. Шашкевича, пров.
Старицького
Проведення робіт з реконструкції та заміни Виконано заміну 909,6 п. м зношених
вуличних водопровідних мереж
мереж водопостачання, замінено 69
одиниць запірно-регулюючої арматури,
відремонтовано пожежні гідранти та
водорозбірні колонки.

1007,0 – МБ
6877,0 - ДБ

722,1 – МБ,
498,6 - ДБ

Протяжність
мереж – 562 п. м

Протяжність
мереж – 781 п. м

1190,1 - ВК

Протяжність
мереж – 354 п. м

Протяжність
мереж – 909,6 п. м

криниць Виконано роботи з поточного ремонту та
437,5 - МБ
утримання 112 криниць громадського
користування.
Відшкодування МКП «Хмельницькводоканал» З міського бюджету відшкодовано 375,6
375,6 - МБ
частини витрат, пов’язаних із забезпеченням тис. грн.
послуг водопостачання споживачів, які
підключені до водогону від с. Чернелівка
Красилівського
району
до
міста
Хмельницького
Енергоефективність та енергозбереження.
Термомодернізація закладів бюджетної сфери
Реалізовано
проєкт
«Підвищення
3329,7 – МБ
енергоефективності закладів бюджетної
сфери міста Хмельницького». Завершено
роботи з термомодернізації ДНЗ №№ 29,

Кількість
об’єктів – 50 од.

Кількість об’єктів
– 112 од.

Обсяг коштів –
1,0 млн. грн.
Забезпечення
надійного
водопостачання

Обсяг коштів –
375,6 тис. грн.

Кількість
термомодернізованих закладів
– 6 од.

Кількість
термомодернізованих закладів –
4 од.

Поточний ремонт та утримання
громадського користування

Протяжність
каналізаційних
мереж – 2492 п. м

Енергоефективна модернізація внутрішнього
та зовнішнього освітлення
85.

Здійснення
щоденного
використання енергоресурсів
установами міста

моніторингу
бюджетними

86.

Проведення обстежень закладів бюджетної
сфери з метою підвищення ефективності
використання енергоресурсів
87.

88.

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

54, СЗОШ №14, ліцей №15. Завершено
роботи з утеплення цоколю ДНЗ №37.
Продовжуються роботи з комплексної
термомодернізації Палацу творчості дітей
та юнацтва.
Розпочато
роботи
з
комплексної
термомодернізації
центру
виховання
учнівської молоді (замінено радіатори,
освітлення).
Завершено роботи з утеплення, заміни
даху у II та IV корпусах міської лікарні.
Проведено
роботи
з
утеплення
підліткових клубів «Індіго», «Ярослав»,
«Мустанг».
Встановлено теплову помпу для обігріву
утепленого
адміністративного
приміщення центру соціальної підтримки
та адаптації управління праці та
соціального захисту населення.
На вулицях міста замінено 3112 ламп на
лампи ЛЕД, 927 ламп на лампи ДНАТ.
Замінено 234 світильники на світильники
ЛЕД на вулицях садового товариства
«Світанок», Кам'янецькій, Зарічанській,
Подільській, Свободи.
З
метою
забезпечення
економії,
недопущення перевитрат, дотримання
встановлених
лімітів
споживання
бюджетними закладами (267 бюджетних
будівель)
здійснюється
щоденний
контроль
за
використанням
енергоресурсів за допомогою програмного
забезпечення «Енергоплан».
Проведено обстеження щодо ефективного
використання
енергоресурсів
у
47
закладах (заклади вищої професійної
освіти, Палац творчості дітей та юнацтва,
колегіум, ліцеї №№ 15, 17, НВК №№ 7, 9,
СЗОШ №№ 6, 8, 12, 14, 18, 32, ДНЗ №№
1, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 23, 29, 39, 45, 53, 54,
56, 57 тощо).
20 вересня 2019 року у рамках проведення
Днів Сталої Енергії під час міжнародної
конференції «Енергетична кліматична

Зменшення
Зменшення
викидів СО2 на викидів СО2 на
1140 тон/рік
760 тон/рік

1561,8 – МБ,
154,6 - ВК

Скорочення
споживання
електроенергії
на 5-10%

Скорочення
споживання
електроенергії на
2,5%

Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 7%

Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів на
9,9%

Кількість
обстежень – 30
од.
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 7%
Кількість
тренінгів та
семінарів – 6 од.

Кількість
обстежень – 47
од.
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів на
9,9%
Кількість
тренінгів та
семінарів – 1 од.

Сприяння впровадженню відновлювальних
джерел
енергії
власниками
приватних
житлових будинків

89.

Сприяння
у
реалізації
заходів
з
енергозбереження
мешканцями
багатоквартирних житлових будинків на
умовах співфінансування з міського бюджету

90.

91.

Забезпечення ефективного функціонування
Центру
Енергоефективності,
організація
постійно діючої виставки енергоефективного

трансформація в сталому розвитку міст»
проведено тематичну панель «Роль ОСББ
в сталому розвитку міст: практика та
перспективи», у якій прийняли участь
регіональний
координатор
проєкту
HOUSES, регіональний експерт IFC,
представники Фонду енергоефективності,
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Під час
дискусії обговорено питання співпраці ЄС
та України, діяльності проєкту ПРООН та
нові можливості для ОСББ за участі
Фонду Енергоефективності.
У
місті
діє
Програма
сприяння
впровадження відновлювальних джерел
енергії власниками приватних житлових
будинків м. Хмельницького на 2018-2029
роки, відповідно до якої фізичні особивласники приватних житлових будинків,
що
встановили
сонячні
батареї,
отримують
часткове
відшкодування
вартості робіт в розмірі 10%, але не
більше 50,0 тис. грн. Станом на 01.01.2020
р. Програмою скористались 7 фізичних
осіб та отримали відшкодування з
міського бюджету.
Відповідно до Програми часткового
відшкодування відсоткових ставок за
залученими кредитами на заходи з
підвищення енергоефективності (заміна
вікон, утеплення будинків) здійснено
відшкодування з міського бюджету 11
фізичним особам та 2 ОСББ на суму 545,3
тис. грн.
Відповідно до Програми відшкодування
частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК
на
впровадження
заходів
з
енергозбереження,
реконструкції
і
модернізації багатоквартирних будинків у
м. Хмельницькому на 2018-2022 роки,
здійснено відшкодування 6 ОСББ на суму
669,9 тис. грн.
На базі Центру Енергоефективності
розташовано постійно-діючу виставку
енергоефективного
обладнання
та

Кількість
слухачів більше 300 осіб

Кількість слухачів
- більше 30 осіб

248,2 - МБ

Зменшення
використання
традиційних
джерел енергії
на 1120 МВт/год
за рік

Зменшення
використання
традиційних
джерел енергії на
208 МВт/год за рік

1215,2 - МБ

Кількість
реалізованих
проєктів – 10.
Зменшення
викидів СО2 на
600 тон/рік.
Зменшення
споживання
теплової енергії
на 10%

Кількість
реалізованих
проєктів – 6.
У зв’язку із
завершенням робіт
наприкінці 2019
року, зменшення
видів та
споживання
теплової енергії
буде можливо
порахувати у 2020
році

Кількість
охоплених осіб –
400

Кількість
охоплених осіб –
403

обладнання

92.

надаються консультації з впровадження
енергозберігаючих заходів у приватних та
багатоквартирних житлових будинках.
З метою пропагування серед мешканців
міста
впровадження
заходів
з
термомодернізації
багатоповерхівок
надаються рекомендації у ЗМІ.
Проведення «Днів Сталої Енергії» у рамках 17-20 вересня 2019 року проведено «Дні
Європейської ініціативи «Угода Мерів»
Сталої Енергії». На базі Центру
Енергоефективності працювала виставка
енергоефективного
обладнання
та
матеріалів;
проведено
дискусії
з
енергоменеджерами бюджетних установ
«Енергетична і кліматична трансформація
бюджетного закладу та міста в цілому»;
спільно з Хмельницьким енергетичним
кластером проведено лекцію-гру з учнями
ліцею №15 «Молодь на шляху активної
протидії глобальній зміні клімату».
У закладах освіти проведено еко-уроки
«Збережемо клімат шляхом простих
енергетичних
рішень»,
показ
мультиплікаційних фільмів на еко-теми,
круглі столи «Відновні джерела енергії»,
уроки-дебати щодо видів енергії, проблем
її нераціонального використання та зміни
клімату.
У підліткових клубах проведено години
спілкування «Економне використання та
збереження енергоресурсів»; у бібліотеках
організовано
тематичні
полиці
«Заощаджуючи енергію – дбаєш про
довкілля», книжкові виставки «Чиста
енергія – чисте майбутнє».
20 вересня 2019 року проведено
міжнародну конференцію «Енергетична
кліматична трансформація в сталому
розвитку міст», яку організовано спільно з
представниками Проєкту Європейська
ініціатива Угода мерів – Схід. У рамках
конференції проведено тематичні панелі
«Енергетична кліматична трансформація:
як сформувати інтегровану систему
управління відходами на локальному

Загальна
Загальна кількість
кількість
залучених осіб залучених осіб - 50 тис. осіб
50 тис. осіб

4.3.

93.

94.

95.

рівні»,
«Енергетична
кліматична
трансформація: роль ОСББ в сталому
розвитку міст. Практика та перспективи».
Під час конференції діяла виставка артоб’єктів з сміття, виконаних учнями
освітніх навчальних закладів.
Дорожньо-транспортна інфраструктура.
Перегляд маршрутної мережі тролейбусних та Змінено
схеми
руху
автобусних
автобусних
маршрутів, відкриття нових маршрутів №19 «Озерна – Ракове», №20
маршрутів
«Катіон-Лезневе»
та
тролейбусного
маршруту №2А «Катіон-Озерна».
Відкрито новий автобусний маршрут №3
«Озерна-Філармонія».
Оновлення рухомого складу громадського Придбано на умовах фінансового лізингу
транспорту
5 тролейбусів базової комплектації та 5 – з
автономним ходом до 20 км.

Проведення капітального ремонту тролейбусів

Виконано ремонт 1 тролейбуса.

21731,2 - МБ

856,0 - ВК

Впровадження
автоматизованої
електронних платежів
96.

97.

98.

системи У рамках впровадження автоматизованих
систем
електронних
платежів,
електронних
квитків,
електронного
підрахунку
пільгових
пасажирів
виготовлено 43 тис. пільгових карток.
ХКП
«Електротранс»
розпочато
встановлення
50
пристроїв
для
забезпечення автоматизованої оплати за
проїзд.
Будівництво нових доріг та транспортних Продовжувались роботи з будівництва
розв’язок
магістральної дороги на вул. Січових
стрільців. Виконано роботи з будівництва
внутрішньо квартального проїзду на вул.
Лісогринівецькій. Розпочато роботи з
реконструкції пров. Перемоги з виїздом на
вул. Свободи.
Проведення капітального та поточного Завершено капітальний ремонт мосту
ремонтів
доріг,
мостів,
тротуарів
із через р. Південний Буг на вул.
застосуванням нових матеріалів та технологій, Старокостянтинівське шосе та 32 об’єктів

Удосконалення
існуючої мережі

Змінено схеми
руху 2 автобусних
та 1
тролейбусного
маршрутів.
Запроваджено 1
новий автобусний
маршрут.
Кількість
Кількість
тролейбусів – 10 тролейбусів – 10
од.
од.
Кількість
автобусів – 10
од.
Капітальний
Капітальний
ремонт 1
ремонт 1
тролейбуса
тролейбуса
Впровадження у Розпочато процес
комунальному
впровадження
транспорті - на
100%

14500,9 – МБ

Кількість доріг –
3 од.

143388,6 - МБ

Кількість
об’єктів – 80 од.

