Інформація про виконання Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького
на 2017-2020 роки за 2019 рік

Сфера розвитку А. Місто - підприємець

Всього
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1.Спільне розроблення та
підписання Меморандуму про
співпрацю Хмельницької
обласної державної
адміністрації, Хмельницької
обласної ради та Хмельницької
міської ради

2.Проведення спільних “круглих
столів”, робочих зустрічей,
нарад представників органів
виконавчої влади та міської
ради
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3
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А.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою
А.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю у стимулюванні економічного зростання
Назва проєкту: Створення системи конструктивної співпраці на рівні “місто-область”
Здійснюється налагодження конструктивної комунікації Хмельницької міської ради з Хмельницькою обласною державною
Хмельницька міська рада,
2017
адміністрацією та Хмельницькою обласною радою, зокрема напрацювання спільних стратегічних проєктів.
місцеві органи виконавчої
14 березня 2019 року у рамках Міжнародного економічного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини" підписано:
влади
- Меморандум про співробітництво та партнерство між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою
обласною радою, Хмельницькою міською радою та асоціацією "Аеропорти України" цивільної авіації;
- Меморандум про співробітництво та партнерство між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою
обласною радою, Хмельницькою міською радою та громадською організацією "Міжнародний трейд-клуб в Україні". Ця
організація об’єднує представників з 40 країн світу, а метою її діяльності є інформування іноземних бізнесменів про
економічний, інвестиційний, інноваційний та туристичний потенціал України та її регіонів, ознайомлення з роботою
промислових підприємств в Україні, сприяння налагодженню ділових контактів між українськими та іноземними товариствами.
Представники міської ради брали участь у роботі фокус-груп з розробки Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області
на 2021-2027 роки та Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки для
врахування бачення та включення стратегічних проєктів міста Хмельницького ("Створення індустріального парку
"Хмельницький"", "Розумне Довкілля Хмельницький" (Будівництво сміттєпереробного заводу), "Будівництво другої черги
водогону від с. Чернелівка Красилівського району", "Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку
Шостаковича, 28-А", "Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32", "Будівництво автодорожнього тунелю
під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК12256+71.00 в м. Хмельницькому".
Організовано 5 спільних засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації
"тіньової" зайнятості населення і "тіньової" заробітної плати, на які запрошувались представники Департаменту соціального
захисту населення Хмельницької ОДА та управління Держпраці у Хмельницькій області. Щоквартально приймається участь у
колегіях Департаменту соціального захисту за підсумками роботи органів соціального захисту населення.
Прийнято участь у селекторних нарадах з питань впровадження реформи у закладах, що надають вторинну медичну допомогу.
Створено міжвідомчу робочу групу із зариблення водойм міста Хмельницького за участю представників міської ради,
облдержадміністрації та державних природоохоронних органів. 11 жовтня та 8 листопада 2019 року відбулись засідання
робочої групи, на яких розглянуто питання щодо інвентаризації, зариблення, покращення екосистеми водойм міста.
Представники Хмельницької міської ради включені до складу робочої групи щодо розробки регіонального плану управління
відходами у Хмельницькій області.

Хмельницька міська рада

А.1.2. Стимулювання реалізації проєктів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади
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реалізацію проєкту за 2019 рік,
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Виконано

2017-2020

Виконується

1
1.Відшкодування з міського
бюджету відсоткових ставок за
кредитами суб’єктам
господарювання, що реалізують
інвестиційні проєкти

1.Підготовка пакету
інвестиційних пропозицій

2.Розроблення проектнокошторисної документації
проєктів

3.Розроблення Положення про
порядок та умови проведення
інвестиційного конкурсу на
кращі умови реалізації
інвестиційних проєктів

2
3
4
Назва проєкту: Сприяння в отриманні доступу до фінансових ресурсів суб’єктами підприємництва
Задля ефективного сприяння розвитку бізнесу шляхом застосування інструментів підтримки інноваційної діяльності
Управління економіки
2017-2018
підприємництва та розширення можливостей доступу до фінансових ресурсів укладено Меморандуми про співробітництво між
Хмельницької міською радою та 7 банківськими установами.
Проєкт "Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів"
продовжує реалізовуватись у рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки.
14 суб`єктів підприємництва отримали відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації 15 інвестиційних проєктів.
Назва проєкту: Реалізація інвестиційних пропозицій у партнерстві з бізнесом
На І Форумі економічного розвитку Хмельницького, який відбувся 27 квітня 2017 року, міським головою презентовано 10
КУ “Агенція розвитку міста”,
інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані спільно з бізнесом міста, а саме:
управління економіки
1. Створення індустріального парку "Хмельницький".
2. Розумне Довкілля Хмельницький.
3. Створення логістичного центру.
4. Міжнародний аеропорт Хмельницький.
5. Створення Агенції розвитку міста.
6. Модернізація вуличного освітлення за схемою ЕСКО-контракту.
7. Створення FASHION-платформи у місті Хмельницькому на базі кінотеатру ім. Т Шевченка.
8. Будівництво багатоповерхових парковок.
9. Заміщення автобусів класів А, В тролейбусами на маршрутах загального користування.
10. Розвиток виробництва на базі приміщення ТЦ "Європа".
Інформація про інвестиційні проєкти, стан їх виконання, відповідальних осіб розміщено на сайті Форуму економічного
розвитку Хмельницького (https://khmcityforum.com/projects).
У 2018 році розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих побутових
відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або
готової продукції).
У 2019 році розпочато розробку проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції полігону твердих
побутових відходів з метою запобігання виникненню надзвичайної екологічної ситуації.
Розроблено та затверджено детальний план території Індустріального парку загальною площею 91 га.
Здійснено співфінансування з міського бюджету робіт з розробки проектно-кошторисної документації на виконання робіт з
реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500
метрів.

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки
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У разі, якщо реалізація інвестиційних проєктів передбачатиме надання певних преференцій міською радою, наприклад, щодо
КУ “Агенція розвитку міста”,
користування комунальним майном, звільнення від сплати пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та
управління економіки
соціальної інфраструктури міста тощо, положення про порядок та умови проведення інвестиційного конкурсу на кращі умови
реалізації такого інвестиційного проєкту буде розроблено окремо по кожному конкретному інвестиційному проєкту. Так, у 2017
році з метою вирішення нагальних проблем щодо утилізації відходів на полігоні твердих побутових відходів, забезпечення
дегазації полігону та створення додаткових потужностей із генерування електричної енергії проведено конкурс щодо дегазації
полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому. Переможцем визначено компанію “Біогаз ЕНЕРДЖІ” (загальна
вартість проєкту - близько 2 млн. евро). 24 січня 2018 року відбувся запуск роботи установки з дегазації полігону твердих
побутових відходів.
Програмою розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки передбачається реалізація заходу "Фінансування
підприємницьких бізнес ідей (стартапів)", у рамках якого затверджено Положення про конкурсний відбір підприємницьких
бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому. У 2020 році планується проведення міського конкурсу з
відбору та реалізації підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів.

2018

4.Проведення інвестиційного
конкурсу на кращі умови
реалізації інвестиційних
проєктів

У 2018 році розпочато реалізацію проєкту "Створення індустріального парку "Хмельницький". У І півріччі 2020 року на
конкурсній основі буде визначено керуючу компанію, яка запропонує кращі умови реалізації зазначеного проєкту.

2018

5.Укладення інвестиційних
договорів та реалізація
інвестиційних
проєктівA21:I21A21:E21A21:D2
1A21:C21A21:D21A21:H21A21:I

Ведеться робота з НЕФКО щодо впровадження інвестиційного проєкту "Реконструкція каналізаційних насосних станцій №7, 12,
2" за Програмою фінансування з Інвестиційного фонду ЄС. Проєктом передбачається заміна усіх елементів КНС (насосне
обладнання, електричне обладнання, запірна арматура, трубопроводи, камери приймання). 31 грудня 2019 року підписано
кредитний договір.

Конкурсна комісія

Виконано

На стадії
виконання
Хмельницька міська рада

2019-2020

А.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади
Назва проєкту: Ефективне функціонування дорадчо-консультативного органу з питань розвитку підприємництва

На стадії
виконання

1
1.Щоквартальне проведення
засідань координаційної ради з
питань розвитку
підприємництва

2
Розпорядженням міського голови від 27.03.2019 р. №78-р створено Раду бізнесу при Хмельницькому міському голові та
затверджено Положення про Раду бізнесу.
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
реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.
26 листопада 2019 року відбулося друге засідання Ради бізнесу при Хмельницькому міському голові. Під час засідання
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, а також проблеми і перспективи реформування Хмельницької митниці.

3
Управління економіки

2.Організація процесу
виконання протокольних рішень
засідань координаційної ради з
питань розвитку
підприємництва

За результатами протокольних доручень засідань Ради бізнесу розроблено тренінгову програму підтримки підприємцівпочатківців; замовлено послуги з розробки аналітичних досліджень у рамках проєкту зі створення інформаційноконсультаційного ресурсу для бізнесу; підготовлено проєкт звернення Прем’єр-Міністру України, Міністру фінансів України,
Голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щодо внесення змін до наказів Держмитслужби від
08.11.2019 р. №25 та від 19.11.2019 р. №30, які б передбачали у складі структури ДМСУ наявність Хмельницької митниці з
наявною штатною чисельністю та структурою, зоною діяльності якої визначено Хмельницьку область.

Управління економіки

3.Моніторинг виконання
протокольних рішень засідань
координаційної ради з питань
розвитку підприємництва

Протокольні рішення попередніх засідань розглядаються на засіданнях Ради бізнесу з метою моніторингу їх виконання.

Управління економіки
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2.Сприяння вирішенню
виявлених проблемних питань
підприємств (виконання
протокольних рішень)

3.Популяризація кращих
практик ведення
підприємницької діяльності
міста

Міською радою здійснюється популяризація кращих практик ведення підприємницької діяльності.
Відзнято 5 відеороликів про IT-компанії міста Хмельнциького.
30 серпня 2019 року проведено урочистості з нагоди святкування Дня підприємця. Відзначено почесними грамотами міського
голови 20 представників суб’єктів господарювання міста Хмельницького.

1.Проведення моніторингу
потреб підприємств міста у
фахівцях та робітничих кадрах в
розрізі професій
2.Формування регіонального
замовлення на підготовку
фахівців та робітничих кадрів з
урахуванням потреб
підприємств міста

8

Виконується

Назва проєкту: Виявлення нагальних проблемних питань у діяльності підприємств міста та шляхів їх вирішення через співпрацю з міською владою
Проведено 7 виїзних нарад щодо розгляду поточного стану та короткострокових прогнозів роботи підприємств міста, у ході
Управління економіки
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яких ознайомлено з роботою підприємств, проблемними питаннями, що гальмують їх розвиток. За підсумками нарад
сформовано перелік інфраструктурних проблем, що потребують вирішення на місцевому рівні.
У ході нарад на підприємствах (ТОВ "Літма", Дім модної білизни "AJOUR", Хмельницький завод німецько-японської компанії
Виконавчі органи міської
2017-2020
"Sumitomo Electric Bordnetze") виявлено інфраструктурні проблеми, пов’язані з дорожнім покриттям під’їзних доріг та
органи
освітленням вулиць.
У квітні 2019 року виконано ремонт дорожнього покриття на вул. Чорновола, 174/6. Для ремонту під'їзних доріг до Дому
модної білизни "AJOUR" (пров. Купріна) розроблено проектно-кошторисну документацію, яка знаходиться на коригуванні.
Зійснюється підготовка до проведення ремонту дорожного покриття на під’їзді до Хмельницького заводу німецько-японської
компанії "Sumitomo Electric Bordnetze" (вул. Північна). Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення
ремонтних робіт, отримано позитивний експертний висновок, укладено договір на виконання робіт, які заплановано на 2020 рік.

1.Проведення виїзних нарад на
підприємствах міста
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Назва проєкту: Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення
Визначено потребу у робітничих кадрах підприємств міста. Сформовано регіональне замовлення на підготовку 30 фахівців та
Управління економіки
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610 осіб робітничих спеціальностей на 2019/2020 навчальний рік у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста.
Проведено зустрічі з працедавцями щодо відкриття у закладах професійної (професійно-технічної) освіти навчальнопрактичних центрів та навчально-виробничих дільниць на підприємствах.
На основі запитів роботодавців міста сформовано пропозиції до регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у
Департамент освіти та науки 2017-2020
закладах професійної (професійно-технічної) освіти у кількості 750 осіб на 2019/2020 навчальний рік за напрямками: загальні
професії електротехнічного виробництва; будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи; автомобільний транспорт; швейне
виробництво; громадське харчування; загальні професії для всіх галузей економіки.
Задоволенність потреби підприємств у робітничих кадрах - не менше 80%.
Прийнято участь у засіданнях регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів) при Хмельницькій ОДА, на яких
розглянуто питання про формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців.
Організовано Всеукраїнський конкурс "Прорив легкої промисловості України", який популяризує професійну освіту та робочі
спеціальності. На конкурсі представлено 45 колекції з 38 професійно-технічних закладів України.
Проєкт “Купуй Хмельницьке!”
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1
1.Організація та проведення
виставково-ярмаркових заходів
з підтримки місцевих
товаровиробників

2
3
Продовжується реалізація проєкту "Купуй Хмельницьке" у частині промоціювання товарів місцевого виробництва шляхом
Хмельницька торговомаркування товарів місцевого виробництва у торговельних мережах міста.
промислова палата,
З метою популяризації місцевих виробників одягу, у рамках проєкту "Мо/Дні: Відкриття" проведено конкурсний відбір серед
управління економіки,
молодих дизайнерів. Сім кращих колекцій представлено на фінальному показі "Мо/Дні" разом з колекціями одягу місцевих
управління торгівлі,
виробників.
управління житловоМісцеві виробники одягу взяли участь у виставці "Kyiv Fashion 2019" (м. Київ), міжнародній виставці EXPO Wedding Fashion
комунального господарства,
Ukraine 2019 (м. Київ).
управління культури і
27-28 листопада 2019 року місцеві виробники (Сироварня "Іберія", ТМ "Балтика", ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза", ТМ
туризму
"Насолода", ТМ "Хмельницькі делікатеси", ТМ "Trava", ПрАТ "Хмельпиво", ТОВ "Традиції смаку") взяли участь у III
Міжнародній виставці продовольчої продукції Ukrainian Food Expo 2019, що відбулася у Міжнародному виставковому центрі
(м. Київ). Витрати на оренду виставкової площі для хмельницьких виробників відшкодовано Хмельницькою міською радою у
рамках проєкту регіонального розвитку "Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому".
За сприяння Хмельницької міської ради підприємства міста взяли участь у наступних виставкових заходах: ТОВ "Полларді
Фешн Груп" - у Міжнародній спеціалізованій виставці весільних суконь Harrogate (Великобританія), ТОВ "Дювельсдорф
Україна" - у виставці-ярмарку "Агро-Поділля 2019", АТ "ТЕМП" - у Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека
2019".
12 грудня 2019 року кластер Podillya Wedding Group (бренди Pollardi, Victoria Soprano, Armonia, Ajour, Anna Sposa, Queen, Natali
Styran, Suzie) презентували бачення майбутніх трендів під час показу вечірніх та весільних колекцій одягу сезону весна-літо
2020, організованого міською радою у Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції.