Кількість об’єктів
– 185 од.

99.

100.

101.

розширення проїзних частин центральних вулиць та тротуарів (60,7 тис. кв. м).
вулиць з улаштуванням заїзних «кишень» на Розпочато роботи на 6 об’єктах.
зупинках громадського транспорту
Виконано поточний ремонт 129,4 тис. кв.
м
вулично-дорожньої
мережі
(144
одиниці).
Відремонтовано методом використання
холодного асфальту 293,4 кв. м
дорожнього покриття.
Проведено
роботи
з
капітального
ремонту– місцевого розширення проїзної
частини для улаштування зупинок
маршрутних автобусів і тролейбусів (вул.
Львівське шосе - виїзд з РЕМ, вул.
Зарічанська – зупинка «Вул. Перемоги»,
вул. Тернопільська - зупинка «Катіон»),
улаштування тротуарів (вул. Федунця - у
районі вул. Озерної, вул. Зеньковського).
Встановлення на зупинках громадського Встановлено 7 нових павільйонів для
транспорту нових павільйонів для очікування очікування пасажирами громадського
пасажирами громадського транспорту та транспорту
та
2
павільйони
з
облаштування павільйонів з інформаційними електронними інформаційними табло.
табло
прогнозування
часу
прибуття Виготовлено
проєктно-кошторисну
громадського транспорту
документацію на виконання робіт із
встановлення 2 електронних табло на
зупинках «Торгівельний центр» на вул.
Кам'янецькій (у обох напрямках).
Створення велоінфраструктури, електронної Виконано
роботи
з
улаштування
мапи велоінфраструктури
велодоріжок на вул. Прибузькій (від вул.
Старокостянтинівське шосе до вул.
Трудової), пр. Миру (від вул. Свободи до
вул.
Старокостянтинівське
шосе).
Розпочато улаштування велосипедної
доріжки на вул. Прибузькій (від вул.
Кам’янецької
до
вул.
Старокостянтинівське шосе). Встановлено
750 велопарковок.
Облаштування пристроїв для обмеження Установлено світлофорні об’єкти на вул.
дорожнього руху, світлофорів, у т.ч. для людей Тернопільській (у районі ліцею), вул.
з обмеженими можливостями
Старокостянтинівське шосе (у районі
виїзду
з
житлового
масиву
«Дендропарковий»).
Установлено
додаткові технічні засоби регулювання
дорожнього руху на 5 нерегульованих
пішохідних
переходах
на
вул.

245,8 - МБ

4652,9 - МБ

2862,5 - МБ

Кількість
павільйонів з
інформаційними
табло – 3 од.
Кількість
встановлених
табло на
існуючих
зупинках – 5 од.
Кількість
велосипедних
доріжок – 1 од.
Кількість
велопарковок – 1
од.

Кількість
павільйонів з
інформаційними
табло – 2 од.

Кількість
об’єктів – 9 од.

Кількість об’єктів
– 7 од.

Кількість
велосипедних
доріжок – 2 од.
Кількість
велопарковок –
750 од.

102.

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

103.

Розробка концепції реформування системи
паркування на території міста, перегляд місць
розташування дорожніх знаків, які визначають
місця для паркування або їх забороняють

104.

Придбання програмного забезпечення та
обладнання для системи відеоспостереження за
громадськими місцями, дорожнім рухом

105.
4.4.
106.

107.

108.

Інститутській.
Влаштовано пандуси на перетині тротуарів
з
перехрестями
та
пішохідними
переходами (вул. Бузька, вул. Купріна,
вул. Проскурівського
підпілля,
вул. Вишнева, вул. Водопровідна – ЗОШ
№10, внутрішньо квартальний проїзд від
вул. Героїв АТО до вул. Майборського,
тротуар вул. Старокостянтинівське шосе,
тротуар вул. Холодноярців тощо).
Вивчається досвід інших міст з
реформування системи паркування на
території міста.
Під час проведення робіт із капітального
та поточного ремонтів переглядаються
місця розташування дорожніх знаків, які
визначають місця для паркування або їх
забороняють.
Придбано обладнання та програмне
забезпечення
для
системи
відеоспостереження на в’їздах у місто,
мостах та вулицях.

Кількість
об’єктів – 1 од.

Зменшення
заторів на
вулицях міста

3495,7 - МБ

Кількість
відеокамер – 62
од.

Співфінансування робіт з реконструкції злітно- Здійснено співфінансування робіт.
1295,6 - МБ
Проєктнопосадкової смуги аеродрому КП «Аеропорт
кошторисна
Хмельницький», у т. ч. виготовлення проєктнодокументація – 1
кошторисної документації
од.
Житлова політика, містобудування, регулювання земельних відносин.
Створення містобудівного кадастру
Програма
містобудівного
кадастру
Містобудівний
знаходиться на стадії розробки.
кадастр – 1 од.
Розробка та затвердження містобудівної Триває робота з формування звіту про
документації (план зонування території міста стратегічну
екологічну
оцінку
до
(зонінг), детальні плани територій міста)
містобудівної документації «Детальний
план території «Заріччя» та «Детальний
план території центральної частини
міста».
План зонування (зонінг) буде розроблено
після
затвердження
містобудівної
документації «Коригування (внесення
змін)
генерального
плану
м. Хмельницький».
Створення цифрових інженерно-топографічних Виконання робіт заплановано на 2020 рік.
планів території міста та 3D моделей будівель

Кількість об’єктів
– 207 од.

План зонування
території – 1 од.

Актуалізація
картографічної

Станом на
01.01.2020 р.
кількість
відеокамер – 150
од.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Продовження
формування
баз
даних База даних геоінформаційної системи
муніципальної геоінформаційної системи міста міста
постійно
наповнюється
та
впорядковується
(земельні
ділянки,
будівлі, адреси, виборчі округи).
На карту www.google.com/maps нанесено:
• інтерактивна карта виборчих округів та
інформація про депутатів;
• карта захисних споруд міста;
• спортивні об’єкти та майданчики;
• карта поліцейських дільниць та ін.
Проводиться робота щодо створення
адресного реєстру міста.
Забезпечення
відкритого
необмеженого Генеральний план, план зонування та інші
доступу (у on-line режимі) до Генерального проєкти містобудівної документації у
плану, містобудівного кадастру та іншої вільному
доступі
знаходяться
на
містобудівної документації
офіційному
сайті
департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів (deparh.khm.gov.ua).
Комплексну схему розміщення пересувних
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території
м. Хмельницького
оприлюднено
на
офіційному сайті міської ради.
Програма
містобудівного
кадастру
знаходиться на стадії розробки.
Оновлення комплексної схеми розміщення Виконується робота щодо приведення
тимчасових
споруд
для
провадження комплексної схеми у відповідність до
підприємницької діяльності на території міста
фактичного
розміщення
тимчасових
споруд.
Розробка комплексної схеми розміщення Здійснюється збір інформації щодо
рекламних конструкцій на території міста
розміщених рекламних засобів у розрізі
вулиць міста. Інформація розміщується на
офіційному
сайті
департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів (deparh.khm.gov.ua) та сайті
геопорталу міста Хмельницького.
Розробка та затвердження дизайн-коду вул. Завершуються роботи з розробки дизайнПроскурівської
коду вул. Проскурівської. Здійснюється
формування альбому дизайн-коду.
Забезпечення житлом окремих категорій Надано житло 5 родинам (2 учасникам
населення, зокрема учасників АТО та членів бойових дій, 3 особам з інвалідністю
сімей загиблих учасників АТО, у т. ч. за внаслідок війни). Виплачено грошову

документації
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення

Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
міста

Оновлена схема
– 1 од.
Розроблена
схема – 1 од.

3168.4 - МБ

Розроблений
дизайн-код – 1
од.
Кількість сімей –
15

Кількість сімей –
13

програмою співфінансування 50/50

115.

116.

компенсацію 8 родинам учасників
бойових дій, які брали безпосередню
участь у АТО та потребують поліпшення
житлових умов.
Проведення розподілу земельних ділянок між Запропоновано 83 земельні ділянки
громадянами, які перебувають у черзі з громадянам згідно з чергою.
надання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування
житлових
будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки), у нових масивах індивідуальної
забудови
Проведення
інформаційних
заходів
з Проведено 2 аукціони з продажу прав на
організації аукціонів з продажу прав на земельні ділянки. Продано право оренди
земельні ділянки (оренда, власність)
на земельну ділянку площею 3,8 тис. кв.
м.
Проведення комплексу землевпорядних, земле- Виготовлено 25 звітів з експертної
оціночних робіт з підготовки ділянок до грошової оцінки земельних ділянок.
продажу
Виготовлено проєкти землеустрою на 5
земельних ділянок.

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками
громадян (осіб) –
95
17,7 - МБ

27,8 - МБ

117.

118.

119.

5.1.
120.

Розробка
проєкту
землеустрою
встановлення (зміни) меж міста

щодо Роботи будуть виконуватись у наступних
періодах.

Затвердження
порядку
встановлення Роботи будуть виконуватись у наступних
особистого
сервітутного
користування періодах.
ідеальною часткою земельної ділянки та
порядок визначення ідеальної частки

Надання соціальних послуг та соціальний захист населення.
Надання житлових субсидій, пільг із сплати за Надано пільги із сплати за житлово1808,5 - МБ
житлово-комунальні послуги
комунальні послуги 1412 сім’ям, у складі
яких двоє і більше інвалідів І групи,
сім’ям загиблих учасників бойових дій у

Кількість білбордів – 50 од.
Кількість
брошур – 2000
од.
Кількість актів
добору
земельної
ділянки – 30 од.
Кількість
експертногрошових
оцінок
земельних
ділянок – 30 од.
Проєкт
землеустрою – 1
од.
Облік земельних
ділянок, на яких
знаходиться
нерухоме майно,
межі яких не
можуть бути
встановлені у
натурі (на
місцевості)

Кількість білбордів – 20 од.
Кількість брошур
– 80 од.

Кількість осіб –
1500

Кількість осіб –
1412

Кількість актів
добору земельної
ділянки – 2 од.
Кількість
експертногрошових оцінок
земельних ділянок
– 25 од.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Афганістані, учасникам АТО та членам їх
сімей, членам сімей загиблих під час
проведення АТО, дружинам померлих
учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.
Виплата одноразової грошової допомоги Надано одноразову грошову допомогу
соціально-вразливим категоріям населення
18,6 тис. осіб, у т. ч. 692 учасникам АТО
та членам їх сімей.
Виплата щомісячної допомоги особам, що
здійснюють догляд за самотніми громадянами,
які
за
висновком медичних
закладів
потребують постійного стороннього догляду
Здійснення доплати до пенсії членам
Проскурівського
підпілля,
партизанам,
визволителям міста від німецько-фашистських
загарбників,
колишнім
політв’язням,
репресованим; членам сімей репресованих та
реабілітованих
Проведення капітальних ремонтів житлових
будинків і квартир, встановлення лічильників
води,
заміна
газового
обладнання,
встановлення засобів обліку малозабезпеченим
мешканцям міста

Будівництво та облаштування відділення
тимчасового
цілодобового
перебування
Хмельницького міського територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Капітальний ремонт приміщень управління
праці та соціального захисту населення та
соціальних закладів, придбання обладнання

19925,0 - МБ

Кількість - не
менше 30 тис.
осіб

Кількість – 18,6
тис. осіб

Виплачено щомісячну допомогу 604
особам, що здійснюють догляд за
самотніми громадянами, які за висновком
медичних закладів потребують постійного
стороннього догляду.
Здійснено доплату до пенсій 12 членам
Проскурівського підпілля, партизанам,
колишнім політв’язням та репресованим,
118
особам
репресованим
та
реабілітованим.