2.Розроблення логотипу “Купуй Розроблено логотип “Купуй Хмельницьке!”.
Хмельницьке!”
3.Співпраця з торговими
мережами міста для маркування
продукції місцевих
товаровиробників логотипом
“Купуй Хмельницьке!” та їх
розміщенням на спеціально
виділених стендах

1.Подальше запровадження
прозорих механізмів надання
документів дозвільного
характеру та адміністративних
послуг суб’єктам
господарювання міста через
впровадження електронного
урядування
2.Створення доступних,
економічно ефективних і
безпечних послуг, спрямованих
на забезпечення потреб
професійних і приватних
користувачів шляхом
застосування динамічних
реєстрів, безпаперових процесів
реєстрації, інтегрованих
інформаційних систем тощо

1.Перегляд та спрощення
інформаційних і технологічних
карток адміністративних послуг
з урахуванням змін до
законодавства

З метою популяризації місцевого виробництва здійснюється маркування товарів у ритейл-мережах міста ("Фуршет", "Сільпо",
"Хлібосол", "Таврія-В"). Товари маркуються особливими брендованими підцінниками та воблерами. Для здійснення маркування
брендованою позначкою "Місцевий виробник" до промоціювання долучаються фірмові мережі роздрібної торгівлі, що
виробляють та реалізують власний продукт у місті.
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А.2. Легкість ведення бізнесу
А.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку “Doing Business”
Назва проєкту: Впровадження електронного урядування у процедурах надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб’єктам господарювання
Відкрито можливість здійснення попереднього запису на електронну чергу через сайт ЦНАП та перевірки стану виконання
Управління адміністративних 2017-2020
послуги. Запроваджено можливість подання звернень у електронному вигляді через портал MyCity.
послуг, управління з питань
реєстрації
Виконується

Адміністратори Управління адміністративних послуг користуються Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Національною кадастровую системою, Єдиним
державним демографічним реєстром.
Продовжуються роботи із запровадження системи електронного документообігу "Електронна система управління документами
та записами для Хмельницької міської ради".

Управління адміністративних 2017-2020
послуг, управління з питань
реєстрації

Виконується

Назва проєкту: Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг
Підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету міської ради "Про затвердження інформаційних та технологічних карток
Управління адміністративних 2017-2020
адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є виконавчий комітет Хмельницької міської ради та втрату чинності рішення
послуг
виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.03.2014 р. №211", "Про внесення на розгляд сесії міської ради
пропозиції про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є
Хмельницька міська рада та втрату чинності рішень".
А.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу
Назва проєкту: Створення комунальної установи “Агенція розвитку міста”

Виконується

1
1.Створення комунальної
установи “Агенція розвитку
міста”

2
Рішенням міської ради від 22.03.2017 р. №8 створено комунальну установу Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста"
та затверджено програму її діяльності на 2017-2018 роки. За рахунок грантових коштів придбано обладнання для створення
робочих місць на умовах співфінансування у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу
"Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області".

3
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4. Сприяння розвитку
інвестиційної, інноваційної та
підприємницької діяльності на
території міста

Розроблено та 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 інвестиційний проєкт "Реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні “Лезневе”, загальна
вартість проекту – 13,8 млн. грн.
Проводиться активна робота щодо вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. 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 (EBRD).
24 вересня 2019 року підписано Меморандум про порозуміння між Хмельницькою міською радою та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку щодо програми ЄБРР "Зелені міста". Проєкт сприяє вирішенню екологічних проблем у світі,
кліматичних змін та довкілля, сприяє розвитку «зеленого» планування міст у сфері міської екологічної інфраструктури, що
приводить до сталого зеленого розвитку. За грантові кошти європейськими експертами буде розроблено План дій "Зелене
місто".
Агенцією розвитку Хмельницького подано 11 конкурсних проєктів, перемогу з яких здобули 7 (залучено 2,7 млн. грн.). Подано
проєкт на національний конкурс інноваційних IT-проєктів на основі відкритих даних "Open Data Challenge" "MyCity";
конкурсний проєкт Міжнародного фонду культурного різноманіття ЮНЕСКО "Файне Поділля: Розвиток потенціалу
мікропідприємництва місцевих традиційних ремесл шляхом інтеграції в економічний сектор Поділля, Україна"; проєкт
міжнародного співробітництва "Literary and translation festival "TRANSLATORIUM" на конкурс Британської Ради в Україні у
партнерстві з EUNIC "Culture Bridges" та на конкурс від ДУ "Українського культурного фонду"; проєкт міжнародного
співробітництва на конкурс Європейської комісії "Creative Europe" "Waste to art"; конкурсний проєкт Канадського фонду
місцевих ініціатив "Розвиток потенціалу місцевих жінок-майстринь шляхом інтеграції в економічний сектор Поділля".

5

6

7

8
120,7

9

10
120,7

11
Виконано

2.Обмін досвідом з іншими
Працівники міської ради пройшли дистанційний курс навчання “Підготовка та впровадження проєктів розвитку громад”,
КУ “Агенція розвитку міста”,
містами та стажування з питань організований Асоціацією міст України. Прийнято участь у тренінгу "Написання проєктів. Фонди ЄС" (м.Київ), тренінгу з
управління економіки
проєктного менеджменту
написання заявок для участі у програмі "Креативна Європа" (м.Тернопіль), здійснено стажування з питань проєктного
менеджменту (Польща). Міська рада долучилася до участі у проєкті “Німецько-українська академія з питань доброго
урядування та підвищення компетентності в Європі” (AGREE) Європейської академії Берліну (3 представники підвищили
компетенцію) та стала переможцем конкурсу для участі у тренінговій програмі “Посилення місцевої демократії та
урбаністичного розвитку за допомогою підходу "SymbioCity” (команда від міста прийняла участь у 5 тренінгових сесіях).
Прийнято участь у наступних заходах: семінар “Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій
та підвищення експертного потенціалу” (м. Київ); навчальний курс з проєктного менеджменту та особливостей написання
грантів у рамках проекту U-LEAD (м. Івано-Франківськ); національна конференція “Аутсорсинг для місцевого економічного
розвитку” (м. Київ); work-shop “Розробка та менеджмент проєктів” (м. Івано-Франківськ) у якості експертів з підготовки
інвестиційних проєктів; американська програма ділових стажувань SABIT “Регіональний економічний розвиток: розвиток
малого та середнього бізнесу”.
У 2018 році прийнято участь у Інкубаційній програмі розвитку ІТ-проєктів "1991 Open Data Ancubator", І міжнародному ярмарку
грантів у сфері культури, Open Data Forum 2018, програмі "Креативна Європа" для культурних операторів з України,
Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності, ІІ міжнародній конференції-шоукейсі "Культурні
відносини України та ЄС: підсумки 2018 року".
У 2019 році працівник Агенції розвитку Хмельницького пройшов стажування у США за програмою Professional Fellows.
3.Підготовка проєктів та
сприяння їх реалізації, у т. ч.
пошук джерел фінансування

4
2017

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста: інформаційно- КУ “Агенція розвитку міста”,
консультаційна підтримка, допомога у оформленні документів – від державної реєстрації до проходження всіх дозвільноуправління економіки
погоджувальних процедур.
24 січня 2019 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради із власниками компанії “Düvelsdorf Handelsgesellschaft
mbH” Адольфом та Яном Дювельсдорфами. У ході зустрічі обговорено можливості розширення виробництва ТОВ
“Дювельсдорф Україна”, а також процедуру купівлі земельних ділянок, на яких розташовані виробничі площі підприємства.
13 лютого 2019 року сесією міської ради 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”.

2017
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2017-2020

Виконується

1
5. Розширення міжнародної
співпраці, написання і подання
проєктів із залученням ресурсів
міжнародної технічної
допомоги для розбудови
інфраструктури підтримки
підприємництва на умовах
співфінансування (бізнесцентрів, бізнес-інкубаторів,
інноваційних центрів тощо)

2
3
4 січня 2019 року підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування проєкту модернізації інфраструктури ТПВ між
КУ “Агенція розвитку міста”,
Хмельницькою міською радою, ХКП "Спецкомунтранс" та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD). Згідно з
управління економіки
умовами Угоди Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надасть ХКП "Спецкомунтранс" довгострокове фінансування (до
13 років) у сумі до 15 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 млн. євро на впровадження І етапу проєкту.
Також ЄБРР додатково мобілізуватиме грантові кошти для підготовки регіонального плану управління ТПВ та програми участі
зацікавлених сторін, розробки пропозицій щодо коригування методології встановлення тарифів на захоронення та переробку
ТПВ на базі принципу повного покриття витрат. Зазначену угоду затверджено рішенням міської ради від 13.02.2019 р. №2.
У рамках Угоди про підготовку кредитного фінансування проєкту модернізації інфраструктури ТПВ компанії-консультанти
WSP та IDOM, що були найняті ЄБРР для проведення Оцінки екологічного та соціального впливу проєкту (ESIA), з 2 по 4 липня
2019 року перебували у м. Хмельницькому. Консультанти зібрали інформацію, відвідали сміттєзвалище та провели зустріч з
жителями міста Хмельницького і прилеглих до міста сіл, їх керівництвом щодо методології проведення цієї оцінки.

4
2017-2020

6. Представлення міста на
форумах, конференціях,
виставках, семінарах в Україні
та за кордоном

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля Хмельницького щодо роботи у напрямку євроінтеграції,
КУ “Агенція розвитку міста”,
розвитку економіки та міжнародного співробітництва та відзначила Хмельницький почесною нагородою Призу Європи – Plaque
управління економіки
of Honour. 14 жовтня 2019 року міський голова у місті Шицзячжуан підписав Меморандум про споріднення між містом
Хмельницький та містом Шицзячжуан провінції Хебей (Китай). Також під час візиту до міста Шицзячжуан хмельницька
делегація представила Хмельницький і Україну на виставці досягнень міст і держав світу та 4 Конференції з розвитку індустрії
туризму провінції Хебей.
12 грудня 2019 рокуу Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції міською радою організовано показ
вечірніх та весільних колекцій одягу сезону весна-літо 2020 від хмельницьких виробників, об’єднаних у кластер Podillya
Wedding Group.
Організовано презентацію міста на фестивалі "Old Kaleici" у м. Калеїчі (Туреччина).
Протягом 2019 року організовано прийом 27 офіційних делегацій.

2017-2020

1. Передача приміщення
комунальної власності для
розміщення центру підтримки
інновацій та підприємництва
iHUB в тимчасове користування
Міжнародному благодійному
фонду “Сід Форум Україна”
2. Налагодження роботи та
забезпечення функціонування
центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB

Назва проєкту: Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB
З метою розвитку інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної
Хмельницька міська рада
привабливості і реалізації інноваційного потенціалу міста підписано Меморандум про співпрацю між Міжнародним
благодійним фондом "Сід Форум Україна" та Хмельницькою міською радою, який передбачає, зокрема, створення центру
підтримки інновацій та підприємництва iHUB як частини мережі інноваційних центрів з підтримки підприємництва та стартапкомпаній у місті. Для реалізації вищезазначеного проєкту розглядалось питання щодо передачі у користування приміщень у
центрі міста для створення Центру.
Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB передбачається у рамках реалізації проєкту регіонального
розвитку, який реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, 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.

Управління економіки,
Міжнародний благодійний
фонд “Сід Форум Україна”
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Частково
виконано

2017 -2020
На стадії
виконання

Назва проєкту: Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу
1. Створення електронного
Постійно оновлюється та актуалізується інформація у розділі "Для бізнесу" на офіційному сайті міської ради.
ХМКП
2017
інформаційно-консультаційного У "Кабінеті мешканця" на порталі відкритих даних міської ради MyCity (https://mycity.khm.gov.ua) забезпечено швидкий
“Хмельницькінфоцентр”
ресурсу для бізнесу
перехід для отримання державних електронних послуг та сервісів, послуги щодо оплати і продовження договору особистого
строкового сервітуту для розміщення стаціонарної, пересувної тимчасової споруди, відкритого майданчика для харчування. У
2. Систематизація, розміщення розділі "Мої компанії" передбачено можливість реєструвати інвестиційні проєкти.
Управління економіки,
2017-2020
Проєкт регіонального розвитку "Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому", який
та постійна актуалізація
виконавчі органи міської
увійшов до переліку проєктів-переможців конкурсного відбору проєктів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів державного
інформації для наповнення
ради
бюджету, отриманих від Європейського Союзу, передбачає активізацію підприємницької діяльності у місті, зокрема створення
ресурсу
та підтримку інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу.
Реалізація проєкту "Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу" розпочато у 2019 році у
рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
14.12.2018 р. №16. Проєкт передбачає наступні заходи:
- розроблення концепції веб-порталу, систематизація та збір інформації для його наповнення;
- створення інформаційно-консультаційного веб-порталу для бізнесу;
- оновлення та актуалізація інформації для бізнесу.
А.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців.
Назва проєкту: Навчальна програма “Школа молодого підприємця”
1.Розроблення Проєкту “Школа Проєкт "Школа молодого підприємця" реалізується у рамках виконання заходів, передбачених Програмою сприяння та розвитку
Управління економіки
молодого підприємця”
підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки та Програмою розвитку підприємства міста Хмельницького на 2019-2021
роки. Реалізація проєкту здійснюється шляхом навчання учнівської та студентської молоді бізнес-мисленню та лідерським
якостям.
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На стадії
виконання

На стадії
виконання

2017
Виконано

1
2.Підготовча робота до
організації навчання (пошук та
оплата послуг викладачів,
залучення представників
органів влади та підприємців
міста)

2
До викладання у "Школі молодого підприємця" запрошуються керівники успішних підприємств міста, які діляться практичним
досвідом щодо організації власної справи, управління бізнесом, розробки успішної стратегії підприємства та методів діяльності
у реаліях вітчизняної економіки.
У 2019 році залучено спеціалістів міжнародного рівня з організації, розвитку та управління малим і середнім бізнесом
освітнього проєкту фонду Василя Хмельницького K.Fund "Школи малого і середнього підприємництва". До викладання у
"Школі молодого підприємця" запрошено експертів: Юлія Габ (викладач бізнес-школи КРОК, автор програми з маркетингу,
провела 10 років, працюючи у сфері маркетингу компаній «Ріглі» та «Філіп Морріс», у т. ч. у різних країнах; Євген Зінгерман
(комунікаційний стратег та незалежний консультант, викладач у практичній школі комунікацій «Bazilik».

3
Управління економіки,
Департамент освіти та науки

3.Матеріально-технічне
забезпечення проєкту (оренда
приміщення, оренда
обладнання, необхідного для
проведення навчального
процесу, друк роздаткових
матеріалів та сертифікатів,
закупівля канцелярського
приладдя тощо)

У 2019 році для реалізації проєкту використано і додатково обладнане приміщення комунальної установи "Молодіжний центр",
а також приміщення Хмельницької міської ради.

Управління економіки

4.Проведення інформаційної
кампанії для залучення молоді
до участі в Школі молодого
підприємця та популяризація її
роботи (залучення засобів
масової інформації,
виготовлення рекламної
продукції)

Інформаційна кампанія щодо залучення молоді до участі у проєкті "Школа молодого підприємця" здійснюється у засобах
масової інформації, на сайті Хмельницької міської ради, сторінках мережі Facebook (за допомогою таргетованої реклами.
Щороку надходить понад 100 заявок на участь.