1194,3 - МБ

Кількість осіб –
590

Кількість осіб –
604

380,8 - МБ

Кількість осіб –
127

Кількість осіб –
130

Проведено ремонти приміщень для 2
інвалідів
війни.
Замінено
газове
обладнання 19 особам. Встановлено
лічильники газу 70 особам, лічильники
води – 45 особам.

871,3 - МБ

Проведення
ремонтів - для 2
осіб.
Заміна газового
обладнання – для
19 осіб.
Встановлення
лічильників - 115
особам

Проводяться будівельні роботи.

1996,9 - МБ

Проведення
ремонтів - для 5
осіб.
Заміна газового
обладнання - для
15 осіб.
Встановлення
лічильників 165 особам
Відкриття
відділення на 18
місць

Виконано роботи з капітального ремонту
підвального приміщення Центру надання
соціальних послуг «Прозорий офіс» (вул.
Перемоги, 10Б) для облаштування архіву.
Виконано
капітальний
ремонт
адміністративної будівлі міського центру
соціальної підтримки та адаптації (вул.
Житецького, 22).
Проводиться капітальний ремонт лівого

2124,9 - МБ

Кількість
приміщень – 3
од.

Кількість
приміщень – 2 од.

127.

128.

129.

5.2.

130.

Встановлення пандусу та перепланування
приміщення І поверху, заміна опалення у
Рекреаційному центрі сімейного типу по
відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших
груп населення з обмеженими можливостями
«Берег надії» (вул. Підлісна 4/1, с. Головчинці
Летичівського району Хмельницької області)
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям соціальної спрямованості, у т. ч.
громадським
організаціям
інвалідів
та
ветеранів
Проведення заходів, приурочених до свят,
визначних дат тощо

крила приміщення соціального готелю
міського центру соціальної підтримки та
адаптації (вул. Житецького, 22).
Придбано обладнання для міського
територіального
центру
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг).
Виконано капітальний ремонт, заміну
системи опалення, ремонт кімнат і
коридорів.
Завершено
будівництво
пандусу для забезпечення доступності до
території стадіону та ігрових майданчиків
Рекреаційного центру «Берег надії».

1520,0 - МБ

Забезпечення
доступності для
дітей з
обмеженими
можливостями

Надано
фінансову
підтримку
35
громадським організаціям
інвалідів і
ветеранів, 18 громадським організаціям.

832,5 - МБ

Проведено заходи:
- вітання матерів, які народили немовлят у
міському перинатальному центрі у першу
добу 2019 року;
- День вшанування учасників бойових дій
на території інших держав - зустріч з
сім’ями
загиблих
воїнівінтернаціоналістів
та
учасниками
бойових дій на території інших держав;
- День Героїв Небесної Сотні;
- День українського добровольця;
- зустріч з ветеранами Другої світової
війни з нагоди Дня визволення міста
Хмельницького
від
нацистських
окупантів;
- з нагоди Дня Героїв;
- до Дня батька;
- з нагоди Дня партизанської слави тощо.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді.
Сприяння реалізації права дитини на У місті функціонує 1 дитячий будинок
виховання у сім’ї, розвитку сімейних форм сімейного типу і 2 прийомні сім'ї, у яких
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених виховуються 7 дітей-сиріт та дітей,
батьківського піклування
позбавлених батьківського піклування.
Всиновлено 23 дитини громадянами
України, 9 - іноземними громадянами. Під

1395,9 - МБ

Кількість
громадських
організацій – 55
од.
Кількість заходів
– 34 од.

Кількість
громадських
організацій – 53
од.
Кількість заходів –
33 од.

Збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми
виховання, на
10%

Збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми
виховання, на 15%

Надання проїзних документів багатодітним
сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання
«Мати-героїня»
131.

132.

133.

134.
135.

136.

137.

Виплата грошової допомоги на кишенькові
витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування
Проведення заходів для молоді, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
та тих, які проживають у сім‘ях, що опинились
у складних життєвих обставинах
Проведення конкурсу «Таланти багатодітних
родин»

опіку та піклування влаштовано 21
дитину.
Надаються проїзні документи 100 особам:
багатодітним сім’ям, жінкам, яким
присвоєно почесне звання України «Матигероїня»,
перекладачам-дактилологам
Хмельницької обласної організації УТОГ,
соціальним працівникам Хмельницького
благодійного фонду «Хесед Бешт»,
соціальним педагогам і сурдоперекладачу
міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату, працівникам Хмельницького
обласного благодійного фонду «Карітас».
Виплачується грошова допомога на
кишенькові витрати 114 дітям-сиротам та
дітям,
позбавленим
батьківського
піклування.
Проведено 63 заходи для дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та тих, які проживають у
сім‘ях, що опинились у складних
життєвих обставинах (охоплено 335
дітей).
Проведено
конкурс
«Таланти
багатодітних родин».

Проведення заходів, присвячених Дню матері Проведено заходи, присвячені Дню матері
та Міжнародному Дню сім’ї «Родина року»
та Міжнародному Дню сім’ї «Родина
року».
Проведення заходів для дітей з багатодітних Проведено свята для дітей з багатодітних
родин
родин до Дня захисту дітей, Дня
незалежності, «Ніч Святого Миколая».
Проведення заходів, спрямованих на сприяння Проведено
фестиваль для учнівської
творчому та інтелектуальному розвитку молоді молоді «Молодь обирає здоров’я», акціючелендж «Ми за Україну без наркотиків!»,
літературний
конкурс
«Україна
починається з тебе» та ін.
У Молодіжному центрі проведено заходи,
спрямовані на сприяння творчому та
інтелектуальному розвитку молоді (табір
лідерства для молоді, Школа сучасного
лідера,
«Школа
успіху»,
воркшоп
«Медійна грамотність»,
молодіжні
квести, фестиваль освітніх інновацій

133,4 - МБ

Кількість сімей –
не менше 100

Кількість сімей –
100

464,1 - МБ

Кількість осіб –
135

Кількість осіб –
114

50,0 - МБ

Кількість заходів
– 60 од.
Кількість дітей 200 осіб

Кількість заходів
– 63 од.
Кількість дітей –
335 осіб

8,9 - МБ

Кількість осіб 65

Кількість осіб - 88

56,8 - МБ

Кількість осіб 117

Кількість осіб 110

210,4 - МБ

Кількість осіб 650

Кількість осіб 1038

300,5 – МБ

Кількість заходів
– 25 од.

Кількість заходів –
150 од.

138.

139.

Проведення
заходів,
спрямованих
на
запобігання негативних соціальних явищ у
молодіжному середовищі,
популяризацію
здорового способу життя
Надання підтримки молодіжним і дитячим
громадським організаціям та обдарованій
молоді
Розширення мережі гуртків, залучення більшої
кількості дітей до занять у гуртках та секціях

140.

141.

Забезпечення функціонування комунальної
установи «Молодіжний центр» на вул.
Кам’янецькій, 63

142.

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

«Відкривай Україну»,
чемпіонат з
настільної гри «Українська революція»,
інтерактивна зустріч до Дня українського
скаута, Етно-зустрічі, проєкт «Зима, що
нас змінила», фестиваль «Етно. Драйв.
Фест», тематичні лекції та обговорення).
Проведено 175 заходів (лекції, тренінги,
бесіди, акції, презентації), спрямовані на
запобігання негативних соціальних явищ
у
молодіжному
середовищі,
популяризацію здорового способу життя
(охоплено 12,6 тис. учнів та студентів).
Надано
фінансову
підтримку
на
реалізацію 18 проєктів за ініціативи 8
громадських об’єднань.
У СКЦ «Плоскирів» відкрито
студії
раннього
розвитку,
журналістики,
підліткової шляхетності, стретчинг.
З січня 2019 року функціонує плавальний
басейн, який відвідало 43,5 тис. осіб.
У Центрі по роботі з дітьми та підлітками
відкрито гуртки «Майстерня фантазера»
та вокалу (підлітковий клуб «Фантазія»),
художньо-естетичний гурток (підлітковий
клуб «Індіго») та ін.
У закладах загальної середньої освіти
міста гуртками охоплено 7808 учнів
(відкрито 398 гуртків: науково-технічного,
туристсько-краєзнавчого, фізкультурноспортивного, еколого-натуралістичного,
художньо-естетичного,
військовопатріотичного,
дослідноекспериментального,
оздоровчого
спрямування та ін.).
У закладах позашкільної освіти працює
106 гуртків, якими охоплена 3881 дитина.
Виконано ремонтні роботи у приміщенні
на вул. Кам’янецькій, 63, придбано меблі.
У квітні 2019 року відбулось відкриття
«Молодіжного центру».
Надано кредит 2 багатодітнім родинам.

10,0 - МБ

Кількість заходів
– 45 од.

Кількість заходів –
175 од.

125,0 - МБ

Кількість
проєктів – 20 од.

Кількість проєктів
– 18 од.

Збільшення
кількості дітей на 30 осіб

Збільшення
кількості дітей - на
197 осіб

1236,4 - МБ

Кількість
центрів – 1 од.

Кількість центрів
– 1 од.

350,0 - МБ

Надання кредиту
- 1 сім'ї

Надання кредиту 2 сім'ї

5.3.

143.

144.

145.

Інноваційний розвиток освіти.
Розширення мережі та кількості місць у Продовжуються роботи з будівництва
закладах освіти
школи І ступеня на 420 місць у
мікрорайоні
Озерна;
дошкільного
навчального закладу на 120 місць (пров.
Шостаковича, 28А); реконструкції з
надбудовою приміщень НВК №10 (вул.
Водопровідна, 9А); реконструкції НВО
№1 (вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б);
реконструкції з добудовою їдальні до
існуючого приміщення СЗОШ №8 (вул. Я.
Гальчевського, 34); реконструкції з
добудовою приміщень ліцею №17 під
спортивну залу (вул. Героїв Майдану, 5).
Завершено реконструкцію з добудовою до
приміщення
СЗОШ
№18
(вул.
Кам’янецька, 119).
У
вересні
2019
року
відкрито
новозбудований дошкільний заклад №9
«Кобзарик», до якого зараховано 350
дітей.
Станом на 01.09.2019 р. до закладів
загальної середньої освіти зараховано
35331 учень, що на 1655 дітей більше, ніж
у 2018 році. До 52 закладів дошкільної
освіти влаштовано 13302 дитини, що
більше на 274 дитини. Різними формами
дошкільної освіти охоплено 95% дітей
дошкільного віку.
Формування відкритих та загальнодоступних Забезпечується функціонування сайтів 39
ресурсів з інформацією про діяльність закладів закладів загальної середньої освіти, 3
освіти міста (продовження впровадження закладів позашкільної освіти та 44
електронного
журналу,
оприлюднення закладів дошкільної освіти. У стадії
відкритої інформації на WEB-сайтах)
розробки знаходиться сайт СЗОШ №25.
Підвищення рівня оснащеності профільних У 2019/2020 навчальному році у закладах
кабінетів, залучення учнів до природничо- загальної середньої освіти поглиблено
математичної освіти
вивчають
математику
274
учні,
інформатику - 143, хімію – 180, біологію
– 207, географію – 96 учнів. На
профільному рівні вивчають математику
393 учні, фізику - 26, біологію - 223,
хімію - 165, географію - 33, інформатику
– 338 учнів.

40855,4 – МБ,
9000,0 - ДБ

Кількість дітомісць - 615

Кількість дітомісць – 350

Кількість WEB
ресурсів - 95

Кількість WEB
ресурсів - 87

Кількість учнів
охоплених
природничоматематичною
освітою -1600
осіб

Кількість учнів
охоплених
природничоматематичною
освітою – 2078
осіб

Оновлення та модернізація
техніки у закладах освіти

146.

Проведення
заходів
патріотичного спрямування
виховання дітей і молоді

147.

комп’ютерної Придбано:
- мультимедійні комплекси з програмним
забезпеченням для 10 закладів загальної
середньої освіти (НВК №№ 6, 9, 7,
Технологічний багатопрофільний ліцей,
гімназії №№ 1, 2, 15, 17, ЗОШ №14, НВО
№28);
- телевізійне та аудіовізуальне обладнання
для НВО №5;
- 483 персональних комп’ютери для 31
закладу загальної середньої освіти;
- 234 од. комп’ютерної техніки для
перших класів у рамках реалізації проєкту
Нова українська школа.
національно- Проведено 30 заходів національнота правового патріотичного спрямування та правового
виховання дітей і молоді («Пам'ять Крут»,
«Стогнали Крути, і молився вітер…», «За
Україну не вбивають, брате мій», «Зима,
що нас змінила» пам’яті Героїв Небесної
Сотні, «Мова – душа народу» тощо).
У травні 2019 року проведено у формі
триденного таборування І (міський) етап
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»). Учасниками гри стали 12 роїв
закладів загальної середньої освіти міста.
Для переможців міських інтелектуальних
змагань брейн-рингу серед школярів «Моя
позиція», конкурсів читців «Слово нації»,
поезій Т. Шевченка та знавців української
мови ім. П. Яцика організовано поїздку до
Верховної Ради України.
У міжшкільному навчально-виробничому
комбінаті проведено урок «Ми – єдина
нація».
8-9 жовтня 2019 року проведено змагання
«Юні козаки Поділля». До Дня захисника
України проведено захід «Все гине – слава
не поляже»
Проведено зустріч ветеранів військової
служби, учасників АТО, ветеранів війни з
молоддю «Ми боремося за українську
землю» до Дня Захисника України.

5037,5 – МБ,
4731,8 - ДБ

Кількість
техніки - 55 од.

Кількість техніки
- 729 од.

Кількість заходів
– 9 од.

Кількість заходів –
30 од.

Забезпечення участі навчальних закладів та
дітей у освітніх програмах та проєктах, у т. ч.
міжнародних, організація стажування та
обміну досвідом з педагогічними працівниками
інших міст та країн

148.

До Дня Гідності та Свободи проведено
урок-дискусію «Гідність у дії», флешмоб
«Вільні творять майбутнє», тематичний
вечір «Україна – країна гідності і
свободи» та ін.
На базі військової частини А0553 з 5
грудня 2019 року розпочато вишкіл з
тактичної медицини для учнів закладів
загальної середньої освіти міста
НВК №№ 2, 7, 9 є учасниками
всеукраїнського проєкту «Healthy Schools:
заради здорових і радісних школярів»
(програма
реалізується
Центром
«Розвиток КСВ» та Mondelez International
Faundation).
На
базі
ЗОШ
№22
проведено
Всеукраїнський
семінар-практикум
з
особистісно зорієнтованого навчання на
засадах гуманної педагогіки «Поспішайте,
діти! Будемо учитися літати» для
педагогів 8 областей. Вчителі школи
брали участь у тренінгу «Сучасне
патріотичне
виховання
на
засадах
духовного гуманізму» (м. Трускавець).
Директор школи представляв роботу
експериментальних шкіл України на
Міжнародних педагогічних читаннях з
гуманної педагогіки (м. Рига, Латвія).
Директори 3 шкіл стали учасниками VII
освітянського Форуму нових освітніх
технологій ВГУ «Трускавець - 2019».
На базі ліцею №15 і СЗОШ №8 проведено
ІІ Західний воркшоп «Нова українська
школа – школа, доступна для кожного» обмін досвідом між педагогами 3
областей.
Учні та директори гімназії №1 та ЗОШ
№20, призери конкурсу «Європа – це ми»,
здійснили поїздку до м. Люблін (Польща).
Колектив СЗОШ №12 є учасником
Всеукраїнського проєкту «Values Happy
Ukraine».
СЗОШ №6 є учасником проєкту «Школи:
партнери майбутнього» (PASCH). Проєкт

Кількість
задіяних - 50
осіб

Кількість задіяних
– 72 особи

координується
Міністерством
закордонних справ та реалізується завдяки
партнерству Центрального управління
шкіл
за
кордоном,
Goethe-Institut,
Німецької служби академічних обмінів та
Служби педагогічних обмінів. Від GoetheInstitut
PASCH
школа
отримує
підтримку у впровадженні німецької мови
як шкільного предмета. Учні школи
прийняли участь у конкурсі «Arbeit der
Zukunft» на здобуття стипендій ГетеІнституту.
Гімназія №2 є учасником
проєкту з
медіаграмотності «Не вір – перевір,
вивчай та реалізуй у рамках проєкту
IPEX».
Представники
Технологічного
багатопрофільного ліцею брали участь у
проєкті «Wiberam Polski. Program stazy I
wizut
stydyJnich»,
який
проводила
фундація «Wolnosn I demokratJa» (м.
Варшава, Польща).
НВК №10 у рамках всеукраїнського
проєкту «Microsoft в освіті - Україна Хмарні
сервіси
в
освіті»
(Cloudservicesineducation),
всеукраїнського
експерименту
«Електронний підручник для середньої
освіти»
(E-bookforsecondaryeducation)»
здійснено обмін досвідом з освітянами
Фінляндії, педагогами українських міст
(Ужгород, Київ, Херсон, Львів, Рівне).
Вчителі школи зареєструвались для участі
у навчальній програмі Європейської
Комісії eTwinningPlus.
17-23 червня 2019 року представники
шкіл-учасниць
німецько-українського
проєкту «Молодь дебатує»
відвідали
БадХарцбург Тренінг-центр Зонненберг
(м. Берлін, Німеччина).
З червня 2019 року 17 шкіл міста стали
учасниками
проєкту «Вивчай та
розрізняй: інфо-медійна грамотність», що
реалізується Академією української преси

і
Радою
міжнародних
наукових
досліджень та обмінів IREX у партнерстві
з МОН України.
З вересня 2019 року ЗОШ №13 є
учасником Всеукраїнського молодіжного
проєкту
«ХештегМарафон#SpeakUpUkraine».
У ліцеї №17 реалізується Проєкт з
медіаграмотності Very Verified: курс з
медіаграмотності,
розроблений
міжнародною організацією IREX у
партнерстві зі студією онлайносвіти
EdEra.
Учні ліцею №17 брали участь у
Всеукраїнському соціальному проєкті
«WOW Teacher», проєкті Zero Waste
School (м. Київ), учнівському проєкті
«Школа успіху» (м. Київ), форумі
«Молодіжна столиця України» (м.
Кам’янець-Подільський). Вчителі школи
стали учасниками тренінгу «Media
Education Approach to Teaching English as a
Foreign Language», конкурсу Global
Teacher Prize, форуму Think Global.
Педагоги СЗОШ №8 брали участь у
заході, організованому
Міжнародним
фондом
«Відродження»
(м.
Київ),
інклюзивних тренінгах «Шанс-2» (м.
Дубно),
Міжнародній
конференції
«Інклюзія. Досвід, який спрацював.
Голоси змін» (м. Львів).
Педагоги та учні СЗОШ №1 відвідали 6
німецьких міст з метою вивчення
культурно-освітнього
простору
Німеччини.
Вчителі німецької мови СЗОШ №6 взяли
участь у роботі Дигітального конгресу
«Наука і навчання в епоху цифрових
технологій».
Євроклубівці гімназії №2 взяли участь у
Всеукраїнській учнівській конференції
шкіл ЮНЕСКО «Екологічні проблеми та
шляхи їх розв'язання»

149.

150.

Здійснення виплати персональних стипендій
міської ради обдарованим дітям, талановитій
молоді та премій міської ради кращим
педагогічним працівникам навчальних закладів
міста
Створення
умов
для
функціонування
інклюзивних та/або спеціальні груп і класів для
навчання осіб з особливими освітніми
потребами
Проведення капітальних та поточних ремонтів
у загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах

151.

Будівництво, капітальний ремонт спортивних
майданчиків зі штучним покриттям
152.

153.

154.

155.

156.

Виконання робіт з капітального ремонту
басейнів у закладах освіти

Здійснюється
виплата
персональних
стипендій 25 учням та персональних
премій 35 кращим
педагогічним
працівникам закладів освіти міста.
У 16 закладах загальної середньої освіти
міста функціонує 94 класи з інклюзивною
формою навчання для 168 дітей.
У 13 закладах дошкільної освіти створено
50 інклюзивних груп, які відвідує 145
дітей.
Проведено поточний ремонт санвузлів та
сантехнічних мереж (20 закладів);
спортивного залу (СЗОШ №1); покрівель
(25 закладів); приміщень (20 закладів);
тротуару (8 закладів); систем опалення (7
закладів).
Проведено капітальний ремонт приміщень
СЗОШ №№ 1, 18, підвалу ДНЗ №6,
покрівлі ЗОШ №14.
Виконано
роботи
з
будівництва
спортивних майданчиків із штучним
покриттям у СЗОШ № 19, НВК №4.
Виконано капітальний ремонт спортивних
майданчиків СЗОШ №№ 7, 25, гімназії
№№ 1, 2.
Проведено реконструкцію спортивного
майданчика ЗОШ №21.
Роботи будуть виконуватись у наступних
періодах.

Оновлення устаткування, ремонт систем Проведено поточний ремонт систем
вентиляції, харчоблоків навчальних закладів
вентиляції (15 закладів). Придбано
обладнання для їдальні НВО №5.
Виконано поточний ремонт харчоблоку
СЗОШ №1.
Продовження реалізації проєкту «Безпечна Роботи будуть виконуватись у наступних
школа»
(встановлення
камер періодах.
відеоспостереження, забезпечення закладів
освіти охороною)
Продовження робіт з капітального ремонту- Здійснено заміну вікон, виконуються
утеплення фасаду та сходового майданчика роботи з утеплення фасаду приміщення
перед Палацом творчості дітей та юнацтва
Палацу творчості дітей та юнацтва.

1070,2 - МБ

Кількість
педагогічних
працівників – 40
осіб, учнів – 25
осіб
Кількість
закладів – 18 од.

Кількість
педагогічних
працівників – 35
осіб, учнів – 25
осіб
Кількість закладів
– 29 од.

10757,8 - МБ

Кількість
закладів, у яких
виконано роботи
- 32 од.

Кількість закладів,
у яких виконано
роботи - 82 од.

12801,8 - МБ

Кількість
закладів – 7 од.

Кількість закладів
– 8 од.

Кількість
басейнів – 4 од.
1494,4– МБ,
386,0 - ДБ

Кількість
закладів – 31 од.

Кількість закладів
– 17 од.

Кількість
закладів – 23од.
3555,2- МБ

Обсяг виконаних
робіт – 100%

Обсяг виконаних
робіт – 69%

157.
5.4.

158.

159.