5.Проведення навчального
процесу

8-23 червня 2019 року проведено інтенсивний курс за форматом MBA від Школи малого і середнього підприємництва, який
охоплював основні напрями організації бізнесу та підприємницької діяльності.
6-10 грудня 2019 року проведено навчання, спрямоване на покращення підприємницьких та кар’єрних компетенцій для
власників, топ-менеджерів та маркетологів виробничих підприємств, для бізнесу, що прагне систематизуватися. На курс
зареєструвалось більше 100 осіб, серед яких відібрано 24 учасника. Учасники – власники діючих бізнесів, яким розповіли як
покращити продуктивність та збільшити продажі. Освітній шестиденний інтенсив включав три модулі: Системний Маркетинг,
Цифрові комунікації, Просування бізнесу в соціальних мережах.

4
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2017, 2018
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Виконано

Липень
2017, 2018

Виконано

Управління економіки,
управління молоді та спорту

Серпень
2017, 2018
Виконано

Управління економіки,
Департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту

Вересеньжовтень
2017, 2018

136,0

66,9

69,1

306,0

236,9

Виконано

69,1

А.3.Формування простору інвестиційного партнерства
А.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів
Назва проєкту: Налагодження ефективної системи супроводу інвестора
1. Підготовка до інвестування
Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста: інформаційно- КУ “Агенція розвитку міста”, 2017-2020
17,5
(надання аналітичної інформації консультаційна підтримка, допомога у оформленні документів.
управління економіки
про місто; пошук та
З метою здійснення супроводу інвестора, формування та надання первинної аналітичної інформації, підбору необхідної
демонстрація інвестиційних
земельної ділянки та вибору приміщення, надання допомоги у рекрутинговій кампанії діє комунальна установа “Агенція
можливостей; підбір необхідних розвитку Хмельницького”.
ділянок та споруд; організація Створено веб ресурс “Інвестиційний портал Хмельницького”, на якому розміщується інформація для потенційних інвесторів
візитів інвесторів; пошук
(інформація про місто, експортні можливості промислових підприємств міста, вільні виробничі площі та офісні приміщення,
потенційних постачальників
які можуть бути запропоновані інвесторам, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
тощо)
Здійснено роботу зі збору економічних даних та показників з метою визначення рівня сприятливості інвестиційного клімату у
місті Хмельницькому. За результатами оцінювання Національним уповновавженим рейтинговим агенством "IBI-Rating" рейтинг
інвестиційної привабливості міста визначено на рівні invA - висока інвестиційна привабливість.
Спільно з інвестиційним агенством UkraineInvest організовано захід - "Investment Talks" із залученням потенційних інвесторів,
представників бізнесу.
2.Реалізація інвестиції
(підтримка в адміністративних
процедурах (реєстрація,
ліцензії, сертифікати тощо);
підтримка в юридичних
питаннях, податкуванні,
бухгалтерському обліку;
сприяння у пошуку та виборі
проєктних та будівельних
організацій; допомога у пошуку
та підборі персоналу; підтримка
у проведенні переговорів;
перекладацькі послуги тощо)

Міська рада постійно здійснює заходи щодо сприяння бізнесу у створенні виробництв, які відповідають сучасним вимогам та
КУ “Агенція розвитку міста”
європейським стандартам. За результатами роботи залучено інвесторів: ТОВ "СЕ Борднетце Україна" - розпочало виробництво
кабельно-провідникової продукції для автомобільної промисловості; ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "2К" –
розпочало виробництво побутової хімії (розташоване на території колишнього ТЦ "Європа").
Надано сприяння компанії-інвестору "Нова Пошта" у реалізації проєкту щодо створення інноваційного сортувального терміналу
з сучасним обладнанням (термінал побудований з використанням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та
розвитку у сумі 9,5 млн. євро); ТОВ "Дювельсдорф Україна" - збільшення виробничих площ; ТОВ "ГРАСС" - будівництво
об’єкту виробничого призначення на вул. Прибузькій, 65; ТОВ "Карат" - будівництво складського приміщення на вул.
Пілотській, 79/1, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» - будівництво нового виробничого корпусу тощо.

17,5

67,5

67,5

Виконується

2017-2020

Виконується

1
2
3. Післяінвестиційна підтримка Агенція розвитку Хмельницького здійснює супровід інвестора на усіх етапах інвестування.
(підтримка у налагодженні
стосунків між інвесторами та
органами місцевої влади;
сприяння у питаннях отримання
віз та дозволів на
працевлаштування; підтримка в
оподаткуванні, бухгалтерському
обліку, митних процедурах;
підтримка у налагодженні
стосунків з тими, хто формує
громадську думку; підтримка у
зв'язках з громадськістю;
консалтингові послуги тощо)

1.Створення робочої групи з
проведення інвентаризації
земельних ділянок та
промислових майданчиків, що
можуть бути запропоновані
інвесторам
2.Проведення виїзних оглядів
земельних ділянок та
промислових майданчиків
3.Узагальнення інформації про
земельні ділянки та промислові
майданчики

3
КУ “Агенція розвитку міста”

4
2017-2020

5

6

7

8

9

10

11

Виконується

Назва проєкту: Проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам
З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу у економіку міста створено робочу групи з проведення
Управління економіки
2017
інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам.
Виконано

Членами робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути
запропоновані інвесторам, проведено інвентаризацію земельних ділянок та промислових майданчиків шляхом здійснення
виїзних оглядів.
За результатами проведеної інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків підготовлено анкети, які містять
вичерпну інформацію для інвесторів.

4.Виготовлення презентаційної Розроблено буклет для інвестора стосовно земельних ділянок та промислових майданчиків.
продукції для потенційних
інвесторів стосовно земельних
ділянок та промислових
майданчиків

Робоча група

2017
Виконано

Управління економіки

2017
Виконано

Управління економіки

2017
Виконано

Назва проєкту: Розроблення промоційних матеріалів та презентації щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому
1.Збір інформації для
Узагальнену інформацію (анкети) про земельні ділянки та промислові майданчики, що можуть бути запропоновані інвесторам,
Управління економіки,
2017, 2018
наповнення інвестиційного
надано для включення до інвестиційного паспорту міста.
управління культури і
паспорту міста та промо-ролика Проводиться робота над постійним інформаційним наповненням Інвестиційного порталу міста (invest.khm.gov.ua), який має на туризму, управління торгівлі,
меті ознайомити потенційного інвестора з інвестиційними об’єктами міста, їх локацією на мапі, економічними та технічними
громадські організації,
характеристиками. На порталі відображена інформація про розвиток ключових сфер соціально-економічного життя міста,
підприємства, установи
зазначено показники, що відображають переваги залучення інвестицій саме у місто Хмельницький. Даний веб-ресурс містить
інформацію про історії успіху провідних компаній міста, контактні дані для зв’язку з офісом супроводу інвестора.
2.Друк інвестиційних паспортів Здійснено друк англомовного видання "Khmelnitskyi Investment Profile" (300 примірників).
3.Виготовлення промо-ролика

Виготовлено промо-відео щодо інвестиційного потенціалу міста, можливостей та перспектив розвитку бізнесу.

4.Поширення промоційних
матеріалів та промо-ролику
щодо можливостей
інвестування у місті
Хмельницькому

Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький на українській, англійській та китайській мовах.
Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів, яка розміщена на веб-ресурсі
"Інвестиційний портал Хмельницького" (інформація про місто, експортні можливості промислових підприємств, вільні
виробничі площі та офісні приміщення, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами) розміщено на офіційному сайті міської ради.
Виготовлено англомовну брошуру "Invest in Khmelnytskyi", китайськомовну брошуру "投資赫梅利尼茨基", єврофлаєр “We
Support Your Ideas”, 2D проморолики українською, англійською та китайською мовами "Чому Хмельницький?", мультимедійну
презентацію інвестиційного потенціалу міста.

Виконано

Підприємство поліграфії

2017, 2018

43,3

43,3

Виконано

Телерадіокомпанія

2017, 2018

20,0

20,0

Виконано

Управління економіки, КУ
“Агенція розвитку міста”

2017–2020

20,6

20,6

Назва проєкту: Розроблення та просування інвестиційних проєктів, що спрямовані на розвиток міста

20,6

20,6

Виконується

1
1.Розроблення маркетинговоінвестиційної стратегії міста,
яка спрямована на створення
іміджу через формування
обізнаності та зацікавленості
серед цільових аудиторій,
передусім ділових кіл,
інвесторів, підприємців,
туристів, а також місцевих
мешканців та жителів інших
областей

2
Розроблено Інвестиційну мапу міста, Інвестиційний портал міста, туристичні мапи "Цікавий Хмельницький" і "Подорожуй з
Хмельницького".

3
КУ “Агенція розвитку міста”

4
2017

КУ “Агенція розвитку міста”

2017-2020

3.Розроблення інвестиційних
проєктів, спрямованих на
розвиток міста

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

2017-2020

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 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.).

7

8

9

10

11

Розроблено презентаційну, сувенірну та іміджеву продукцію відповідно до бренд-буку міста. Зазначена продукція
презентувалась представникам офіційних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій під час офіційних
прийомів.
Розроблено фотоальбом"Хмельницький. Щодня новий", календарі подій 2019 "Щодня новий», календар подій 2020 "Щодня
цікавий", промопродукція (екоторби, магніти, браслети, наліпки).
Створено новий канал комунікації "Хмельмен" у соцмережах (Фейсбук, Інстаграм, Телеграм).
Здійснюється співпраця з інтернет-виданнями ZruchnoTravel. UkrInform, телеканалом UA.TV щодо розміщення інформації про
місто.
Здійснено промоцію Різдвяного ярмарку (відеоролик, просування у соцмережах, сувеніри).

2017-2020

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

6.Застосування механізму
прямого маркетингу
(Directmailmarketing)

2017-2020

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

КУ “Агенція розвитку
Хмельницького”, управління
економіки

208,8

208,8

208,8

Виконується

Виконується

А.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу
Назва проєкту: Розроблення та просування бренду міста
Створено робочу групу, проведено стратегічну бренд-сесію з розробки айдентики бренду міста. Міською радою оголошено
КУ “Агенція розвитку
Лютий 2018
конкурс з розробки бренду міста. Здійснено прийом конкурсних робіт з визначення розробника бренду та брендбуку міста.
Хмельницького”, управління
економіки

2.Бренд-орієнтований аналіз
Проведено бренд-орієнтований аналіз міста.
міста: аналіз цільових аудиторій
бренду; SWOT-аналіз;
конкурентний аналіз

208,8

Виконується

2017-2020

Розіслано близько 1000 ознайомчих електронних листів з інформацією про інвестиційну привабливість міста для потенційного
інвестора.

Виконується

Виконується

5.Розроблення мультимедійної Створено 2D проморолики українською, англійською та китайською мовах "Чому Хмельницький?", мультимедійну презентацію КУ “Агенція розвитку міста”,
презентації міста як інструменту інвестиційного потенціалу міста.
управління економіки
представлення його під час
зустрічей з інвесторами та на
різних інвестиційних заходах

1.Створення робочої групи з
розробки бренду міста із
залученням експертів з
регіонального маркетингу та
брендингу

6

Виконано

2.Складання та реалізація
Розроблено маркетинговий план щодо промоції заходів, айдентики, загальноміських подій.
щорічних маркетингових планів

4.Розроблення інструментів
інформаційно-маркетингового
просування міста (інвестиційні
буклети, брошури,
спеціалізовані інформаційні
листки, CD, промоційні папки, в
які вкладаються різноманітні
матеріали)

5

Березень –
травень
2018

Виконано

Виконано

1
2
3.Розроблення платформи
Розроблено бренд міста та концепцію його візуальної ідентичності.
бренду міста (формування
профілю привабливості міста;
розроблення стратегічного ядра
бренду міста; компонентів
платформи бренду міста;
компонентів системи
комунікацій бренду міста)

3
КУ “Агенція розвитку
Хмельницького”, управління
економіки

4.Просування бренду
(створення та наповнення
сторінки “Бренд
Хмельницького” у мережі
Facebook, реалізація цільових
заходів, спрямованих на
розвиток та просування бренду
Хмельницького)

КУ “Агенція розвитку
Хмельницького”, управління
економіки

1.Вибір земельної ділянки для
розміщення індустріального
парку

Створено сайт http://brand.khm.gov.ua, на якому розміщено Паспорт стандартів системи візуальної ідентифікації бренду міста та
його суміжних брендів (Брендбук). Він використовується зацікавленими особами для розробки власних графічних матеріалів.
Також розробляються/погоджуються макети промопродукції з використанням розробленої символіки (сувенірні кружки,
листівки, кондитерські вироби, туристичні мапи міста, бланки листів, нагород, дипломів, біл-борди, банери на загальноміські
заходи тощо).

Рішенням міської ради від 14.12.2018 р. №15 затверджено концепцію індустріального парку "Хмельницький" та створено
індустріальний парк "Хмельницький".

3.Подання до Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України пакету
документів, необхідного для
реєстрації індустріального
парку

Подано заяву з відповідним пакетом документів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення
індустріального парку “Хмельницький” до Реєстру індустріальних парків.

6

7

8
65,0

9
65,0

10

11

березень –
червень
2018
Виконано

Управління економіки

2017

199,7

199,7
Виконано

2018
Виконано

Управління економіки

2018
Виконано

4.Отримання ініціатором витягу Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України включено до Реєстру індустріальних парків індустріальний
з Реєстру індустріальних парків парк “Хмельницький”.

Управління економіки

2018

5.Проведення конкурсу з вибору З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку "Хмельницький" шляхом організації і
керуючої компанії
проведення відкритого конкурсу прийнято рішення міської ради від 09.10.2019 р. №13 "Про організацію та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку "Хмельницький". Ведеться підготовка до проведення конкурсу з
вибору керуючої компанії індустріального парку.
У грудні 2019 року презентовано індустріальний парк"Хмельницький" на ІІ Форумі індустріальних парків України «Синергія
співробітництва бізнесу та влади» у рамках Українських Індустріальних Днів. Під час Форуму обговорено нагальні питання та
перспективи створення індустріального парку"Хмельницький" з першим заступником міністра розвитку громад та територій
України, заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та президентом Торговопромислової палати України.

Управління економіки

2019

6.Створення та функціонування Розроблено та затверджено детальний план території загальною площею 91 га.
індустріального парку

Управління економіки

У 2018 році зареєстровано ГО "Хмельницький ІТ кластер" (12 учасників) та відкрито коворкінг-центр (вул. Героїв Майдану,
9/1).