Виконання робіт з будівництва артезіанської Завершено
роботи
з
будівництва
595,3 - МБ
свердловини (електромережі та трубопроводу) артезіанської свердловини.
позаміського дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку «Чайка»
Забезпечення доступних та якісних медичних послуг.
Забезпечення
своєчасної
діагностики Флюорографічно обстежено 149,0 тис.
туберкульозу, виявлення на ранніх стадіях осіб, у т. ч. пересувним флюорографічним
онкологічних захворювань, покращення рівня апаратом 3,0 тис. осіб. Виявлено 112
діагностики захворювання на цукровий діабет хворих на туберкульоз.
та на серцево-судинні захворювання
Проведено 290 аналізів у осіб з підозрою
на туберкульоз, виявлено 4 позитивних
результати.
94,8% новонароджених дітей проведено
вакцинацію БЦЖ.
Охоплено туберкуліно-діагностикою 7331
дитину (86,6% дітей, що підлягають
діагностиці).
Виявлено 1110 випадків злоякісних
новоутворень. Питома вага візуальних
форм злоякісних новоутворень, виявлених
у 3-4 стадіях, складає 8,8%.
Зареєстровано понад 13 тис. пацієнтів з
цукровим діабетом. Пацієнти, у яких
вперше діагностовано це захворювання,
отримали консультації щодо корекції
способу
життя,
харчування
та
рекомендації щодо медикаментозного
лікування.
Зареєстровано 330 випадків інфаркту
міокарду та 849 випадків інсульту.
Проведення
інформаційно-просвітницьких У закладах охорони здоров’я розміщено
кампаній для населення з питань здорового наочну інформацію про шкідливі наслідки
способу
життя,
запобігання
розвитку для здоров’я людини куріння тютюнових
захворювань
виробів, впливу алкоголю та тютюнового
диму.
У навчальних закладах проводяться
«Уроки здоров’я», присвячені пропаганді
здорового способу життя та профілактиці
тютюнопаління, вживання алкоголю та
наркотиків серед учнівської молоді.
Прочитано 431 лекцію з питань
пропаганди здорового способу життя
(«Значення для здоров’я фізкультури і
спорту,
загартування,
раціонального

Обсяг виконаних
робіт – 100%

Обсяг виконаних
робіт – 100%

Стабілізація
показників
захворюваності

Виявлено
112
хворих
на
туберкульоз
(у
2018 році – 120).
Виявлено 1110
випадків
злоякісних
новоутворень з ((у
2018 році – 1114).

Кількість лекцій,
виступів,
круглих столів –
547

Кількість лекцій,
виступів, круглих
столів – 470

Організація та проведення щорічних медичних
оглядів та лікування дітей-інвалідів, дітейсиріт та дітей з багатодітних сімей
160.

Забезпечення слуховими апаратами інвалідів з
вадами слуху, тифлоприладами слабозорих та
пільгового
зубопротезування
соціально
незахищених верств населення
161.

162.

Забезпечення
лікарськими
засобами
та
виробами медичного призначення мешканців
міста під час перших трьох днів 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 (проєкт «Ліки на
тумбочку»), породіль та немовлят у міському
перинатальному центрі

харчування»,
«Протиалкогольна
пропаганда»,
«Антинікотинова
пропаганда»,
«Протинаркоманійна
пропаганда»), прийнято участь у 27 радіо
та 12 телепередачах.
У рамках відзначення Міжнародного дня
серця у вересні 2019 року проведено
акцію з вимірювання артеріального тиску
та рівню глюкози у крові (участь
прийняли понад 1 тис. осіб).
У місті зареєстровано 1145 дітейінвалідів, 947 з яких пройшли огляди
(82,7% від загальної кількості дітей
зазначеної категорії).
123 дитини з категорії дітей-сиріт
оглянуто лікарями (89,3%).
У місті зареєстровано 1608 багатодітних
сімей, у яких проживає 5126 дітей.
Оглянуто 4928 дітей (96,1%).
Аналоговими
слуховими
апаратами
забезпечено 42 інваліди.
Проведено пільгове зубопротезування для
379 мешканців міста (76 учасників
бойових дій та інвалідів війни, 105
інвалідів загального захворювання, 198
ветеранів праці та пенсіонерів за віком).
Розроблено
порядок
забезпечення
тифлоприладами слабозорих мешканців
міста.
Перші три дні безкоштовно проліковано у
відділенні
реанімації
з
ліжками
інтенсивної терапії міської лікарні 887
пацієнтів, у міській дитячій лікарні – 666
дітей.
У травмпунктах безкоштовно витратними
матеріалами скористалися при зверненні
за медичною допомогою 22,8 тис.
дорослих та 13,4 тис. дітей.
Кількість пологів – 2454. Усі породіллі
забезпечено необхідними лікарськими
засобами
та
виробами
медичного
призначення.

826,4 - МБ

26524,7 - МБ

Рівень
охоплених дітей
– 100%

Рівень охоплених
дітей – 82,7%

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся.
Кількість осіб,
яким проведено
зубопротезування – не
менше 400 осіб
Рівень
забезпеченості 100%.
Кількість
охоплених
породіль – 100%

Кількість
забезпечених осіб
– 100% від тих,
хто звернувся.
Кількість осіб,
яким проведено
зубопротезування – 379 осіб
Рівень
забезпеченості 100%.
Кількість
охоплених
породіль – 100%

163.

164.

165.

166.

Забезпечення пільгових категорій мешканців у
частині безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
їх амбулаторного лікування

Забезпечено пільговими препаратами
пацієнтів різних соціальних груп та з
різними важкими захворюваннями на
суму 7,1 млн. грн.
Завдяки виконанню програми «Доступні
ліки» безоплатно або з частковою
доплатою мешканці міста отримали ліки
на суму майже 2,0 млн. грн.
118 пацієнтів із захворюваннями молочної
та передміхурової залози забезпечено
гормональними препаратами.
92 особи отримали матеріальну допомогу
для придбання розхідних матеріалів для
дітей, хворих на цукровий діабет.

Надання матеріальної допомоги шляхом
відшкодування
вартості
препарату
«Глюкагон», виробів медичного призначення
та
інших
витратних
матеріалів
для
індивідуальних глюкометрів дітям, хворих на
цукровий діабет та мешканцям міста, хворим
на онкологічні захворювання (відповідно до їх
заяв)
Оснащення
лікувально-профілактичних Придбано медичне обладнання:
закладів міста сучасним діагностичним та артроскопічна
стійка,
2
лікувальним обладнанням
електрокардіографи,
електроенцефалограф для міської лікарні;
апарат
штучної
вентиляції,
електрокардіограф тощо для інсультного
центру міської лікарні;
- апарат УЗД для перинатального центру;
- ректоскоп для поліклініки №2;
- аналізатор біохімічний для поліклініки
№3;
- датчик лінійний для поліклініки № 1;
- монополярний діатермо-коагулятор,
термостат,
стерилізатор
тощо
для
поліклініки №4;
- цифровий томограф, термопрес для
Медичного стоматологічного центру;
лабораторне
обладнання
для
онкодиспансера;
- обладнання для обласної лікарні;
- плити електричні для госпіталю
ветеранів.
Створено
кабінет
холтерівського
моніторування у дитячій лікарні.
Відкриття та забезпечення роботи відділення У травні 2019 року розпочало роботу
гемодіалізу у приміщенні міської лікарні
відділення амбулаторного гемодіалізу, у
якому отримують послуги 56 осіб, хворих
на хронічну ниркову недостатність.

7354,8 - МБ
1734,2 - ДБ

Рівень
забезпеченості 100% від
виділеного
фінансування

Рівень
забезпеченості 100% від
виділеного
фінансування

3121,4 - МБ

Кількість осіб,
яким надано
відшкодування –
100% від тих,
хто звернувся

Кількість осіб,
яким надано
відшкодування –
100% від тих, хто
звернувся

8266,8 – МБ
3600,0 - ДБ

Покращення
якості
медичного
обслуговування

4 411,3- МБ
3987,0 - ДБ

Відкриття
відділення на 10
ліжко-місць

Відкриття
відділення на 10
ліжко-місць

Створення відділення відновного лікування
167.

Продовження роботи над створенням закладу
паліативної і хоспісної допомоги (вул. Б.
Олійника, 191)
168.

Проведення капітальних та поточних ремонтів
медичних закладів міста, ремонт приміщень та
відкриття амбулаторій загальної практики
сімейної медицини у мікрорайонах міста

169.

Відділення
відновного
лікування
планується створити на базі КП
«Хмельницький
міський
лікувальнодіагностичний
центр»
(зокрема
у
поліклініці №2).
Прийнято рішення міської ради від
09.10.2019р. №27 про припинення
міського
протитуберкульозного
диспансеру шляхом перетворення
у
комунальне
підприємство
«Хмельницький
медичний
центр
спеціалізованої, паліативної та хоспісної
допомоги»
(вул.
Житецького,
22).
Розпочато
процедуру
перетворення
закладу.
У міській лікарні проведено капітальний
ремонт покрівель корпусу №4 та
відділення
реанімації,
проведено
реконструкцію покрівлі корпусу №2.
Виконано капітальний ремонт палат та
службових приміщень 4 поверху корпусу
№3, переходу між корпусами №1 та №2.
Завершено
капітальний
ремонт
неврологічного відділення №1, ЛОР
відділення.
Проведено
капітальний
ремонт з заміною окремих ділянок
інженерних мереж електропостачання,
водопостачання та водовідведення 1
поверху та підвалу корпусу №4,
проведено
капітальний
ремонт
пасажирського ліфта корпусу №3 тощо.
У міській дитячій лікарні завершено
капітальний
ремонт
приміщень
хірургічного
відділення.
Проведено
капітальний ремонт міжповерхових мереж
водопостачання
та
водовідведення
північного крила, капітальний ремонт
системи
вентиляції
лабораторії,
капітальний ремонт у рентгенологічних
кабінетах.
У КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний
центр»
проведено
капітальний ремонт покрівлі приміщення
головного корпусу (вул. Волочиська, 6).

Початок роботи
відділення

Завершення
ремонтних робіт
для початок
роботи закладу

13809,9 - МБ

Відкриття 2
амбулаторій

Автономізація
амбулаторно-поліклінічних
закладів вторинної ланки та проведення їх
оптимізації

170.

171.

Продовження робіт з комп’ютеризації закладів
охорони
здоров’я,
удосконалення
та
розширення роботи програми з електронного
запису на прийом до лікарів у амбулаторнополіклінічних закладах міста, впровадження
електронного реєстру пацієнтів, електронної
звітності та картки пацієнта

5.5.
Проведення іміджевих для міста заходів та
фестивалів

172.

Проведено капітальний ремонт тераси
міської інфекційної лікарні.
У відремонтованому приміщенні на вул.
Подільській, 171/1 здійснює діяльність
амбулаторія ЦПМСД №2.
Автономізовано
заклади
охорони
здоров’я, які надають вторинну медичну
допомогу: створено КП «Хмельницький
міський лікувально-діагностичний центр»,
КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»,
КП «Медичний стоматологічний центр»
КП
«Хмельницький
міський
перинатальний центр».
Відповідно до рішень міської ради від
09.10.2019 р. №№ 25, 26 завершено
автономізацію ще 2 закладів охорони
здоров’я:
КП «Хмельницька міська
лікарня» Хмельницької міської ради та
КП «Хмельницька міська інфекційна
лікарня» Хмельницької міської ради.
Центри первинної
медико-санітарної
допомоги забезпечено комп’ютерною
технікою. Продовжується робота над
удосконаленням роботи програми
з
електронного запису на прийом до лікаря
у центрах первинної медико-санітарної
допомоги та амбулаторно-поліклінічних
закладах міста.
Проведено
підготовчі
роботи
з
впровадження електронного рецепта.
Для закладів вторинної ланки придбано
комп’ютерну техніку на суму 1,2 млн. грн.
Розвиток культури та мистецтва.
Проведено 285 загальноміських заходів, у
т. ч. 20 масштабних: мистецький проєкт
«Різдвяний ярмарок», Всеукраїнський
різдвяний етнофестиваль «Дар десь
пребагатий!», Всеукраїнський фестиваль
патріотичної пісні «Ми – українці!»,
Міжнародний фестиваль камерної музики
«Хмельницькийкамерфест», свято зустрічі
весни, фестиваль писанок «Великодній
дивосвіт»,
оркестрові
шоу–програми
«Majorрarad», фестиваль рок–музики

Автономізація 8
закладів,
оптимізація 5
закладів

Автономізовано 6
закладів

1201,1 - МБ

Комп’ютеризаці
я 100% робочих
місць лікарів, що
надають
вторинну
амбулаторну
допомогу

Забезпеченість
комп’ютерною
технікою - 65%

6500,0 - МБ

Кількість заходів
– 9 од.
Кількість
глядачів – 200
тис. осіб

Кількість заходів –
20.
Кількість глядачів
– 160 тис. осіб

173.

174.

Показ артхаузного кіно у Мистецькому
дворику, презентації та допрем’єрні покази
сучасного українського кіно у кінотеатрі ім.
Т.Шевченка

Організація
та
проведення
концертнопросвітницького сезону просто неба у новому
мистецькому просторі: Мистецький дворик,
Мистецький сад, парки і сквери міста,
пішохідна частина вул. Проскурівської

«ROCK&BUH»,
фестиваль
народної
хореографії
«HLUSHENKOV
FOLKFEST», Міжнародний фестиваль
моновистав
«Відлуння»,
фестиваль–
конкурс з соціальних танців «Нестримний
потік»; відео–арт конкурс «PROMISTO»;
фестиваль «RESPUBLIKA»; літературний
фестиваль
«Слово
єднає!»,
Всеукраїнський
літературноперекладацький
фестиваль
«ТRANSLATORIUM» тощо.
Проведено допрем’єрні покази сучасного
українського
кіно
у
кінотеатрі
ім. Т. Шевченка («Спадок нації», «Крути
перша
кров»,
«Заборонений»),
кінофестиваль Відкрита ніч «Дубль 22».
Проведено 2 покази артхаузного кіно у
Мистецькому дворику.
3 травня 2019 року у Мистецькому
дворику відкрився концертний сезон
просто неба. Відбулося 20 концертних
програм.

Запровадження культурно-мистецьких стріт –
проєктів: «Герої не вмирають!», «Знатні
уродженці міста», ретро-вечірки для людей
поважного віку, танцювальні майстер-класи,
презентація арт-об’єктів
175.

176.

177.

До Дня Героїв проведено стріт–проєкт
«Герої не вмирають!», до Дня жертв
голодоморів – стріт-арт «Україна 19321933 роки: геноцид голодом».
З 12 травня 2019 року щонеділі
проводяться ретро-вечірки для людей
поважного віку. Проведено фестиваль–
конкурс з соціальних танців «Нестримний
потік»,
презентацію
просторових
інсталяцій художника А. Логова (м. Київ),
відкриття персональної виставки
О.
Леонова (м. Київ)
Реалізація проєктів «Ветеран», «Молода еліта У рамках проєкту «Молода еліта міста»
міста» у моно-театрі «Кут»
відбулося 40 вистав, у рамках проєкту
«Ветеран» - 12 вистав.
Підтримка
громадських
проведення спільних заходів

ініціатив

та Підтримано 64 громадські ініціативи (ГО
Всеукраїнське об’єднання «Шлях до

5,0 - МБ

Кількість заходів
– 13 од.
Кількість
глядачів – 2000
осіб

Кількість заходів –
9 од.
Кількість глядачів
– 2000 осіб

Кількість
програм – 15 од.
Кількість
глядачів – 2000
осіб

Кількість програм
– 20 од.
Кількість глядачів
– 2000 осіб

Кількість
проєктів – 5 од.

Кількість проєктів
– 10 од.

Кількість
проєктів – 2 од.
Кількість
глядачів – 1 тис.
осіб
Кількість
ініціатив – 35 од.

Кількість проєктів
– 2 од.
Кількість глядачів
– 3,5 тис. осіб
Кількість ініціатив
– 64 од.

Організаційна та фінансова підтримка творчих
колективів міста, обдарованих дітей, у т. ч.
дітей з особливими потребами

178.

179.

180.

Визначення стипендіатів міської ради у сфері
культури та виплата персональних стипендій

Організація
та
проведення
навчальних
тренінгів з медійно-інформаційної грамотності
для хмельничан на базі бібліотек міста

здоров’я», Всеукраїнський парламент
працездатних
інвалідів
театральноконцертна студія інвалідів «Добробут та
злагода», Акторська школа «Пармезан»,
ГО «Центр розвитку театру «Час «Т»,
Школа розвитку дітей «Little Angel», БФ
«Серце до серця», ГО «Подільський центр
«Гендерна рада», «Арт–студія Ельф», ГО
«Критична маса», ГО захисту дітей
«Врятуй життя», ГО «Творча сотня «Рух
до перемоги», ГО «Два крила» тощо).
Надано організаційну та фінансову
підтримку Муніципальному академічному
камерному
хору
(участь
у
Х
міжнародному фестивалі «Коляда на
Майзлях»
(м.
Івано-Франківськ)),
муніципальному
естрадно-духовому
оркестру (участь у гастрольних концертах
у м. Бар та м. Кам’янець-Подільський),
ансамблю танцю «Намисто» (участь у
фестивалі
народної
хореографії
«ГопакФест» (м.Київ)), ансамблю танцю
«Веселка» (участь у фестивалі «Radea
Dance» (м. Кам’янець-Подільський)),
колективу мажореток «Альфа» (участь у
фестивалі «Карнавал Шоу» (м. Шалон
Сюр Сон, Франція), фестивалі естрадноспортивного танцю «Фест 2019» (м. ІваноФранківськ), чемпіонату з мажоретспорту), дитячому хору «Райдуга» (участь
у конкурсі хорових колективів «Premier»
(м. Київ) та «Жайвір скликає друзів» ( м.
Львів)), ансамблю танцю «Веснянка
(участь у фестивалі у Греції) тощо.
У лютому 2019 року відбулося урочисте
вручення посвідчень стипендіата міської
ради 14 учням та 20 викладачам
мистецьких шкіл і провідним діячам
культури.
Проведено 26 тренінгів на базі бібліотек
та у навчальних закладах.

106,0 – МБ

Кількість дітей
та
учасників
колективів – 150
чол.
Кількість дітей,
які
користуються
пільгами - 800
осіб

Кількість дітей та
учасників
колективів – 250
чол.
Кількість
дітей,
які користуються
пільгами - 726.

592,6 - МБ

Кількість
стипендіатів – 14
учнів, 20
викладачів та
митців
Кількість
тренінгів – 8 од.
Кількість
учасників – 100
осіб

Кількість
стипендіатів – 14
учнів, 20
викладачів та
митців
Кількість тренінгів
– 26.
Кількість
учасників – 443
особи

181.

182.

183.

184.

Створення коворкінгу у бібліотеці-філії №2 26 вересня 2019 року відкрито коворкінг
(пр. Миру, 70/3)
у бібліотеці-філії №2.

150,0 - МБ

Реалізація проєкту «SMART-бібліотека» у 22 серпня 2019 року відбулась урочиста
міській централізованій бібліотечній системі
презентація проєкту «SMART-бібліотека».
25 вересня 2019 року презентовано проєкт
для бібліотечних працівників області у
обласній
універсальній
науковій
бібліотеці. 28 вересня 2019 року з
новітніми технологіями ознайомлено
хмельничан під час проведення Дня міста.
Розробка нових туристичних маршрутів
Розроблено новий туристичний маршрут
«Місцями визначних подій Української
революції 1917-1921 років у Проскурові».
Проведення
історичного
фестивалю Заходи будуть проводитись у наступних
реконструкції подій 1919 року у Проскурові
періодах.

150,0 - МБ

Проведення
сезону

186.

туристичного У рамках свята «Відкриття туристичного
сезону–2019» проведено круглий стіл
«Хмельницький сучасний цікавий для
туристів»
та
загальноміський
екскурсійний день (39 екскурсій містом та
музеями).
Виготовлення сувенірної та інформаційно- Видано Календар мистецьких подій
туристичної продукції, видання Календаря «Мистецька весна 2019», «Мистецьке літо
мистецьких подій
2019», двомовну туристичну мапу
«Хмельницький цікавий».

187.

Створення
Хмельницький»

188.

Реконструкція будівлі обласного краєзнавчого Роботи продовжуються.
музею під музейний комплекс історії та
культури міста на вул. Свободи, 22

189.

Реставрація дитячої музичної школи №1 ім. Виконання робіт заплановано на наступні
М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18
періоди.

190.

Виконання робіт з капітального ремонту Роботи виконуються.
приміщення центру національного виховання
учнівської молоді на вул. Курчатова, 1Б

185.

свята

Збільшення
кількості
відвідувань - на
54 од.
Збільшення
кількості
користувачів - на
28 осіб

Кількість
маршрутів – 3

Кількість
маршрутів – 1.

Кількість
глядачів – 5000
осіб
Кількість
глядачів – 3 тис.
осіб

відкриття

арт-об'єкту

Збільшення
кількості
користувачів - на
500 осіб
Збільшення
кількості
користувачів - на
1000 осіб

1,3 - МБ

«Люблю Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.
4930,0 - МБ

347,9 - МБ

Кількість видів
продукції – 3 од.
Кількість
запитів
(переглядів) у
мережі Інтернет
- 1000
Покращення
естетичного
вигляду міста
Залучення
мешканців до
вивчення історії
міста
Обсяг виконаних
робіт – 100%
Обсяг виконаних
робіт – 100%

Кількість глядачів
– 1,2 тис. осіб

Кількість видів
продукції – 3 од..
Кількість запитів
(переглядів) у
мережі Інтернет –
2289.

191.
5.6.
192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

Виконання робіт з капітального ремонту Роботи виконуються.
485,8 - МБ
прилеглої території дитячої школи мистецтв
«Райдуга» на вул. Курчатова, 9
Розвиток фізичної культури і спорту.
Проведення загальноміських фізкультурно- Проведено
137
загальноміських
736,1 - МБ
спортивних заходів з олімпійських та фізкультурно-спортивних
заходів
з
неолімпійських видів спорту (у т. ч. для олімпійських та неолімпійських видів
інвалідів), марафонів, велопробігів тощо
спорту.
Надання підтримки командам з ігрових видів Профінансовано участь спортсменів у 30
1395,9 - МБ
спорту, які представляють місто у змаганнях обласних та 88 всеукраїнських змаганнях.
усіх рівнів
Забезпечення підготовки та участі спортсменів Профінансовано
282
навчально(збірних команд міста) у змаганнях усіх рівнів
тренувальних збори, участь спортсменів у
30 обласних та 88 всеукраїнських
змаганнях.
Забезпечення виплати персональних стипендій Здійснюється виплата стипендій міського
кращим спортсменам міста та премій кращим голови 15 кращим спортсменам та 15
тренерам міста
кращим тренерам міста.

11486,6 - МБ

Придбання інвентарю та обладнання для Придбано 8 тенісних столів для ДЮСШ
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
№3.

199,8 - МБ

Будівництво
приміщення з влаштуванням Виконано роботи з облаштування даху
футбольного і тренажерного майданчиків на приміщення, підключення водопровідних
вул. Нижній Береговій, 2/1
та каналізаційних мереж, ремонту
роздягальні, душової, туалету.
Будівництво мінi-футбольного поля та 2 Виконання робіт заплановано на наступні
баскетбольних майданчиків з тенісними періоди.
кортами на території стадіону «Локомотив»
СКЦ «Плоскирiв» на вул. Курчатова, 90
Будівництво (влаштування) двох футбольних Виконання робіт заплановано на наступні
полів та спортивного комплексу ДЮСШ №1 на періоди.
вул. Зарічанській, 11/5, у т. ч. виготовлення
проєктно-кошторисної документації
Будівництво
Палацу
спорту
на
вул. Виконуються роботи з будівництва
Прибузькій, 5/1А, Льодового палацу на вул. Палацу спорту.
Прибузькій, 7/3А, спеціалізованого залу боксу Проведено процедуру закупівлі робіт з
на території спортивного комплексу «Поділля» будівництва спеціалізованого залу боксу.
ДЮСШ №1 на вул. Проскурівській, 81
Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.
Виготовлено проєктну документацію на

179,0 - МБ

866,6 - МБ

Обсяг виконаних
робіт – 100%
Кількість заходів
– 200 од.
Досягнення
високих
спортивних
результатів
Досягнення
високих
спортивних
результатів
Кількість
спортсменів – 15
осіб.
Кількість
тренерів – 15
осіб
Кількість
закладів – 3 од.