Виконано

На стадії
виконання

А.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки
Назва проєкту: Сприяння розвитку ІТ-сектору
1. Проведення “круглих столів” Проведено "круглий стіл" для вчителів інформатики та представників академії "ШАГ" - "Старт в ІТ", "круглий стіл" з
Департамент освіти та науки,
з питань розвитку ІТ-галузі та
представниками ХНУ "Що таке Smart Education? Трансформація освіти".
навчальні заклади, КУ
залучення ІТ-спеціалістів до
У 2019 році у рамках Програми "Громадські ініціативи" м. Хмельницького на 2016-2020 роки громадською організацією
“Агенція розвитку міста”
реалізації муніципальних
“Сучасна Україна”, що здійснює діяльність у сфері інформаційних технологій, реалізовано мікропроєкт "Відеозйомка подій у м.
проєктів
Хмельницькому" (створено 15 відеороликів).
Спільно з IT-кластером Хмельницького організовано хакатон UrbanHack (понад 150 учасників), на якому фахівці ІТ-сфери
намагалися створити проєкти для форсування урбанізаційних процесів. Протягом 36 годин учасники 10 команд мали завдання
створити проєкти – смарт-додатки з покращення інфраструктури Хмельницького.
2. Сприяння створенню
коворкінг-центрів для ІТспеціалістів

5

Виконано

А.4. Розбудова точок економічного зростання
А.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості
Назва проєкту: Створення індустріального парку
Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для розміщення
Департамент архітектури,
індустріального парку площею 91 га (вул. Вінницьке шосе, 18). Виконано геодезично-вишукувальні роботи та геологічні
містобудування та земельних
дослідження земельної ділянки.
ресурсів

2.Затвердження концепції
створення індустріального
парку. Прийняття рішення про
створення індустріального
парку

4
Червень –
серпень
2018

КУ “Агенція розвитку міста”,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2019-2020

743,6

743,6

2017-2020

131,0

111,0

20,0

943,3

943,3

630,5

496,0

На стадії
виконання

134,5

Виконується

2017-2020
Виконано

1
3.Впровадження системи
відкритих даних (Open Data)

2
Створено робочу групу з впровадження системи відкритих даних, сформовано заходи щодо забезпечення розміщення наборів
даних міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних у мережі Інтернет.
У 2018 році проведено навчання для працівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств. Сформовано
переліки відкритих даних міської ради, затверджено Положення про відкриті дані Хмельницької міської ради.
На офіційному сайті міської ради створено розділ "Відкриті дані". Забезпечено оприлюднення відкритих даних комунальних
підприємств.
У рамках реалізації проєкту MyCity (веб-сервіс, що дозволить жителям міста отримувати інформаційні та адміністративні
послуги у особистому кабінеті мешканця та мати швидкий доступ до відкритих даних (http://mycity.khm.gov.ua/OpenData)
оприлюднено відкриті реєстри управлінь.

3
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
Хмельницький національний
університет, управління
економіки

4. Створення навчальнометодичної бази з ІТ-дисциплін
(розроблення інтерактивних,
проєктивних, кейс- технологій,
електронних навчальних курсів,
підручників, посібників,
системи комп’ютерного
тестування знань)

На базі НВК №10 упорядковується навчально-методичний контент у OneDrive та ClassNotebook на платформі MsOffice 365.
Впроваджується автоматизована перевірка програм, які складають учні (сервер Ejudge). Розроблено матеріали 9 інноваційних
уроків у хмарному середовищі, реалізовано 4 навчальні прєкти, проведено тренінги "Використання хмарних технологій на
уроках та в позакласній роботі".
Впроваджуються інноваційні педагогічні та ІТ- технології та методики навчання у школах міста.

Департамент освіти та науки,
навчальні заклади

5. Популяризація ІТ в освітніх
закладах

Спільно з представниками ІТ-сфери здійснюються заходи щодо залучення молоді до здійснення діяльності у сфері
інформаційних технологій.
Створено 5 відео-роликів про успішні ІТ-компанії, постійно проводиться інформаційна кампанія у навчальних закладах.
У Хмельницькому національному університеті, за підтримки Хмельницького ІТ-кластеру, проведено фестиваль інновацій
"Майбутнє за ІТ", який мав на меті залучити до ІТ-галузі якомога більшу кількість старшокласників, зацікавити їх світом
інформаційних технологій. Діяло 6 локацій - Програмування роботів, Розумний дім, Інтернет речей, 3D-моделювання та друк,
Web-дизайн та локація від Хмельницького ІТ кластеру, на яких презентовано найцікавіші розробки у цій сфері.

Департамент освіти та науки,
навчальні заклади

1. Розроблення та прийняття
рішення міської ради “Про
впорядкування розміщення
тимчасових споруд для
здійснення підприємницької
діяльності та тимчасових
конструкцій на території міста
Хмельницького”

4
2017-2020

6

7

8

9

10

11

Виконується

2017-2020

Виконується

2017-2020

Виконується

А.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю
Назва проєкту: Покращення естетичного вигляду міста
Після тривалих обговорень з громадськістю прийнято регуляторний акт – рішення міської ради від 22.03.2017 р. №30 "Про
Управління торгівлі
впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Хмельницького та
тимчасових конструкцій".

2017

Виконано

2. Проведення інвентаризації
тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

Проведено інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з одночасною перевіркою їх
відповідності паспортам прив"язки та місця розташування у відповідності до комплексної схеми розміщення стаціонарних
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста (засоби пересувної торговельної мережі 425, стаціонарні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності - 1130).
За результатами інвентаризації визначено тимчасові споруди, які розміщено з порушенням вимог законодавства та без
відповідних дозвільних документів.
3. Розроблення та затвердження Розроблено варіанти архітипів зовнішнього вигляду тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
архітипів тимчасових споруд
Проведено 50 нарад за участю суб'єктів господарювання щодо виконання вимог стосовно зміни зовнішнього вигляду
тимчасових споруд у відповідності до затверджених міською радою архітипів. Суб'єктами господарювання здійснюються
роботи щодо опорядкування зовнішнього вигляду фасадів тимчасових споруд відповідно до розроблених архітипів (станом на
01.01.2020 р. впорядковано 492 тимчасові споруди).

Управління торгівлі,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління екології
та контролю за благоустроєм
міста
Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

4. Затвердження комплексної
Комплексну схему розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста
схеми розміщення на території оприлюднено на офіційному сайті міської ради.
міста пересувних тимчасових
споруд для провадження
підприємницької діяльності

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

Управління торгівлі

2017

5. Затвердження Порядку
розміщення на території міста
Хмельницького пересувних
тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

5

Затверджено Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності (рішення міської ради від 04.07.2018 р. №29), згідно з яким передбачається запровадження
розміщення пересувних тимчасових споруд на конкурсній основі через систему "Прозоро".

Виконано

2017
Виконано

Виконано

Виконано

1
2
6. Впорядкування розміщення Розпочато процедуру демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд у парку ім. М. Чекмана.
тимчасових споруд для
Проведено конкурс на право розміщення тимчасових споруд у парку ім. М. Чекмана за результатами якого укладено 4 договори.
провадження підприємницькою
діяльністю у сфері торгівлі,
відпочинку та розваг на
території парків і скверів

3
Управління торгівлі, КП
“Парки і сквери міста
Хмельницького”, КП по
зеленому будівництву і
благоустрою міста,
управління житловокомунального господарства

4
2017-2018

7. Демонтаж самовільно
У 2019 р. демонтовано 41 самовільно розміщену тимчасову споруду відповідно до затвердженого Порядку демонтажу
розміщених тимчасових споруд тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій.

Управління торгівлі,
управління екології та
контролю за благоустроєм
міста, КП
“Хмельницькбудзамовник”

2017-2020

8. Розроблення та затвердження Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція) затверджено рішенням виконавчого комітету
Порядку розміщення
міської ради від 19.07.2018 р. №518.
зовнішньої реклами

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

9. Впорядкування рекламних
конструкцій

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності

2018-2020

ПАТ “Укрзалізниця”

2017-2018

1203,0

Управління житловокомунального господарства,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017

8310,6

Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому перенесено 20 конструкцій типу "бігборд" з І
економіко-планувальної зони міста.
Протягом 2019 року замінено 78 рекламних конструкцій на нові, усі дворівневі конструкції замінено на однорівневі,
демонтовано 138 рекламних конструкцій різного формату.

10. Реконструкція залізничного Виконануються роботи з капітального ремонту фасаду будівлі вокзалу станції Хмельницький.
вокзалу
11. Капітальний ремонт
Привокзальної площі,
встановлення фонтану,
облаштування клумби
1. Реконструкція мережі
електропостачання сектору
“Бартер” МКП – ринок
“Ранковий”

Здійснено ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка); облаштовано фонтан та
тротуар.

Назва проєкту: Розвиток інфраструктури ринків
Здійснено реконструкцію мережі електропостачання сектору "Бартер", придбано підмітально-прибиральну машину,
МКП – ринок “Ранковий”,
облаштовано туалет на території ринку.
управління торгівлі
У 2019 році проведено ремонт та реконструкцію ліній електромереж, технічне обслуговування трансформаторної підстанції,
здійснено облаштування системи водовідведення, очищення каналізаційного колектору зливного каналу. Побудовано
приміщення для працівників парковки.

10

11

300,0

300,0

479,0

479,0

1203,0

Виконано

8310,6
Виконано

2017

1917,1

1917,1
Виконано

3.Капітальний ремонт вул.
Геологів та проїзду Геологів

З метою покращення технічного стану дорожнього покриття вул. Геологів у районі речових ринків виконано капітальний
ремонт проїзду Геологів та капітальний ремонт покриття вул. Геологів (від ПК 14+75 до ПК 19). Ремонт ділянки дороги на вул.
Геологів (від ПК 10+17 до ПК 14+81) буде виконано у 2020 році.
Адміністраціями ринків постійно вживаються заходи щодо покращення умов для здійснення торговельної діяльності
підприємцями.
ТОВ "ТСЦ "Кооператор" на продовольчому ринку на вул. Соборній, 11 проведено реконструкцію тимчасових споруд.
ТОВ
"Ринок Сардонікс" здійснено облаштування асфальто-бетонного покриття території ринку.
ПП "Ізіда" здійснено реконструкцію дахового покриття торгових місць, асфальтування території ринку, збудовано туалет.

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

2850,3

2850,3

5301,6

5301,6
Виконується

Суб’єкти господарювання
2017-2020
приватної форми власності,
ГО “Асоціація Хмельницьких
ринків”, управління торгівлі
Управління торгівлі, ГО
“Асоціація Хмельницьких
ринків”, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності

2017-2020

Управління торгівлі, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

Назва проєкту: Підтримка місцевих товаровиробників
1.Створення та функціонування ТОВ речовий ринок “ВВК Поділля-2” на умовах особистого строкового сервітуту розміщено торговий ряд (вул. Будівельників
Управління торгівлі,
постійно-діючої виставки
між р. Плоскою та залізничними коліями) площею 480 кв. м., на якому надаватиметься перевага у наданні у оренду тимчасових
управління комунального
місцевих товаровиробників
споруд місцевим товаровиробникам.
майна
За сприяння міської влади функціонують дві постійно-діючі виставки-ярмарки (вул. Львівське шосе, 14, вул. Кам'янецька, 80),
де здійснюють підприємницьку діяльність 37 суб’єктів господарювання.

9

Виконується

2017-2020

6.Створення торговельної мапи Розроблено механізм заповнення торговельної мапи та здійснюються заходи щодо внесення даних стосовно об’єктів торгівлі,
міста
закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування.
Опрацьовано 253 об’єкти громадського харчування, 209 магазинів/торгових центрів, 33 майданчики для харчування.

8

Виконано

МКП – ринок “Ранковий”,
управління торгівлі

Продовжується співпраця між міською радою та громадською організацією “Асоціація Хмельницьких ринків”. Проведено 7
робочих нарад стосовно питань, що стосуються функціонування ринків, змін чинного законодавства, дотримання правил
пожежної безпеки, благоустрою території ринків тощо.
Проведено інформаційну роз'яснювальну роботу на 10 ринках щодо легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової"
заробітної плати.
Завершено будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації на вул. Геологів.

7

Виконується

У 2019 році продовжувалась робота з реконструкції ринку на пров. Гвардійському, 2 (встановлено 45 стаціонарних кіосків,
дахове покриття над проходом між кіосками, виконано ремонт прилавків у м"ясному павільйоні та ремонт водопровідних
мереж).

5.Організація зустрічей з питань
поліпшення інфраструктури
ринків, дотримання вимог
законодавства тощо

6

Виконується

2.Реконструкція ринку МКП –
ринок “Ранковий” (заміна
павільйонів, благоустрій
території)

4.Благоустрій територій ринків
приватної форми власності

5

2661,4

2661,4

3661,4

3661,4

4139,3

4139,3

11812,1

5275,7

На стадії
виконання
6536,4
Виконується

2421,5

500,0

1921,5

4921,5

3000,0

1921,5
Виконується

Виконано

2017-2020
Виконується

1
2
2.Забезпечення функціонування У 2017-2019 роках для забезпечення функціонування постійно діючої виставки-ярмарку на вул. Львівське шосе,14
постійно діючої виставкирозпорядником приміщення проводяться ремонтні роботи.
ярмарки на вул. Львівське шосе,
14
3.Сприяння розвитку фірмової
торгівлі місцевих
товаровиробників

4.Проведення фестивалів,
ярмарок з реалізації
сільськогосподарської
продукції та продовольчих
товарів та ярмарок з продажу
виробів народних майстрів

3
Управління торгівлі

4
2017-2020

5
300,0

6

7
300,0

8
409,5

9

11
Виконується

Міською владою створюються максимально сприятливі умови для ведення бізнесу на території міста, у т. ч. для місцевих
Управління торгівлі, суб’єкти 2017-2020
товаровиробників, що забезпечують задоволення потреб населення у продовольчих товарах. Станом на 01.01.2020 р. у місті
господарювання приватної
працює 165 об'єктів фірмової торгівлі, що на 11 об’єктів більше, ніж на початок року.
форми власності
Порядком розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасовх споруд для провадження підприємницької
діяльності передбачено позаконкурсне розміщення пересувних тимчасових споруд, власниками яких є господарюючі суб'єкти місцеві виробники продовольчих товарів, у яких офіційно зареєстрованими є не менш як 5 працівників, а також 60% продукції,
яка реалізується, складає продукція власного виробництва. Дана умова враховується під час проведення електронних торгів на
розміщення пересувних тимчасових споруд на території міста.
У 2019 році організовано Великодній ярмарок, у рамках якого проведено майстер-клас по самчиківському розпису еко-торбин.
Змінено та удосконалено локацію проведення Різдвяного ярмарку, збільшено кількість стилізованих будиночків до 51 та
кількість учасників (зареєстровано 39 суб'єктів господарювання).
Проведено 5 сільськогосподарських ярмарків на вул. Прибузькій.
Організовано фуд-корти під час проведення фестивалів, святкових заходів. Вперше проведено гастрофест "Підпілля кави", у
якому взяли участь кав'ярні, кондитерські, пекарні, сироварні, винотека, винний бутік, організовано майстер-клас з художнього
розпису кавових горняток.

10
409,5

Управління торгівлі,
управління культури і
туризму

Виконується

2017-2020

Виконується

Назва проєкту: Співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття Міжнародного аеропорту Хмельницький
1.Передача цілісного майнового Хмельницька міська рада неодноразово зверталась до керівництва області щодо передачі у комунальну власність міста КП
Хмельницька міська рада
2017-2018
комплексу КП “Аеропорт
“Аеропорт Хмельницький".
Хмельницький” у комунальну
власність міста
2.Розроблення інвестиційного
проєкту

Хмельницька обласна рада рішенням від 22.12.2017 р. №29-17/2017 затвердила Програму відновлення та розвитку
комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018–2022 роки.

Управління економіки

2018

3.Розроблення технікоекономічного обґрунтування

У 2019 році здійснено співфінансування з міського бюджету робіт з розробки проектно-кошторисної документації на виконання
робіт з реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги
на 500 метрів, капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення (на електроопори встановлено 24 системи освітлення, які
працюють за рахунок сонячної енергії).

Управління економіки

2018

4.Пошук інвестора

Хмельницький аеропорт включено до плану заходів на 2020-2022 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України
на період до 2030 року.

Управління економіки

1.Проведення моніторингу
логістичних потужностей

Проведено моніторинг.