Кількість заходів –
137 од.

Кількість
спортсменів – 15
осіб.
Кількість тренерів
– 15 осіб
Кількість закладів
– 1 од.

Кількість споруд
– 1 од.
Кількість полів
та майданчиків –
3 од.

19438,2 – МБ
27000,0 - ДБ

Збільшення
кількості
спортивних
об’єктів
Кількість
споруд, що
будуються – 3
од.

Кількість споруд,
що будуються – 1
од.

205.

виконання робіт з будівництва Льодового
палацу та проведено державну експертизу
проєкту.
Придбання автомобіля для міського центру по Легковий автомобіль придбано.
469,8 - МБ
роботі з дітьми та підлітками за місцем
проживання для проведення масових заходів
Охорона навколишнього природного середовища.
Виготовлення
проєктно-кошторисної Виготовлено
проєктно-кошторисну
115,0 – МБ,
документації
на
виконання
робіт
з документацію на виконання робіт з
114,8 - ВК
реконструкції котельні на вул. І. Павла ІІ з реконструкції котельні на вул. І. Павла ІІ.
установленням
обладнання для очищення
газопилового потоку від забруднюючих
речовин, що викидаються у атмосферне
повітря
Виготовлення
проєктно-кошторисної Виготовлено
проєктно-кошторисну
459,6 – МБ
документації
на
виконання
робіт
з документацію
«Капітальний
ремонт,
капітального ремонту гідроспоруди на р. розчистка річки Південний Буг та
Південний Буг у районі вул. Трудової
водовідвідних каналів від вул. Трудової до
Східної об’їзної».
Капітальний ремонт-очищення русла р. Проводиться
експертиза
проєктно144,7 - МБ
Південний Буг у межах міста (від вул. кошторисної документації.
Трудової до вул. С. Бандери)
Реконструкція
скидного
колектора
та Виконання робіт заплановано на наступні
розчистка
періоди.
р. Плоскої

206.

Продовження
робіт
з
будівництва
самопливного і напірного колекторів та
каналізаційної насосної станції у житловому
масиві «Лезневе 1, 2»

201.
6.1.

202.

203.

204.

Будівництво каналізаційних
мікрорайоні Озерна

мереж

Завершено
роботи
з
будівництва
каналізаційної
насосної
станції,
встановлено трансформаторну підстанцію.
Прокладено
лінії
електромереж,
самопливні колектори (9022 м), напірний
колектор (1467 м), змонтовано 329
колодязів.
у Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.

207.

208.

Будівництво локальних очисних споруд Виконання робіт заплановано на наступні
поверхневого стоку мереж зливової каналізації періоди.

1159,3 - МБ

Кількість
автомобілів – 1
од.

Кількість
автомобілів – 1 од.

Розроблена
документація – 1
од.

Розроблена
документація – 1
од.

Розроблена
документація – 1
од.

Розроблена
документація – 1
од

Площа очищеної
території русла –
3,5 км
Зменшення
вмісту
забруднюючих
речовин у
водних об’єктах
Покращення
санітарних та
екологічних
умов
проживання
мешканців
масиву
Покращення
санітарних та
екологічних
умов
проживання
мешканців
масиву
Зменшення
вмісту

209.

210.

211.

212.

213.

214.

Придбання систем, приладів для здійснення
контролю за якістю поверхневих та підземних
вод на території міста
Розширення мережі об’єктів природнозаповідного фонду та збереження існуючих,
винесення в натуру територій природнозаповідного фонду

МКП «Хмельницькводоканал» придбано
муфельну
піч
для
лабораторних
досліджень питної води.
Пакет документів щодо створення 14
об’єктів природно-заповідного фонду
площею близько 10 га надіслано після
додаткового
доопрацювання
для
погодження до Департаменту природних
ресурсів та екології Хмельницької
обласної державної адміністрації.
З
метою
поліпшення
умов
для
формування та відновлення довкілля,
збереження ландшафтного та біологічного
різноманіття рішенням міської ради від
09.10.2019 р. №37 затверджено схему
екомережі міста Хмельницького.
Благоустрій та створення нових зелених Висаджено 123 дерева та 2657 од. кущів.
насаджень на території парків та скверів
Створення паркової зони у заплаві р. Виконання робіт заплановано на наступні
Південний Буг від вул. Кам’янецької до вул. періоди.
Трудової

Розробка комплексної програми розвитку
зелених насаджень та рекреаційних територій
міста з використанням сучасних дизайнерських
рішень і методів ландшафтного дизайну

Сформовано
перелік
ділянок
для
озеленення.
Комплексну
програму
розвитку
зелених
насаджень
та
рекреаційних
територій
міста
з
використанням сучасних дизайнерських
рішень і методів ландшафтного дизайну
буде розроблено на основі схеми
озеленення міста Хмельницького після її
затвердження.
Інвентаризація зелених насаджень. Збереження Виконання робіт заплановано на наступні
та відтворення цінних порід зелених насаджень періоди.
у паркових зонах

39,0 - МБ
20,0 - МБ

413,8 – МБ

забруднюючих
речовин у
водних об’єктах
Кількість
Кількість
обладнання – 1
обладнання – 1 од.
од.
Кількість
новостворених
об’єктів
природнозаповідного
фонду – 5 од.
Площа об’єктів –
4 га

Кількість
висаджених
дерев та кущів –
до 100 од.
Збільшення
рекреаційного
потенціалу
міста.
Покращення
естетичного
вигляду міста
Збільшення
площі зелених
насаджень,
підвищення
естетичної
привабливості
міста
Збереження та
облік зелених
насаджень

Кількість
висаджених дерев
та кущів – 2780 од.

Організація пунктів прийому небезпечних
відходів від населення, побутової техніки,
будівельного сміття, пластику та скла для
подальшої утилізації

477,3 - МБ

217.

Під час роботи екобуса зібрано 1,9 т
відпрацьованих батарейок, 17,8 тис.
люмінесцентних
ламп, 4,9 тис.
енергозберігаючих
ламп,
1,3
тис.
термометрів, понад 200 кг електронного
та електричного обладнання, 400 кг тари
від побутової хімії, 397 кг тари з
залишками фарб/лаків/клеїв, 429 кг
медикаментів, які втратили термін
придатності.
Впровадження роздільного збирання та На
контейнерних
майданчиках
обов’язкового сортування побутових відходів
встановлено контейнери ТОВ «РециклінгПоділля» - для збору ПЕТ-пляшки, ПП
Король С. Г. - для збору скла.
Створення умов для роботи лінії сортування, Проводиться сортування відходів ФОП
збирання та обробки вторинної сировини
Жовмір В.П., ТОВ «НВП «Дельта», ТОВ
«Рециклінг-Поділля».

67,4 - ВК

218.

Пошарова засипка ґрунту міського полігону Виконуються роботи з пошарової засипки
побутових відходів
ґрунту міського полігону побутових
відходів.

974,2 - МБ

219.

Облаштування контейнерних майданчиків та Встановлено 6 підземних контейнерів для
встановлення підземних контейнерів для збору збору побутових відходів.
побутових відходів

220.

Розробка проєктно-кошторисної документації Виконуються роботи з розробки проєктнона виконання робіт з накриття, рекультивації кошторисної документації на виконання
та розширення існуючого полігону
робіт з реконструкції полігону твердих
побутових відходів.

215.

216.

Проведення
заходів,
спрямованих
на
поширення екологічних знань, підвищення
рівня екологічної культури населення, у т.ч.
розповсюдження екологічної реклами
221.

Інформаційно-роз'яснювальна
робота
проводилась через ЗМІ (у т. ч. інтернетресурси), на еко-уроках з молоддю.
У рамках проведення місячника до Дня
довкілля
організовано акції «Посади
дерево і збережи його», «Чисто в місті,
чисто в домі, щоби ми росли здорові!»,
«Пролісок»,
«Берізкині
сльози»,
«Годівничка», «День зустрічі птахів», «За
чисте довкілля», «Сортування сміття» та

Кількість
прийнятих
ртутних ламп –
2186 од.,
термометрів –
110 од.,
відпрацьованих
батарейок – 735
кг

Кількість
прийнятих
ртутних ламп –
17763 од.,
термометрів –
1334 од.,
відпрацьованих
батарейок – 1951
кг

Збереження
навколишнього
середовища
Обсяг відходів,
які передано на
сортування

Кількість ґрунту
– 0,5 тис. куб. м.
Безпечне
функціонування
сміттєзвалища
Кількість
підземних
контейнерів – 2
од.
Розроблена
документація – 1
од.
Кількість заходів
– 10 од.

Обсяг відходів, які
передано на
сортування –
209,7 т ПЕТпляшки, 44,5 т
склобою
Кількість ґрунту –
1,9 тис. куб. м

Кількість
підземних
контейнерів – 6
од.

Кількість заходів –
20 од.

6.2.

222.

ін.
Учні закладів загальної середньої освіти
долучились до міської акції «Тисячу дерев
– Хмельницькому».
Надавались інтерв’ю у ЗМІ щодо
необхідності
дотримання
Правил
благоустрою
території
міста
Хмельницького,
сортування
сміття,
заборони торгівлі первоцвітами, заборони
ловлі риби під час нересту, заборони
спалювання залишків сухої рослинності та
відходів тощо.
Проведено заходи з прибирання території
міста у рамках місячника благоустрою та
санітарної очистки, щорічної акції «За
чисте довкілля».
У бібліотеках влаштовано 24 книжкових
виставки
та
проведено
26
соціокультурних заходів (екологічна акція
«Збережи ялинку», вечори пам’яті
«Чорнобильський вітер по душах мете»,
екологічний
калейдоскоп
«Дивовижі
природи»,
екоподорож
«Багатолика
планета»
та
ін.).
Підготовлено
рекомендаційний
список
«Фауна
Хмельниччини»
та
Бібліодайджест
«Парки та сквери Хмельницького».
У грудні 2019 року учні гімназії №2 взяли
участь у Всеукраїнській учнівській
конференції шкіл ЮНЕСКО «Екологічні
проблеми та шляхи їх розв'язання». У
грудні 2019 року проведено міську
олімпіаду з екології, на якій представлено
10 учнівських екологічних проєктів.
Техногенна безпека, забезпечення правопорядку, охорона праці.
Організація заходів із створення міської 28 лютого, 30 травня, 29 серпня, 21-22
системи оповіщання населення у разі листопада
2019
року
проведено
виникнення надзвичайних ситуацій
комплексні перевірки системи оповіщення
цивільного захисту «Сигнал-ВО» з
включенням електричних сирен.
Цілодобове оповіщення забезпечується з
використання трьох канальної системи
автоматичного
оповіщення
та
інформування GSM «Камертон».

Перевірки
системи
оповіщення – 4

Перевірки системи
оповіщення – 4

223.

224.

225.

226.

За допомогою безкоштовного застосунку
VoIP для смартфонів створено групи для
оповіщення по районах міста, які
координує
відділ управління міським
господарством.
Забезпечення виконання заходів з приведення Проводилась робота з обстеження
захисних
споруд
цивільного
захисту захисних споруд цивільного захисту,
комунальної власності до належного стану
вживаються заходи щодо покращення
власниками стану приміщень та
їх
утримання у готовності за призначенням.
Виконано ремонтні роботи на суму 11,0
тис. грн.
Забезпечення ефективного функціонування Проведено 8 засідань комісії з питань
міської ланки територіальної підсистеми техногенно-екологічної
безпеки
і
єдиної державної системи цивільного захисту
надзвичайних
ситуацій
виконавчого
комітету міської ради, на яких розглянуто
24 питання.
Проведення навчань з питань цивільного Проводились навчання керівного складу
захисту та здійснення підготовки населення до та фахівців, діяльність яких пов’язана з
дій у надзвичайних ситуаціях
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,
шляхом
проведення інформаційно-просвітницької
роботи через ЗМІ, у т. ч. мережу Інтернет.
Проведення моніторингу стану травматизму Кількість
випадків
травматизму
виробничого і невиробничого характеру
виробничого характеру склала 17 (у 2018
році – 16). Кількість випадків травматизму
невиробничого характеру становить 23,9.
тис., у т. ч. із смертельним наслідком – 34
(за 2018 рік – 24,7 тис. та 64 випадки
відповідно).

11,0 - ВК

Кількість
обстежених
споруд – 9 од,
укрить – 420 од.

Засідання
комісій – 4

Кількість
обстежених
споруд – 54 од.,
підвальних
приміщень,
пристосованих як
найпростіші
укриття – 35 од.
Засідання комісій
–8

Кількість
охоплених
навчанням – 118
осіб

Кількість
охоплених
навчанням – 141
особа

Зменшення рівня
травмованих
внаслідок
нещасних
випадків - на
10%

Рівень
травматизму
внаслідок
нещасних
випадків,
пов’язаних з
виробництвом,
збільшився на
6,2%.
Рівень
невиробничого
травматизму
зменшився на
3,4%, у т. ч.
кількість
смертельних

227.

228.

7.1.

229.

230.

Проведення
профілактичних
заходів, Здійснено 105 перевірок стану охорони
спрямованих на зменшення небезпечних праці на підприємствах, у
закладах
факторів, запобігання нещасним випадкам на комунальної власності, стану організації
виробництві
та
випадкам
травматизму безпечного перебування дітей у закладах
невиробничого характеру
освіти.
Керівникам та відповідальним особам
надавалась методична допомога щодо
забезпечення функціонування системи
управління охороною праці, запобігання
нещасним випадкам на виробництві та
випадкам травматизму невиробничого
характеру, належної організації роботи з
безпеки життєдіяльності та запобігання
випадкам дитячого травматизму.
Надання фінансової підтримки закладам, які Надано допомогу військовим частинам
утримуються за рахунок державного та Збройних Сил України, Національної
обласного бюджетів та відіграють важливу гвардії України, яка спрямована на
роль у забезпеченні правопорядку на території забезпечення
матеріально-технічними
міста
засобами,
зокрема
придбання
комп’ютерної
техніки,
проведення
ремонтних робіт. Для Хмельницького
відділу поліції надано допомогу для
придбання 2 спеціалізованих автомобілів,
Національній
академії
Державної
прикордонної служби України ім. Б.
Хмельницького – на виконання робіт з
реконструкції спортивного майданчика та
ін.
Бюджетно-фінансова політика.
Проведення інформування громадськості міста Публічні заходи щодо представлення та
щодо надходжень та використання коштів обговорення проєкту бюджету міста на
міського бюджету
2019 рік, внесення змін до проєкту
бюджету міста на 2019 рік, представлення
звіту про використання коштів бюджету
висвітлювались на офіційному сайті
Хмельницької міської ради.
Посилення контролю за цільовим та Бюджет міста Хмельницького на 2019 рік
ефективним
використанням
бюджетних сформовано на засадах програмнокоштів,
недопущення
виникнення цільового методу. Фінансування видатків
кредиторської та дебіторської заборгованості у здійснюється відповідно до затверджених

Проведення
перевірок – 80

6528,8 - МБ

випадків
зменшилась на
46,9%
Проведення
перевірок – 105

Забезпечення
правопорядку

Підвищення
рівня довіри до
влади

Відсутність
заборгованості у
бюджетних
закладах

Відсутність
заборгованості у
бюджетних
закладах

бюджетній сфері

233.

Вжиття заходів щодо погашення боргу із
сплати податків, зборів та інших обов'язкових
платежів до міського бюджету
Розширення бази оподаткування із плати за
землю
шляхом
залучення
нових
землекористувачів (юридичних та фізичних
осіб) та виявлення неоподаткованих площ
земельних ділянок та їх користувачів
Здійснення
систематичного
моніторингу
фінансових результатів діяльності суб’єктів
господарювання, які зменшили перерахування
податку з доходів фізичних осіб і при цьому
отримують прибутки, нарощують обсяги
виробництва або капітальних інвестицій

234.

Запобігання та протидія виникненню схем
мінімізації сплати податків, зборів та платежів

231.

232.

235.

Залучення до оподаткування підприємств, які
зареєстровані у інших регіонах, проте
здійснюють господарську діяльність на
території міста
Проведення тренінгів, семінарів, круглих
столів
для
суб’єктів
підприємницької
діяльності

236.

програм по кожному розпоряднику коштів
міського бюджету.
Кредиторська
заборгованість
по
захищених статтях видатків міського
бюджету у бюджетній сфері відсутня.
У рахунок погашення податкового боргу
до міського бюджету надійшло 9,1 млн.
грн.
За рахунок залучення до сплати нових
землекористувачів – юридичних та
фізичних осіб додатково до бюджету
надійшло плати за землю у сумі 1,6 млн.
грн.
Здійснюється систематичний моніторинг
фінансових
результатів
діяльності
суб’єктів господарювання, які зменшили
перерахування податку з доходів фізичних
осіб і при цьому отримують прибутки та
нарощують
обсяги
капітальних
інвестицій.
З
керівниками
таких
підприємств проведено робочі зустрічі
щодо
дотримання
податкового
законодавства.
Забезпечено сплату податку з доходів
фізичних осіб у сумі 1,9 млн. грн.
У
результаті
проведення
робочих
зустрічей з керівниками підприємств
додатково залучено до бюджету податку з
доходів фізичних осіб у сумі 1,1 млн. грн.
Залучено до оподаткування підприємства,
які зареєстровані у інших регіонах, проте
здійснюють господарську діяльність на
території міста. У результаті проведеної
роботи залучено 3,8 млн. грн.
На
постійній
основі
проводиться
інформаційна робота з громадянами міста
щодо економічних та соціальних переваг
отримання легальних доходів під час
проведення круглих столів, семінарів,
«гарячих» ліній. Проводяться робочі
зустрічі з суб’єктами господарської
діяльності для обговорення актуальних
питань щодо податкового законодавства.

Скорочення
суми боргу на
3%
Збільшення
надходжень до
бюджету на
3,5%

Скорочення суми
боргу на 19,3%

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на 12%

Збільшення
надходжень до
міського бюджету
на 20,9%

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на 15%
Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на
12,0%
Кількість заходів
– 17 од.

Збільшення
надходжень до
міського бюджету
на 25,0%
Збільшення
надходжень до
міського бюджету
на 20,9%

Збільшення
надходжень до
бюджету на 14,1%

Кількість заходів –
42 од.

7.2.
237.

238.
239.

240.

241.

242.

243.

244.

Підвищення ефективності управління майном територіальної громади міста.
Продовження робіт з реєстрації права Зареєстровано право власності на 88
Кількість
власності на нерухоме майно, яке перебуває у об’єктів нерухомості.
зареєстрованих
власності територіальної громади міста
об’єктів – 30 од.
Замовлення оцінки нерухомого майна та Замовлено оцінку та рецензування звіту
5,0 - МБ
про оцінку 1 об’єкта приватизації.
рецензування звітів про оцінку майна
Виконання робіт з поліпшення стану об’єктів Виконано роботи з капітального ремонту
комунальної власності, які передаються у санвузлів та коридору І поверху
оренду та безоплатне користування
приміщення на вул. Кам'янецькій, 74;
капітальний ремонт покрівель на вул.
Проскурівській, 4/3, вул. П’яскорського,
6; капітальний ремонт приміщень на вул.
Проскурівській, 33, 35, поточний ремонт
приміщень на вул. Козацькій, 54,
поточний ремонт мереж опалення на вул.
Проскурівського підпілля, 71 тощо.
Забезпечення погашення заборгованості за Підготовлено 456 претензій орендарям на
договорами оренди майна, що належить до суму
6,6 млн. грн. За результатами
комунальної власності
претензійно-позовної роботи орендарями
погашено заборгованість у сумі 1,3 млн.
грн.
Здійснення
контролю
за
розміщенням Щоквартально
розміщується
на
відкритих
даних
комунальними офіційному сайті міської ради фінансова
підприємствами на офіційному сайті міської звітність, звіти про виконання фінансових
ради
планів комунальних підприємств, реєстри
боргових
зобов`язань
суб`єктів
господарювання комунальної власності
територіальної громади міста.
Залучення кредитних коштів для оновлення ХКП «Електротранс» придбано на умовах
матеріально-технічної
бази
комунальних фінансового лізингу 10 тролейбусів.
підприємств
МКП «Хмельницькводоканал» планується
отримання
кредиту
від
Північної
Економічної
фінансової
корпорації
(НЕФКО)
на
виконання
робіт
з
реконструкції каналізаційних насосних
станцій №№ 2, 7, 12.
Встановлення
єдиної
міської
системи 18 комунальних підприємств встановили
управління та супутникового моніторингу засоби
супутникового
моніторингу
спеціалізованої
техніки
комунальних спеціалізованої техніки.
підприємств
Забезпечення
виконання
комунальними За 9 місяців 2019 року затверджені
підприємствами
фінансових
планів
та фінансові плани у частині доходів
отримання
позитивного
фінансового виконали 23 комунальних підприємства

1158,1 – МБ,
326,8 – ВК

Кількість
зареєстрованих
об’єктів – 88 од.

Кількість
об’єктів – 4 од.

Кількість об’єктів
– 9 од.

Рівень оплати –
не менше 100%

Рівень оплати –
100,1%

Візуалізована
Візуалізована
інформація
34 інформація
комунальних
комунальних
підприємств
підприємств

37

Кількість
Кількість
підприємств – 2 підприємств – 1
од.
од.

Кількість
підприємств – 18
од.

Кількість
підприємств – 18
од.

Кількість
прибуткових
підприємств – 19

Кількість
прибуткових
підприємств – 25

результату
діяльності

245.

від

здійснення

господарської (62,2%
від
загальної
кількості
підприємств), у частині фінансового
результату – 18 підприємств (48,6%).
У результаті господарської діяльності за 9
місяців 2019 року 25 комунальних
підприємства отримали чистий прибуток
на загальну суму 39,9 млн. грн., що на
33,8 млн. грн. більше, ніж за 9 місяців
2018 року. 12 підприємств отримали
збитки у сумі 70,7 млн. грн., що на 3,7
млн. грн. менше, ніж за 9 місяців 2018
року.
Загальний фінансовий результат (чистий
збиток) по 37 підприємствах склав 30,8
млн. грн. що на 37,5 млн. грн. менше у
порівнянні з аналогічним періодом 2018
року.
Надання фінансової підтримки, допомоги, Надано
фінансову
допомогу
відшкодування різниці між встановленими МКП
«Хмельницькводоканал»,
КП
тарифами та фактичними витратами на «Південно-Західні тепломережі», МКП
виробництво
послуг
комунальним «Хмельницьктеплокомуненерго»,
УМК
підприємствам
«Південно-Західна», КП «Чайка».
ВСЬОГО:

од.

47869,5 - МБ

од.

Якісне,
своєчасне,
безперебійне
надання послуг

576714,3 – МБ,
88639,8 – ДБ,
37861,3 – ВК,
410,1 – Фонд
ЗДССВБ

ДБ – державний бюджет МБ – міський бюджет
ВК – власні кошти підприємств, установ, організацій
Фонд ЗДССВБ – Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Начальник управління

Оксана НОВОДОН