2.Аналіз співвідношення
логістичних потреб і
потужностей, розроблення
концепції створення центру
логістики
3.Створення та підтримка
функціонування центру
логістики для підприємств

Не виконано

Виконано
1295,6

1295,6

1295,6

1295,6
Виконується

2019-2020

Виконується

Назва проєкту: Створення логістичного центру

1.Проведення семінарів, нарад,
робочих зустрічей з питань
вивчення мотиваційних
чинників створення кластеру
легкої промисловості з його
потенційними учасниками

Управління економіки,
управління транспорту і
зв’язку

2018

17 травня 2019 року відкрито Хмельницький інноваційний термінал компанії "Нова Пошта" - ключовий об’єкт інфраструктури
вантажоперевезень "Нова Пошта" у Західній Україні. Термінал побудований з використанням кредитних коштів Європейського
банку реконструкції та розвитку у сумі 9,5 млн євро.
Місце будівництва: Хмельницька область, Хмельницький район, територія Розсошанської територіальної громади, 8 км від м.
Хмельницького. Місце реєстрації підприємства: м. Хмельницький.

Управління економіки,
управління транспорту і
зв’язку

2018

Інноваційний термінал компанії "Нова Пошта" розпочав діяльність у 2019 році. Побудова терміналу сприятиме підвищенню
якості, збільшенню швидкості обробки вантажів, зменшенню часу їх доставки та удосконаленню логістики і стане одним із
ключових об’єктів інфраструктури вантажоперевезень "Нова Пошта" у Західній Україні.

Управління економіки,
управління транспорту і
зв’язку

2018-2020

Виконано

Виконано

А.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості
Назва проєкту: Створення передумов для формування кластеру легкої промисловості
Міська рада активно долучається до формування кластерних ініціатив підприємницькою громадськістю міста (прийнято участь
Хмельницька міська рада
2017-2018
у 15 заходах). Метою співпраці є отримання фінансової підтримки ЄБРР для оплати участі підприємств легкої промисловості у
навчальних програмах, тренінгах, виставкових заходах тощо.
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 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, Suzie) презентували бачення майбутніх трендів під час показу вечірніх та весільних колекцій одягу сезону весна-літо
2020, організованого міською радою у Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції.
Назва проєкту: Створення дизайн-студій, проведення fashion-фестивалів, показів

На стадії
виконання

Виконано

1
2
1.Сприяння суб’єктам
Здійснюється пошук зацікавлених суб'єктів господарювання у створенні дизайн-студій.
господарювання щодо реалізації
підприємницької ідеї зі
створення дизайн-студій
2.Організація та проведення
fashion-фестивалів

1.Розроблення та реалізація
системи пільг для
новостворених переробних
підприємств

З метою популяризації місцевих виробників одягу, у рамках проєкту "Мо/Дні: Відкриття" проведено конкурсний відбір серед
молодих дизайнерів.17 серпня 2019 року 7 кращих колекцій представлено на фінальному показі "Мо/Дні" разом з колекціями
одягу місцевих виробників.

3
Управління економіки

5

6

7

8

9

Управління економіки,
управління торгівлі, ,
управління культури і
туризму, Хмельницька
торгово-промислова палата

Здійсненно організаційні заходіи.

3.Проведення міжнародного
14-15 березня 2019 року взято участь у ІІІ Міжнародному економічному форумі "Інвестиційні можливості Хмельниччини" та
Форуму економічного розвитку залучено до участі у ньому підприємства міста.
Хмельницького
Проведення ІІІ Форуму економічного розвитку Хмельницького заплановано на 2020 рік.

Управління економіки,
Хмельницька торговопромислова палата

Виконується

2017-2020

Виконується

2017-2020

Виконується

розвиток ІТ-сектору тощо.
Зокрема у 2019 році проведено тренінг підприємств легкої промисловості, у рамках якого учасників ознайомлено з діючими у
місті програмами сприяння розвитку підприємництва, перспективами кластеризації швейного виробництва, шляхами подальшої
підтримки легкої промисловості міста.
За сприяння влади міста діє Центр підтримки малого підприємництва, у якому створюються умови для розвитку
підприємництва, зокрема серед жінок та соціально вразливих категорій населення. У 2019 році на базі Центру підтримки малого
підприємництва здійснювалася підтримка 67 осіб, які отримали грант для розвитку мікробізнесу на суму 2,0 млн. грн. у рамках
проєкту "Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та
населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні".
З метою підтримки жінок-підприємців підписано Меморандум про співпрацю з Хмельницькою обласною громадською
організацією Подільський центр "Гендерна рада". У рамках Меморандуму проводяться заходи щодо залучення жінок до

Виконується

Управління економіки,
Лютий –
управління культури і
квітень
туризму, управління торгівлі, 2017, 2018,
громадські організації,
2019, 2020
підприємства, установи
Управління економіки,
Квітень
управління культури і
2017, 2018,
туризму, управління торгівлі, 2019, 2020
громадські організації,
підприємства, установи

Назва проєкту: Співпраця та сприяння роботі центру підтримки бізнесу
На базі громадської організації “Громадський рух “Нова економічна політика” (НЕП) у рамках Ініціативи EU4Business
Центр підтримки бізнесу
функціонує Центр підтримки бізнесу (ЦПБ), діяльність якого фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку та
Єврокомісія. ЦПБ допомагає підприємцям розвиватися і виходити на європейський ринок, зокрема надаються наступні послуги:
навчання (тренінги, семінари, курси); консультаційні послуги та посередництво; розробка бізнес-планів та проєктів; допомога у
2.Підготовка проектів місцевих пошуку та залученні інвестицій; надання грантів та компенсацій за кредитами.
Центр підтримки бізнесу, КУ
виробників до фінансування
“Агенція розвитку міста”
Міською радою укладено Угоду про співпрацю з Громадською організацією “Агенція сталого розвитку “Астар” (АСТАР).
міжнародними фондами
Протягом 2019 року АСТАР спільно з ЦПБ проведено бізнес-зустрічі та тренінги, спрямовані на створення швейного кластеру,
1.Надання консалтингової
підтримки

11

2018-2020

А.5. Розвиток експортного потенціалу
А.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту
Назва проєхкту: Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького
1.Розроблення та затвердження Розроблено концептуальний план участі у ІІІ Міжнародному економічному форумі "Інвестиційні можливості Хмельниччини",
Управління економіки
Лютий 2017,
концептуального плану Форуму метою якого є пошук спільних можливостей розвитку Хмельницького, покращення підприємницького потенціалу, синергія
2018, 2019,
економічного розвитку
влади, бізнесу та громадського сектору.
2020
Хмельницького
2.Проведення організаційних
заходів

10

На стадії
виконання

Назва проєкту: Розширення мережі малих переробних підприємств
Затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
Управління економіки
підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів. Компенсація надається суб’єктам підприємництва, які залучили кредити
для реалізації інвестиційних проєктів (придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових
коштів тощо). Право на одержання компенсації мають суб’єкти підприємництва, які розробили та реалізують інвестиційні
проєкти за наступними пріоритетними напрямами: виробництво харчових продуктів та напоїв; текстильне виробництво та
виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; деревообробне виробництво; виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції; виробництво ґумових і пластмасових виробів; металургійне виробництво; машинобудування, виробництво
машин, устаткування та готових металевих виробів тощо.
Затверджено Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з
міського бюджету. Підприємствам надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету для участі у ярмаркововиставкових заходах на території України та за її межами.

2.Залучення до виставковоПідприємства переробної промисловості постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів, які проводяться на території
ярмаркових заходів підприємств України і за кордоном.
переробної промисловості
12 вересня 2019 року за сприяння Хмельницької міської ради місцеві виробники одягу, що об’єдналися у кластерну ініціативу
"Podillya Women Apparel Cluster", взяли участь у ХХІ виставці "Kyiv Fashion 2019", яка проходила у Міжнародному
виставковому центрі (м. Київ).
13 вересня 2019 року кластер виробників весільного одягу за підтримки ЄБРР та Хмельницької міської ради взяв участь у
міжнародній виставці "EXPO Wedding Fashion Ukraine 2019" (м. Київ).
27-28 листопада 2019 року за підтримки Хмельницької міської ради 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, що відбувалася у
Міжнародному виставковому центрі (м. Київ). Хмельницька міська рада у рамках проєкту регіонального розвитку Секторальної
підтримки ЄС покриває витрати на оренду виставкової площі для хмельницьких виробників.
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2017-2020

Виконується

670,0

670,0
Виконується

2017-2020
Виконується
2017-2020
Виконується

На базі громадської організації “Громадський рух “Нова економічна політика” (НЕП) у рамках Ініціативи EU4Business
функціонує Центр підтримки бізнесу (ЦПБ), діяльність якого фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку та
Єврокомісія. ЦПБ допомагає підприємцям розвиватися і виходити на європейський ринок, зокрема надаються наступні послуги:
навчання (тренінги, семінари, курси); консультаційні послуги та посередництво; розробка бізнес-планів та проєктів; допомога у
пошуку та залученні інвестицій; надання грантів та компенсацій за кредитами.
Міською радою укладено Угоду про співпрацю з Громадською організацією “Агенція сталого розвитку “Астар” (АСТАР).
Протягом 2019 року АСТАР спільно з ЦПБ проведено бізнес-зустрічі та тренінги, спрямовані на створення швейного кластеру,
розвиток ІТ-сектору тощо.
1
2
3
3.Аналіз ринкових можливостей Зокрема у 2019 році проведено тренінг підприємств легкої промисловості, у рамках якого учасників ознайомлено з діючими у
Центр підтримки бізнесу
місті програмами сприяння розвитку підприємництва, перспективами кластеризації швейного виробництва, шляхами подальшої
для представників малого та
підтримки легкої промисловості міста.
середнього бізнесу
За сприяння влади міста діє Центр підтримки малого підприємництва, у якому створюються умови для розвитку
підприємництва, зокрема серед жінок та соціально вразливих категорій населення. У 2019 році на базі Центру підтримки малого
4.Проведення тренінгів для
підприємництва здійснювалася підтримка 67 осіб, які отримали грант для розвитку мікробізнесу на суму 2,0 млн. грн. у рамках Центр підтримки бізнесу, КУ
представників малого та
“Агенція розвитку міста”
проєкту "Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та
середнього бізнесу
населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні".
З метою підтримки жінок-підприємців підписано Меморандум про співпрацю з Хмельницькою обласною громадською
організацією Подільський центр "Гендерна рада". У рамках Меморандуму проводяться заходи щодо залучення жінок до
бізнесової сфери шляхом проведення навчань та консультацій; ініціювання та внесення гендерної складової при розробці та
затвердженні міських програм, спрямованих на розвиток підприємництва; проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
5.Підготовка підприємств до
Центр підтримки бізнесу
та пошук інвестицій, спрямованих на розвиток жіночого бізнесу.
участі у міжнародних виставках
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А.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки
(у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)
Назва проєкту: Розроблення та просування бренду місцевого виробника
1.Проведення конкурсу на
розробку бренду продукції
місцевого товаровиробника

Розроблено логотип "Купуй Хмельницьке!".

Управління економіки

Виконано

2.Розроблення бренду продукції Розроблено логотип "Купуй Хмельницьке!". У березні 2018 року розпочато реалізацію проєкту «Купуй Хмельницьке» у частині
місцевого товаровиробника
промоціювання товарів місцевого виробництва.
3.Популяризація та просування
бренду продукції місцевого
товаровиробника

1.Збір, систематизація і
оприлюднення інформації про
проведення виставковоярмаркових заходів, форумів,
бізнес-зустрічей за кордоном
2.Залучення місцевих
виробників до участі у
різнопланових виставковоярмаркових заходах, форумах,
бізнес-зустрічах за кордоном

2018

Продовжується реалізація проєкту "Купуй Хмельницьке!" у частині промоціювання товарів місцевого виробництва шляхом
маркування товарів місцевого виробництва у торговельних мережах міста.

Управління економіки

2018
Виконано

Управління економіки,
управління торгівлі, КУ
“Агенція розвитку міста”,
Хмельницька торговопромислова палата

2018-2020
Виконується

Назва проєкту: Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном
Керівники промислових підприємств постійно інформувались про проведення всеукраїнських та міжнародних виставок,
Хмельницька торгово2017-2020
запрошувались до участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн СНД та Західної Європи.
промислова палата,
управління економіки

Підприємства міста взяли участь у наступних виставкових заходах: ТОВ "Полларді Фешн Груп" - у Міжнародній спеціалізованій
виставці весільних суконь Harrogate (Великобританія); 12 грудня 2019 року кластер Podillya Wedding Group (бренди Pollardi,
Victoria Soprano, Armonia, Ajour, Anna Sposa, Queen, Natali Styran, Suzie) презентували бачення майбутніх трендів під час показу
вечірніх та весільних колекцій одягу сезону весна-літо 2020, організованого міською радою у Культурно-інформаційному
центрі при Посольстві України у Франції.

Управління економіки

Виконується

2017-2020
Виконується

Всього

17308,29

8486,00

8822,30

46148,80

28535,40

17613,40

Сфера розвитку В. Комфортне та безпечне місто

Всього

1

2

3
В.1. Розумне управління містом
В.1.1. Розвиток електронного урядування у місті
Назва проєкту: Впровадження електронного документообігу у Хмельницькій міській раді
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Всього
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інші джерела

Термін
виконання

міський
бюджет

Виконавці проєкту

інші джерела

Хід виконання заходу

міський
бюджет

Назва заходу

Фактично використано коштів на Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту за 2018 рік,
реалізацію проєкту з початку
тис.грн.
реалізації проєкту, тис.грн.
у т.ч.
у т.ч.

9

10

Стан
виконання

11

1
1. Впровадження системи
електронного документообігу
“Електронна система
управління документами та
записами для Хмельницької
міської ради” та перехід на
електронний обмін ділових
листів,
звернень
2. Створення
корпоративної

3
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
загальний відділ, управління
адміністративних послуг

4
2017-2020

Створено корпоративну мережу передачі даних виконавчих органів Хмельницької міської ради, до якої підключено усі локальні
мережі передачі даних
мережі управлінь та відділів.
Хмельницької міської ради, яка
об’єднає локальні мережі
виконавчих органів міської ради
та підпорядкованих установ,
комунальних підприємств

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
управління капітального
будівництва, виконавчі
органи міської ради та
підпорядковані установи,
комунальні підприємства

2017-2020

3. Придбання техніки для
обладнання автоматизованих
робочих місць спеціалістів, які
підключені до системи
електронного документообігу

Щороку здійснюється оновлення техніки та обладнання робочих місць спеціалістів, які підключено до системи електронного
документообігу.

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

4. Закупівля послуг та
програмного забезпечення для
функціонування системи
електронного документообігу

У 2018 році придбано програмне забезпечення "Система електронного документообігу" та спеціалізоване мережеве обладнання
для забезпечення безпеки доступу до мережі та контролю за інформаційними потоками.

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

Управління капітального
будівництва, управління
адміністративних послуг

2017

2260,7

2260,7

6904,3

6904,3

2017-2020

178,2

178,2

1097,0

1097,0

1. Відкриття сучасного офісу
управління адміністративних
послуг

2
Впроваджується система електронного документообігу “Електронна система управління документами та записами для
Хмельницької міської ради” (СЕД).
Ведеться електронний архів справ.

Назва проєкту: Відкритий офіс
Продовжуються роботи з реконструкції приміщення на вул. Кам'янецькій, 38. У процесі будівництва виявлено дефекти
конструктиву стін, які потребували розробки проєктного рішення щодо підсилення стін будівлі.

2. Облаштування робочих місць Встановлено 3 нових робочих місця для роботи з єдиним демографічним реєстром. Придбано обладнання для організації каналу
Управління капітального
адміністраторів технікою та
конфіденційного зв’язку у мережі Національної системи конфіденційного зв’язку.
будівництва, господарський
обладнанням
Всі робочі місця адміністраторів обладнано персональними комп'ютерами та обладнанням ситеми "електронна черга".
відділ, ХМКП
Обладнання постійно оновлюється.
“Хмельницькінфоцентр”

1. Створення офіційного вебпорталу міської ради, кабінету
мешканця, єдиної системи
нарахувань та оплати за
житлово-комунальні послуги

Для комфортності громадян у приміщеннях міської комунальної власності (вул. Молодіжна, 3; вул. Перемоги, 11/1; вул. П.
Мирного, 31, вул. Купріна, 61; вул. Інститутська, 6; вул. Володимирська, 1, вул. Соборна, 56, вул. Майборського, 11) надаються
послуги з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб та надаються довідки про склад сім"ї.

Хмельницьку міську раду підключено до порталу, опрацьовуються дані згідно з новими стандартами їх оприлюднення.

3. Створення міських систем
інформування мешканців

Розроблено мобільний додаток "MyCity", який містить розділ "Інформування" (інформація про головні новини життєдіяльності
міста, повідомлення про перекриття вулиць, відключення води, світла, тощо з прив’язкою до карти міста, сповіщення про
екстренні та аварійні ситуації).

7

8
30,9

9
30,9

724,3

10

11

724,3

Виконується

212,1

212,1

1419,4

1419,4
Виконується

99,6

99,6
Виконується

На стадії
виконання

Виконується
345,6

345,6
Виконано

Управління адміністративних 2017-2020
послуг, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

Назва проєкту: Хмельницький - розумне місто
Оновлено офіційний сайт міської ради http://khm.gov.ua/ та забезпечено його технічну підтримку.
ХМКП
Створено внутрішній веб-портал виконавчих органів міської ради, здійснюється формування реєстрів та інформації.
“Хмельницькінфоцентр”,
Портал відкритих даних міської ради створено у рамках реалізації проєкту MyCity https://mycity.khm.gov.ua. Створено "Кабінет
виконавчі органи міської
мешканця", мобільний додаток.
ради

2. Підключення до Єдиного
державного веб-порталу
відкритих даних

6

Виконується

3. Запровадження електронного В управлінні адміністративних послуг впроваджено систему електронного документообігу “Електронна система управління
Управління адміністративних 2017-2018
документообігу в управлінні
документами та записами для Хмельницької міської ради”, що забезпечує також автоматизацію створення електронного реєстру
послуг, ХМКП
адміністративних послуг
територіальної громади міста Хмельницького.
“Хмельницькінфоцентр”
4. Відкриття інформаційних
центрів з облаштуванням
окремих робочих місць для
надання послуг мешканцям у
мікрорайонах міста

5

2017-2020

Виконується

20,0

20,0
Виконується

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

Виконується

Виконується

1
2
4. Побудова “розумних
У 2018 році ТОВ "Дозор України" облаштовано 4 "розумні зупинки" (кошти інвесторів).
зупинок” з wi-fi, сенсорними
У 2019 році облаштовано 2 "розумні зупинки" громадського транспорту з інформаційними табло прогнозування часу прибуття
екранами для забезпечення
громадського транспорту, освітленням, USB портами для підзарядки мобільних пристроїв та безкоштовним Wi-Fi.
мешканців можливістю
отримання інформації та послуг
у електронному форматі

3
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

5. Створення додаткових зон wi- За кошти інвесторів створено безкоштовні зони Wi-Fi (вул. Проскурівська, 1 (управління житлово-комунального господарства);
Управління транспорту та
fi у місті
вул. Проскурівська, 15 (Бюро технічної інвентаризації); вул. Проскурівська, 30 (Музей історії міста); вул. Проскурівська, 4/3
зв’язку, управління житлово(МТРК "Місто"); вул. Проскурівська, 40 (кінотеатр ім. Т. Шевченка); вул. Проскурівська, 44 (готель "Жовтневий").
комунального господарства,
Здійснюється робота з визначення нових місць та залучення інвесторів.
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

4
2017-2020

5
248,8

6
248,8

7

8
380,3

9
380,3

10

Виконується

2017-2020
Виконується

В.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста “Єдиний комунікаційний канал”
Назва проєкту: Створення автоматизованого центру управління міським господарством
1. Створення єдиної системи
У 2018 році придбано серверне обладнання та ІР-телефони, 3 персональні комп'ютери. Розроблено програмне забезпечення для
ХМКП
2017-2020
управління міським
роботи колцентру та проводяться роботи з налаштування бізнес процесів.
“Хмельницькінфоцентр”,
господарством з використанням Ведуться перемовини з мобільним оператором Київстар.
відділ управління міським
технологій сучасної ІРгосподарством, комунальні
телефонії
підприємства
2. Побудова міської системи
відеонагляду

3. Створення міської системи
оповіщення

Створено вуличну систему відеоспостереження, яка об’єднує 150 відеокамер (на перехрестях вулиць, зупинках громадського
транспорту "розумні зупинки"), до якої підключено поліцію та відділ управління міським господарством (15-80).
Розроблено Положення про систему відеоспостереження міста Хмельницького.
Придбано сервер, комутаційне обладнання.

У 2018 році придбано трьохканальну систему автоматичного оповіщення та інформування.
Придбано мобільний телефон для відділу управління міським господарством.
Забезпечується оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Створення геоінформаційної Система створена. Проводяться роботи з наповнення баз даних.
системи управління містом

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
управління житловокомунального господарства,
управління капітального
будівництва

В.2.Розумні містобудування та інфраструктура
В.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста
Назва проєкту: Сучасна та прозора містобудівна документація
1. Коригування (внесення змін) Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” ім.Ю. М.
Департамент архітектури,
Генерального плану міста
Білоконя” розроблено проєкт містобудівної документації “Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький”. містобудування та земельних
Проведено громадські слухання щодо урахування інтересів громадськості у розробленні зазаначеного проєкту.
ресурсів
Містобудівна документація коригування (внесення змін) генерального плану міста знаходиться на погодженні з органами
місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, після чого відбудеться її затвердження
міською радою.
2. Розроблення детального
плану території центральної
частини міста

2017-2020

2017-2020

3 495,7

3 495,7

4353,5

4353,5

2,8

2,8

14,1

11,3

2,8
На стадії
виконання

198,6

198,6

208,2

208,2
Виконується

2017

478,7

478,7
На стадії
виконання

Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” ім.Ю. М.
Білоконя” розроблено “Проєкт детального планування центральної частини міста”.
Триває робота з розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища". Затвердження проєкту містобудівної
документації відбудеться після проведення екологічної стратегічної оцінки документу.
3. Розроблення плану червоних Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО”
ліній магістральних вулиць
ім. Ю. М. Білоконя” розроблено проєктну документацію “План червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницький”, яку
буде винесено на затвердження міською радою.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

4. Розроблення та затвердження
історико-архітектурного
опорного плану з визначенням
меж і режимів використання зон
охорони пам’яток та
історичного ареалу міста

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

Підприємством об'єднання громадян “Інститут культурної спадщини” (м. Київ) розроблено науково-проєктну документацію
“Історико-архітектурний опорний план м. Хмельницький з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та
історичних ареалів”. Матеріали документації розглянуто Науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини
при Міністерстві культури України, отримано погодження визначених меж та режимів використання історичних ареалів і зон
охорони пам'яток.
Розроблено проєкт рішення із затвердження історико-архітектурного опорного плану з визначенням меж і режимів
використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу міста для затвердження міською радою.

Виконується

Виконується

Управління з питань
2017-2020
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
і охорони праці, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
МТРК “Місто”
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

11

436,9

436,9
На стадії
виконання

90,8

90,8

На стадії
виконання

На стадії
виконання

1
5. Розроблення детального
плану території “Заріччя”

2
Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” ім. Ю. М.
Білоконя” розроблено “Проект детального планування території мікрорайону “Заріччя”.
Триває робота з розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища". Затвердження проекту містобудівної
документації відбудеться після проведення екологічної стратегічної оцінки документу.

3
Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

4
2017

6. Розроблення проєкту
“Комплексна забудова
мікрорайону “Заріччя”

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2018-2020

7. Розроблення проєкту
З метою приєднання прилеглих територій садівничих товариств, що розташовані за межами міста Хмельницького, для
землеустрою щодо
створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення
встановлення (зміни) меж міста ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з
урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів рішенням міської ради від 25.01.2017 р. №53 надано
дозвіл на зміну межі міста Хмельницького шляхом включення прилеглих територій Хмельницького району орієнтовною
площею 340,0 га, у т. ч. з земель Копистинської сільської ради (19,0 га) та Шаровечківської сільської ради (321,0 га). Однак,
дана процедура призупинена до затвердження містобудівної документації "Коригування (внесення змін) генерального плану м.
Хмельницький".

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

6

7

8
193,8

9
193,8

10

11
На стадії
виконання

Не виконано

Не виконано

8. Затвердження нормативно
грошової оцінки земель міста

Вивчається процедура щодо проходження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Хмельницького
Департамент архітектури,
державної експертизи (необхідно виготовити електронний документ щодо результату робіт з оцінки земель м. Хмельницького, а містобудування та земельних
також отримати витяг з Державного земельного кадастру території м. Хмельницького).
ресурсів
9. Формування інформаційних Програма містобудівного кадастру знаходиться на стадії розробки.
Департамент архітектури,
ресурсів містобудівного
Розроблено геопортал містобудівного кадастру міста Хмельницького.
містобудування та земельних
кадастру та введення в
ресурсів, ХКП
експлуатацію геоінформаційної
“Хмельницькінфоцентр”
системи і геопорталу
містобудівного кадастру
10. Виготовлення
ортофотопланів

5

2017
Не виконано
2017-2018
На стадії
виконання

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017-2018

11. Забезпечення відкритого
Генеральний план та інші проєкти містобудівної документації у вільному доступі знаходяться на офіційному сайті департаменту Департамент архітектури,
необмеженого доступу (у on-line архітектури, містобудування та земельних ресурсів (deparh.khm.gov.ua), а також на сайті геопорталу міста Хмельницького.
містобудування та земельних
режимі) до Генерального плану,
ресурсів, ХКП
плану зонування території міста,
“Хмельницькінфоцентр”
містобудівного кадастру та
іншої містобудівної
документації

2017-2018

12. Надання земельних ділянок
для будівництва житла у нових
масивах індивідуальної
забудови
13. Пошук земельних ділянок
для організації поховання і
ритуального обслуговування
населення міста (облаштування
кладовища,будівництво
крематорію)

Продовжується надання земельних ділянок для будівництва житла у нових масивах індивідуальної забудови.
У 2019 запропоновано 83 ділянки згідно з чергою.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017-2020

Продовжується пошук земельних ділянок.
Вивчено питання щодо будівництва крематорію. Вартість архітектурних розробок та будівництва приміщення крематорію та
колумбарію (місця для збереження урн з прахом) становить близько 1,5 млн. євро.

Департамент архітектури,
2017-2018
містобудування та земельних
ресурсів, управління житловокомунального господарства,
СКП “Хмельницька міська
ритуальна служба”

14. Започаткування роботи
Управління з питань
державного архітектурнобудівельного контролю міської
ради та запровадження системи
постійного контролю за
будівельними роботами з метою
запобігання та виявлення
порушень містобудівного
законодавства

Міською радою неодноразово оголошувались конкурси на заміщення 6 вакантних посад управління з питань державного
архітектурно-будівельного контролю Хмельницької міської ради, створеного рішенням міської ради від 23.09.2015 р. №8. На
даний час прийнято двох працівників. Посада начальника управління та решти працівників залишаються вакантними через
відсутність бажаючих.

Управління з питань
державного архітектурнобудівельного контролю

Не виконано

Виконано

Виконується

Не виконано

2017-2020

В.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва
Назва проєкту: Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів
1. Будівництво дошкільного
Побудовано будівлі дошкільного навчального закладу та котельні, змонтовано обладнання у котельні, виконано монтаж
Управління капітального
2017-2018
9681,4
7681,4
навчального закладу на 120
внутрішніх інженерних мереж, частково виконано внутрішні оздоблювальні роботи та роботи з прокладання зовнішньої мережі
будівництва
місць на пров. Шостаковича, 28- каналізації, встановлено огорожу території.
А
Роботи будуть продовжені у 2020 році.

Не виконано

2000,0

14114,2

12114,2

2000,0
На стадії
виконання

1
2. Будівництво навчальновиховного комплексу на вул.
Залізняка, 32
3. Добудова приміщень на 6
груп НВО №1 на вул.
Старокостянтинівське шосе, 3Б

2
Завершено будівництво дитячого садочка на 215 місць. Зведено будівлю школи, ведуться внутрішні роботи (виконується
коригування робочого проєкту).
Роботи будуть продовжені у 2020 році.
Виконано підключення об'єкта до централізованої мережі теплопостачання, виконуються роботи з монтажу внутрішніх
інженерних мереж, виконано роботи з мурування ліфтової шахти, частково виконано внутрішнє оздоблення приміщень.
Роботи будуть продовжені у 2020 році.

3
Управління капітального
будівництва

4
2017-2019

5
16936,0

6
9935,7

Управління капітального
будівництва

2017-2018

5674,8

5674,8

4. Реконструкція
Роботи виконано у повному обсязі.
недобудованого плавального
басейну ЗОШ № 20 під дитячий
дошкільний заклад на 6 груп на
вул. І. Павла ІІ (Ричко), 1,
будівництво зовнішніх мереж
електропостачання закладу та
реконструкція котельні

Управління капітального
будівництва

2017

5. Реконструкція з добудовою
до приміщення СЗОШ №18
ім. В.Чорновола на
вул. Кам’янецькій, 119

Роботи виконано у повному обсязі.

Управління капітального
будівництва

2017-2018

1304,5

6. Реконструкція з надбудовою
приміщень НВК №10 на вул.
Водопровідній, 9А

Утеплено фасад, виконано роботи з улаштування протипожежної сходової клітини та центрального входу з пандусом, виконано
часткове прокладання внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.
Роботи будуть продовжені у 2020 році.

Управління капітального
будівництва

2017-2018

4583,8

Управління капітального
будівництва

2017

Департамент освіти та науки

2017-2020

Управління капітального
будівництва

2017-2019

7. Реконструкція ДНЗ №3 з
Роботи виконано у повному обсязі.
добудовою приміщень на 4
групи на прв. Успенського
(Жукова), 5 та будівництво
зовнішніх мереж
електропостачання навчального
закладу
8. Облаштування меблями та
обладнанням приміщень
навчальних закладів
9. Проєктування та будівництво
нових навчальних закладів з
урахуванням доступності для
дітей з особливими потребами

Придбано меблі, кухонне обладнання, посуд тощо.

7
7000,0

8
90528,8

9
82028,8

10
8500,0

11

16324,5

16324,5

20980,2

20980,2

Виконано

1304,5

7285,5

7285,5

Виконано

4583,8

11364,8

11364,8

19365,9

17865,9

На стадії
виконання
На стадії
виконання

На стадії
виконання
1500,0

Виконано

Виконується
Проєктування будівництва навчально-виховного комплексу на вул.Залізняка, 32 та дошкільного навчального закладу на 120
місць на пров. Шостаковича, 28А, а також проєктування реконструкції інших навчальних закладів здійснювалось з урахуванням
доступності для дітей з особливими потребами.

Виконано

Назва проєкту: Доступне житло
1.Виготовлення проектнокошторисної документації на
будівництво двох житлових
будинків для учасників
антитерористичної операції
2. Будівництво двох житлових
будинків для учасників
антитерористичної операції

КП “Хмельницькбудзамовник”

2017-2018
Не виконано

КП “Хмельницькбудзамовник”

2017-2020

3. Виділення земельних ділянок У 2019 році запропоновано земельні ділянки 1 інваліду І групи внаслідок АТО, 3 членам сімей загиблих учасників АТО.
для будівництва житла для
військовослужбовців,
внутрішньопереміщених осіб,
інших соціально вразливих
категорій населення

Хмельницька міська рада,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017-2020

4. Надання пільгових
довготермінових кредитів
молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і
придбання житла

Управління у справах молоді
та спорту

2017-2020

1. Будівництво 18,35 км
водогону діаметром 1000 мм із
склопластикових труб

У 2019 році надано житло 5 родинам (2 учасникам бойових дій, 3 особам з інвалідністю внаслідок війни).
Виплачено грошову компенсацію 8 родинам учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у АТО та потребують
поліпшення житлових умов.

Надано пільгові кредити 2 родинам.

3168,4

3168,4

20453,1

5702,7

14750,4
Не виконано

Виконується

350,0

350,0

1103,5

943,5

160,0
Виконується

Назва проєкту: Будівництво водогону від с. Чернелівка, міських водопровідних мереж
У 2017 році виконано будівництво 2,2 км водогону, у 2018 році - 0,68 км, у 2019 році - 2,0 км.
МКП
2017-2018
“Хмельницькводоканал”

30274,0

30274,0

65372,7

14999,3

50373,4

На стадії
виконання

1
2
2. Реконструкція артезіанських У 2017 році виконано реконструкцію артезіанських свердловин №№ 7, 10, 11, у 2018 році - №№ 5, 9, 12, у 2019 році - №18.
свердловин
3. Будівництво мереж
У 2017 році виконано будівництво 14,36 км мереж водопостачання та водовідведення, у 2018 році - 15,77 км, у 2019 році - 22,8
водопостачання та
км.
водовідведення у мікрорайонах
міста

3
МКП
“Хмельницькводоканал”
МКП
“Хмельницькводоканал”

4
2017-2018

5
363,7

6

2017-2020

5734,2

5234,2

4. Забезпечення водопостачання У 2019 році забезпечено водопостачання будинків на вул. Достоєвського, вул. О. Кошевого, вул. Шашкевича, пров.
будинків мікрорайнів міста, у
Старицького, вул. Гунашевького, вул. Дубівській, пров. Дубівському, пров. Авіаційному, пров. Затишному.
яких воно повністю відсутнє

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

9

500,0

48385,0

43026,4

10
1908,9

11
Виконано

5358,7

Виконується

3. Будівництво пішохідних
У 2019 році улаштовано тротуари на вул. Франка, вул. Старокостянтинівське шосе, вул. Холодноярців, вул. Бажана, вул.
доріжок у місцях проживання та Лапушкіна, вул. Громової, вул. Вокзальній, 7, вул. Молодіжній, вул. Володимирській, вул.Федунця, у районі перетину з
масового відпочинку населення вул.Озерною.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

4. Проведення капітального та
поточного ремонтів доріг,
мостів із застосуванням нових
матеріалів та технологій

У 2017-2019 роках виконувались роботи з ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття суцільним методом. Зокрема
виконано капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг на вул. Старокостянтинівське шосе.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

5. Розширення проїзних частин
центральних вулиць з
улаштуванням заїзних кишень
на зупинках громадського
транспорту

Улаштовано 2 розширення проїзних частин з улаштуванням заїзних кишень на зупинках громадського транспорту, улаштовано
2 автостоянки, тротуар на 1 ділянці, встановлено поручні на 1 вулиці, розроблено 3 проєкти.
У 2019 році проведено роботи з розширення проїзної частиниз з улаштуванням заїзних кишень на зупинках громадського
транспорту на вул.Львівське шосе - виїзд із РЕМ (2 од.); вул. Зарічанській - "вул. Перемоги" (1 од.); вул.Тернопільській "Катіон" (1 од.).

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

6. Будівництво на зупинках
громадського транспорту
сучасних павільйонів для
очікування

У 2019 році встановлено 7 нових павільонів очікування громадського транспорту на зупинках: Педагогічна Академія, Завод
"Темп", Меморіальний комплекс, Військовий шпиталь, вул. Перемоги, вул. Верейського, вул. Глушенкова. Завершено
будівництво місця для відпочинку водіїв на кінцевій зупинці "Перший парковий" та зупинки з установленням торгівельного
павільону "Ринок" (рух у місто) на вул. Старокостянтинівське шосе.

Управління житловокомунального господарства,
суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

9175,2

9175,2

19660,8

19660,8
Виконується

3354,3

3354,3

3410,0

3410,0

6026,5

6026,5

14274,2

14274,2

Виконується

Виконується
44061,1

44061,1

95412,2

95412,2
Виконується

2335,4

2335,4

8480,1

8480,1
Виконується

341,1

341,1
Виконується

Виконується

Управління житловокомунального господарства

Назва проєкту: Реформування системи паркування на території міста
Прийнято рішення міської ради від 25.01.2017 р. №33, згідно з яким КП по організації роботи міського пасажирського
Управління житловотранспорту надано повноваження щодо провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на 2
комунального господарства,
майданчиках (177 парко-місць).
управління транспорту та
зв’язку
2. Перегляд місць розташування Питання вивчається.
Управління транспорту та
дорожніх знаків, які визначають
зв’язку, управління житловомісця для паркування або
комунального господарства
забороняють їх
1. Розроблення концепції
реформування системи
паркування на території міста

3. Будівництво підземних
Питання вивчається.
парковок, поверхових паркінгів

8
1908,9

Виконується

В.3.Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури
В.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури
Назва проєкту: Будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів
1. Будівництво нових
Здійснюється будівництво вулиці Січових стрільців (улаштовано перший шар асфальтобетонного покриття, змонтовано опори
Управління капітального
2017-2020
шляхопроводів та транспортних зовнішнього освітлення, світлофорні об'єкти та частково улаштовано тротуари).
будівництва, управління
розв’язок
Здійснюється будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 16/2 на вул. Лісогринівецькій.
житлово-комунального
Розпочато роботи з реконструкції пров. Перемоги з виїздом на вул. Свободи.
господарства
2. Будівництво доріг у нових
Управління житлово2017-2020
мікрорайонах міста
комунального господарства

7. Облаштування перехресть,
У 2019 році облаштовано 207 перехресть пандусами для з’їзду/виїзду на проїзну частину осіб з особливими потребами.
зупинок громадського
транспорту пандусами для
з’їзду/виїзду на проїзну частину
осіб з особливими потребами
8. Облаштування пристроїв для У 2019 році проведено роботи з встановлення 3 світлофорних об'єктів.
обмеження дорожнього руху,
світлофорів, у т.ч. для людей з
обмеженими можливостями

7
363,7

Суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

495,2

495,2

6231,9

6231,9
Виконується

2017-2018
Не виконано
2017-2018
Не виконано

2017-2020

Не виконано

1
4. Створення логістичних
центрів, паркінгів при в’їзді у
місто для відстою вантажного
транспорту

2
Вивчається можливість створення логістичних центрів, паркінгів.
Побудовано інноваційний логістичний термінал компанії "Нова Пошта" при в’їзді у місто.

3
Управління транспорту та
зв’язку, управління житловокомунального господарства,
суб’єкти господарювання
приватної форми власності

4
2017-2020

5. Винесення з центру міста
автостанції №3

Вивчається питання щодо можливості перенаправлення міжміських рейсових автобусних маршрутів на інші автостанції міста з
метою розвантаження транспортних потоків у центральній частині міста.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління
транспорту та зв’язку,
суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

В.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг
Назва проєкту: Зручна транспортна мережа міста
1.Обстеження транспортних
З 20 травня по 30 червня 2017 року фахівцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету проведено
Управління транспорту та
потоків, розроблення та
обстеження пасажиропотоків міста, за результатами якого підготовлено звіт та пропозиції щодо запровадження нової
зв’язку
затвердження нової моделі
транспортної мережі міста. Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 14.09.2017 р. №657 “Про затвердження
транспортної мережі
переліків маршрутів міського електричного транспорту (в тому числі нічних) та міських автобусних маршрутів загального
2. Обстеження пасажиропотоку, користування м. Хмельницького з необхідною кількістю транспортних засобів на них та втрату чинності рішень виконавчого
Управління транспорту та
у тому числі пільгових категорій комітету”.
зв’язку
У квітні 2018 року проведено обстеження пасажиропотоків на тролейбусних і автобусних маршрутах.
населення
У 2019 році здійснено заходи щодо покращення транспортного сполучення шляхом внесення змін у існуючу мережу та
відкриття нових маршрутів: автобусний маршрут №20 "Катіон - Лезневе" (курсує по вул. Молдавській), автобусний маршрут №3
"Озерна - Філармонія". Рух тролейбусного маршруту №2А "Катіон - Автостанція №2" продовжено до мікрорайону Озерна.
Завершується робота з організації нового тролейбусного маршруту №4 "Катіон - Ракове" (вул. Купріна, вул. Красовського, вул.
Чорновола) з використанням тролейбусів з автономним ходом на проміжках вулиць, де відсутня контактна мережа.
Проведено конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (укладено 8 договорів про
організацію перевезення на 12 автобусних маршрутах).
3. Проведення конкурсу на
пасажирські перевезення
автотранспортом у місті

28 листопада 2017 року проведено 22 конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, у
яких прийняли участь 7 претендентів-перевізників. 26 грудня 2017 року укладено договори на здійснення пасажирських
перевезень автомобільним транспортом з перевізниками-переможцями. За результатами засідань конкурсного комітету
визначено, що 7 конкурсів з 22 вважаються такими, на яких не визначено переможців. На об’єкти конкурсу (маршрути
загального користування), по яким переможців не визначено, призначено тимчасових перевізників (терміном на 3 місяці) та у
2018 році проведено повторні конкурси.

Управління транспорту та
зв’язку

4. Заміна малогабаритного
транспорту на
великогабаритний екологічно
чистий транспорт

За результатами проведених конкурсів на маршрутах міста курсує 31 великогабаритний автобус.

Управління транспорту та
зв’язку, ХКП
“Електротранс”, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності
Управління
транспорту та

5.Збільшення кількості
Умовами договорів, укладених з перевізниками у грудні 2017 року, передбачено обов"язкове використання не менш, як 1
громадського транспорту,
транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, на кожному маршруті.
пристосованого для перевезення 28,3% загальної кількості тролейбусів з низьким рівнем підлоги (34 одиниці).
людей з обмеженими
можливостями
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7

8

9
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11
На стадії
виконання

Не виконано

2017

124,8

124,8
Виконано

2017

Виконано

2017
Виконано
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Виконується
2017-2020

зв’язку, cуб’єкти
господарювання приватної
форми власності
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6. Оновлення міського
У 2017 році придбано 7 тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями.
ХКП “Електротранс”
2017-2020
електротранспорту, придбання У 2019 році придбано 5 тролейбусів базової комплектації та 5 одиниць з автономним ходом до 20 км (договір фінансового
сучасних тролейбусів із запасом лізингу з правом дострокового погашення).
автономного ходу
В.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою
Назва проєкту: Ефективна система управління транспортною мережею міста
1. Впровадження
У рамках впровадження сучасних автоматизованих систем електронних платежів, електронних квитків, електронного
Управління транспорту та
2017-2020
автоматизованої системи
підрахунку пільгових пасажирів здійснюється процедура персоніфікації та видачі пільгових карток (43,0 тис. карток
зв’язку, ХКП “Електротранс”
продажу засобів оплати за
виготовлено), розпочато процес встановлення пристроїв валідації.
проїзд
2. Впровадження
Впроваджено Систему управління громадським транспортом (відповідно до договору з ТОВ "Дозор Україна" щодо
автоматизованої системи
впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту).
управління транспортом
Створено центральний диспетчерський пункт з автоматизованою системою управління транспортом.
(єдиний диспетчерський пункт)
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21731,2

21731,2

55157,2

55157,2
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1
2
3
3.Впровадження системи
Реалізовано проєкт "Капітальний ремонт системи відеоспостереження за дорожнім рухом на перехрестях із великою
Управління транспорту та
відеонагляду за дорожнім рухом інтенсивінстю транспортних потоків в м.Хмельницькому" (на 10 перехрестях та ділянках вулиць встановлено 33 камери
зв’язку, управління житлововідеоспостереження).
комунального господарства
До вуличної системи відеонагляду підключено відділ управління міським господарством (служба 15-80), чергову частину
міської поліції, патрульну поліцію, Південно-Західне відділення поліції, оперативну службу поліції та ситуаційний центр ГУНП
в Хмельницькій області, Національну гвардію. Також підключено відеокамери ТОВ "ЦУМ".

4
2017-2018

4.Облаштування зупинок
У 2018 році встановлено 4 павільйони очікування з інформаційними табло прогнозування часу прибуття громадського
електронними табло з графіками транспорту, у 2019 році - 2. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на проведення підготовчих робіт з установлення
руху громадського транспорту 2 електронних табло на зупинках "Торгівельний центр" на вул. Кам"янецькій (у обох напрямках).

2017-2020
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В.4.Місто якісних та доступних послуг
В.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження SMART-рішень у сфері надання медичних послуг
Назва проєкту: Сімейна медицина для хмельничан
1. Продовження формування
У місті працює 2 комунальних заклади, які надають первинну медичну допомогу мешканцям міста – КП "Центр первинної
Управління охорони здоров’я 2017-2019
оптимальної мережі закладів
медико-санітарної допомоги №1 ХМР" та КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 ХМР". Установи у "першій
первинного рівня надання
хвилі" уклали договори з Національною службою здоров"я України та отримують відповідне фінансування.
медичної допомоги (мережі
13 з 23 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини розташовані у віддалених мікрорайонах, 9 – у приміщеннях
амбулаторій загальної практики поліклінік.
сімейної медицини)
У 2019 році ще одна амбулаторія ЦПМСД №2 виїхала з приміщення поліклініки №1 (вул. Подільська, 54) у відокремлене
відремонтоване приміщення на вул. Подільській 171/1.

Виконується

3895,2

3895,2

Виконано

2. Поступове формування
оптимальної мережі закладів
вторинного рівня надання
медичної допомоги з
урахуванням інтенсивності
надання медичних послуг на
засадах єдиного медичного
простору

У 2019 році автономізовано заклади охорони здоров’я, які надають вторинну медичну допомогу:
- реорганізовано шляхом злиття Хмельницькі міські поліклініки №№ 1, 2, 3, 4 та КЗ "Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр" у КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради;
- перетворено у КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради Хмельницьку міську дитячу лікарню;
- перетворено у КП "Медичний стоматологічний центр" Хмельницької міської ради міську об’єднану стоматологічну
поліклініку;
- перетворено у КП "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради міський перинатальний центр;
- перетворено 2 заклади у комунальні підприємства - КП "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради та КП
"Хмельницька міська інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради.

Управління охорони здоров’я 2017-2020

3. Перерозподіл ресурсів,
повноважень та функцій між
закладами первинного та
вторинного рівнів надання
медичної допомоги

Основний перерозподіл повноважень, функцій та рессурсів між закладами первинного та вторинного рівнів надання медичної
Управління охорони здоров’я 2017-2020
допмоги відбувся у 2018 році. З 1 липня 2018 року КП "ЦПМСД №1" та КП "ЦПМСД №2" перейшли на нову модель
фінансування: відповідно до кількості підписаних декларацій з населенням. Фінансування заклади отримують від єдиного
національного замовника - Національної служби здоров'я України.
Заклади вторинної медичної допомоги у 2019 році фінансувались за рахунок коштів державної медичної субвенції. По мірі
перетворення закладів вторинного рівня у комунальні підприємства, між закладами первинного та вторинного рівня формується
нова модель взаємодії.

Виконується

4. Фінансування закладів
первинного рівня надання
медичної допомоги

З 1 липня 2018 року центри первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 отримують фінансування з Національної служби
здоровя України, що дало їм змогу підвищи рівень заробітної плати співробітникам, враховуючи кількість підписаних
декларацій, а також покращити матеріально-техгічну базу.

Управління охорони здоров’я 2017-2020
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5. Забезпечення реалізації
принципу вільного вибору
пацієнтами лікаря та створення
рівних прав для медичних
закладів усіх форм власності

З квітня 2018 року міські центри первинної медико-санітарної допомоги активно долучилися до кампанії з вибору сімейного
лікаря та підписання декларацій.
Станом на 01.01.2020 р. зареєстровано 251,7 тис. декларацій, що складає 92,8% від кількості наявного населення міста.

Управління охорони здоров’я 2017-2020
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6. Розвиток співпраці з
При управлінні охорони здоров'я у 2017 році створено Громадську раду.
Управління охорони здоров’я 2017-2020
громадськими організаціями та У роботі колегії управління охорони здоров'я приймають участь представники Громадської ради та професійних спілок
лікарського самоврядування
медичних працівників міста.
Спільно з ГО "Допомога дітям з аутизмом та іншими особливостями психомовленевого розвитку "Я можу" проведено форум
"Діти з ментальними особливостями: міжпрофесійний підхід".
Спільно з ГО "Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім’ям з дітьми "Світанок" у рамках Всесвітнього тижня підтримки
грудного вигодовування проведено фемелі-фест "Світанок" для дітей, батьків, майбутніх батьків та медичних працівників.
З представниками регіонального осередку ГО "Батьки за вакцинацію" та ГО "Щасливе материнство" проведено "П'ятий тренінг
Агентів змін з вакцинації".

Виконується

7. Забезпечення амбулаторій
загальної практики-сімейної
медицини відповідними
фахівцями

Виконується
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1
8. Забезпечення амбулаторій
загальної практики-сімейної
медицини необхідним
медичним обладнанням,
медикаментами та виробами
медичного призначення

2
3
4
З моменту переходу на іншу модель фінансування заклади первинної ланки значно покращили свою матеріально-технічну базу. Управління охорони здоров’я 2017-2020
Відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.2013 р. №1150 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного
оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів" Хмельницькі міські центри первинної
медико-санітарної допомоги оснащено майже на 100%. Для забезпечення амбулаторного лікування пільгових категорій
населення міста, за рахунок коштів міського бюджету лікарями центрів виписано медикаментів на 7,1 млн. грн. За урядовою
програмою "Доступні ліки" виписано пільгових препаратів майже на 6,6 млн. грн.

9. Проведення інвентаризації
комунальних закладів охорони
здоров’я (визначення рівня
забезпеченості обладнанням та
потреби у матеріальнотехнічних ресурсах)

Щороку у закладах охорони здоров’я проводиться інвентаризація, за результатами якої планується придбання обладнання та
апаратури.
У 2019 році закладами придбано обладнання на суму понад 7,5 млн. грн.
На базі КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" створено кабінет холтерівського моніторування".

10. Покращення якості
проведення санітарно-освітньої
роботи, періодичних медичних
оглядів і диспанзеризації

Враховуючи проведення реформ та впровадження нових умов роботи, у 2019 році збільшилась кількість виступів працівників
Управління охорони здоров’я 2017-2020
управління охорони здоров'я та лікарів у засобах масової інформації (кількість виступів з приводу реформи склала 45).
Проводиться санітарно-освітня робота серед населення щодо профілактики захворювань та необхідності дотримання здорового
способу життя (проведено 430 лекцій, понад 300 виступів на радіо та публікацій у пресі).

Управління охорони здоров’я
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3. Налагодження
функціонування електронного
документообігу, запровадження
єдиного інформаційного
простору для збору, обробки та
прогнозування клінічних та
фінансових даних

93,6

93,6
На стадії
виконання

1064,5

1064,5

2606,2

2606,2
Виконано
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5. Створення єдиного реєстру
пацієнтів та їх медичних даних

Управління охорони здоров’я 2017-2020
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В.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки
Назва проєкту: Інноваційна освіта
Створені та функціонують оновлений веб-сайт Департаменту освіти та науки, 39 веб-сайтів закладів загальної середньої освіти, Департамент освіти та науки
3 веб-сайти закладів позашкільної освіти та 44 веб-сайти закладів дошкільної освіти. У стадії розробки знаходиться сайт СЗОШ
№25.

2.Використання “хмарних”
У рамках проєкту "Cloudservicesineducation" на базі НВК №10 функціонує хмароорієнтоване навчальне середеовище.
технологій під час організації та Проводяться факультативні заняття "Хмарні сервіси Office 365" для учнів 3, 5-8 класів.
проведення навчальновиховного процесу в закладах
освіти

Департамент освіти та науки

3.Створення та впровадження
електронного журналу у
загальноосвітніх навчальних
закладах міста

Департамент освіти та науки

Продовжується апробація і впровадження проєкту "Електронний журнал" у закладах загальної середньої освіти.
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Функціонування електронного документообігу передбачає комп'ютеризацію усіх закладаів охорони здоров'я та їх підключення Управління охорони здоров’я 2017-2020
до eHealth — електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми
медичних гарантій населення.
Міністерство охорони здоров’я регулює впровадження eHealth на нормативно-правовому рівні. Національна служба здоров’я
України укладає договори з постачальниками медичних послуг; аналізує та використовує дані з метою прогнозування потреб
населення у медичних послугах, розробки програми медичних гарантій, встановлення тарифів, здійснення моніторингу
договорів; здійснює оплати за медичні послуги на умовах договору.
Робота з електронною системою охорони здоров'я розпочнеться з квітня 2020 року.
Станом на 01.01.2020 р. 7 з 9 міських закладів охорони здоров'я зареєстровані у електронній системі охорони здоров'я.

Станом на 01.01.2020 р. зареєстровано 251,7 тис. декларацій, що складає 92,8% від кількості наявного населення міста.
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4. Запровадження електронного У всіх амбулаторних закладах міста впроваджено програму електронної реєстрації пацієнтів на прийом до лікаря - MEDICS.
запису на прийом до лікарів
Здійснюється тестування електронної картки пацієнта.

1. Інформатизація системи
освіти та впровадження ІТтехнологій

9

2017

Назва проєкту: Інформаційні технології на службі здоров’я
Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я є однією з основних умов підписання договору з Національною службою здоровя
Управління охорони здоров’я 2017-2019
України. У 2019 році акцент зроблено на комп'ютеризацію закладів вторинного рівня. Комп'ютерну техніку придбано за
рахунок коштів міського бюджету для КП "Хмельницька міська дитяча лікарня", КП "Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр", міських поліклінік.

2. Охоплення широкосмуговим Широкосмуговим інтернетом охоплено усі заклади охорони здоров'я.
Інтернетом усіх медичних
закладів

8
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11. Відкриття відділення
Розроблено положення щодо створення закладу паліативної і хоспісної допомоги. Працює виїзна бригада паліативної допомоги. Управління охорони здоров’я 2017-2018
медичної реабілітації та хоспісу Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції будівлі на вул. Б. Олійника, 191 під заклад
паліативної допомоги (хоспіс).
Міською радою 9 жовтня 2019 року прийнято рішення про перетворення Хмельницького міського протитуберкульозного
диспансеру у КП "Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги".

1. Придбання комп’ютерної
техніки та програмного
забезпечення для медичних
закладів

7
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2017-2020
Виконується
2017-2020
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2017-2020

175,0

175,0
Виконується

1
4.Придбання сучасних
комп’ютерних комплексів та
оновлення бази наявного
прикладного програмного
забезпечення

2
Придбані:
- мультимедійні комплекси з програмним забезпеченням для 10 закладів загальної середньої освіти;
- телевізійне та аудіовізуальне обладнання у НВО №5;
- 483 персональних комп’ютери у 31 заклад загальної середньої освіти;
- 234 одиниці комп’ютерної техніки для перших класів у рамках реалізації проєкту Нова українська школа.

3
Департамент освіти та науки

5.Здійснення моніторингу
якості освіти у загальноосвітніх
та дошкільних навчальних
закладах

У 2019 році проводилися моніторинги з питань проведення у закладах загальної середньої освіти державної підсумкової
атестації випускників початкової, базової і повної загальної середньої освіти, стану об’єктивності оцінювання навчальних
досягнень учнів 11 класів, які є претендентами на нагородження медалями за підсумками навчання у старшій школі 2018/2019
навчального року, стану дотримання вимог Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних
закладів у частині виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, стану організації освітнього
процесу осіб, які здобувають загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання.

Департамент освіти та науки
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2017-2020
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7
4731,7

8
16839,7
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10839,1

10
6000,6

11

Виконується

2017-2020
Виконується

6.Створення умов для участі
педагогічних працівників та
учнівської молоді у дослідноекспериментальній і проєктній
роботі європейських навчальних
закладів і міжнародних
наукових установ:
- участь учнів у стипендіальних
програмах міжнародних
освітніх організацій;
- участь навчальних закладів у
грантах;
- обмін досвідом з педагогами
інших держав

Заклади освіти НВК №№ 2, 7, 9 є учасниками всеукраїнського проєкту "Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів",
Департамент освіти та науки
яка реалізується Центром "Розвиток КСВ" та Mondelez International Faundation.
З 6 грудня 2018 року по 3 березня 2019 року педагоги СЗОШ №8 пройшли стажування у ХАБ "Освіторія", освітній простір
"Open 4U", творча майстерня "Так" (м. Київ).
Учні та директори гімназії №1 та ЗОШ №20 як призери конкурсу "Європа – це ми", організованого Департаментом освіти і
науки Хмельницької обласної державної адміністрації та директором Центру промоції Університету Марії Кюрі-Склодовської в
Любліні Марчіном Голембьовським, здійснили поїздку до м. Любліна.
На базі колегіуму продовжується упровадження проєкту Європейського Союзу “E Twinning Plus”.
СЗОШ №6 - учасник проєкту "Школи: партнери майбутнього" (PASCH). Проект координується Міністерством закордонних
справ та реалізується завдяки партнерству Центрального управління шкіл за кордоном, Goethe-Institut, Німецької служби
академічних обмінів та Служби педагогічних обмінів. Від Goethe-Institut PASCH школа отримує підтримку у впровадженні
німецької мови як шкільного предмета. Учні школи взяли участь у конкурсі "Arbeit der Zukunft" на здобуття стипендій ГетеІнституту. 18-22 лютого 2019 року у м. Кельн (Німеччина) відбулася щорічна зустріч координаторів проекту українських шкілпартнерів. Координатори відвідали освітній ярмарок DIDAKTA.
Гімназія №2 є учасником проєкту з медіаграмотності "Не вір – перевір, вивчай та реалізуй" у рамках проекту IPEX.
На базі гімназії №1 з травня 2019 року реалізується інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня "Формування та
оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти" у 2019-2021 роках (МОН
України, Інститут модернізації змісту освіти, Європейський центр ім. Вергеланда (Осло, Норвегія)).
У СЗОШ №27 діє проєкт "Демократична школа" увпровадження демократичних засад у освітній процес закладу). Проєкт
функціонує за підтримки Королівства Норвегія та МОН України.
Учителі ЗОШ №20 стали учасниками заходу, присвяченому Дню польського прапору, семінару "Впізнай правду і правда
визволить вас" за участю професора Університету ім. Йоана Павла ІІ у Кракові – Даріуша Окко.
Учень 11 класу СЗОШ №12 з липня 2019 року по липень 2020 року бере участь у "Програмі обміну майбутніх лідерів" (FLEХ).
7.Організація спільної роботи зі 16 грудня 2019 року між Хмельницьким міжшкільним навчально-виробничим комбінатом та Хмельницьким міським центром
Департамент освіти та науки
службами зайнятості,
зайнятості укладено угоду про співробітництво. Презентацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста
міжшкільним навчальнопроведено під час "Фабрики освітніх їдей" у серпні 2019 року.
виробничим комбінатом щодо 7 вересня 2019 року у парку ім. Т. Шевченка відбувся профорієнтаційний захід "Місто професій".
здійснення профільного та
10 жовтня 2019 року на базі Хмельницької торгово-промислової палати проведено обласний профорієнтаційний захід "Країна
професійного навчання
професійного вибору" для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти. З метою профорієнтації на робітничі професії
проведено 48 екскурсій для учнів шкіл міста з відвідуванням закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста та
базових підприємств.
Хмельницьким міжшкільним навчально-виробничим комбінатом проведено 19 екскурсій (1412 учнів) для учнів 9 класів
закладів загальної середньої освіти та Дні відкритих дверей. Проведено профорієнтаційні декади "Основи кулінарії",
"Секретарська справа".

2017-2020

8.Організація роботи з
обдарованими дітьми

Учні закладів освіти брали участь у конкурсах "Кенгуру", "Колосок", "Бобер", "Сова", "Лелека", "Левеня", "Грінвіч", "Puzzle",
Департамент освіти та науки,
"Соняшник", ім. П. Яцика, "Шевченківські читання", "Патріотичні мотиви у творчості Тараса Шевченка "Свою Україну любіть", управління молоді та спорту,
"Яскраві діти України", "Слово нації", фестивалі "Молодь обирає здоров'я".
управління культури і
За 2019 рік виплачено персональні стипендії 25 учням закладів середньої освіти та похашкільних навчальних закладів.
туризму
Учні навчальних закладів брали участь у науково-практичних конференціях, які проходили на базі вищих навчальних закладів
міста та регіону.
На базах шкіл діють наукові товариства: гімназія №2 - гімназійне товариство "ЕРУДИТ"; ЗОШ №20 - наукове товариство
"Ерудит"; НВК №9 - науково-ліцейне товариство "Промінь".
Визначено 14 учнів мистецьких шкіл та 20 митців та викладачів, які отримували стипендію міської ради у сфері мистецтва.

2017-2020

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.
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.

2017-2020

9.Проведення модернізації
навчальної, матеріальнотехнічної, методичної бази
загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних
закладів

5
9763,2
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694,7

694,7
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3221,9
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20527,1

15795,3

4731,8

54874,8

47560,9

10313,9
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1
10.Впровадження у
педагогічний процес новітніх
методик профілактики та
лікування дитячих захворювань,
здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій
соціально-оздоровчих проєктів,
створення у закладах освіти зон
відпочинку та оздоровлення

2
3
У навчальних закладах міста систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота з метою утвердження переваг
Департамент освіти та науки,
здорового способу життя через реалізацію освітніх проєктів: "Я – Моє здоров’я – моє життя", "Рівний – Рівному", "Школа проти управління охорони здоров’я
СНІДу", "Захисти себе від ВІЛ", "Маршрут безпеки".
На базі колегіуму ім. В. Козубняка для учнів 4 класів проведено міський етап олімпіади з безпеки життєдіяльності.
На базі СЗОШ №15 відбувся міський етап фестивалю "Молодь обирає здоров'я".
Постійно проводяться інформаційно-просвітницькі акції "Здоровим бути модно".
У закладах загальної освіти проведено Всеукраїнський урок "Здоровий зір".
У лютому 2019 року відбувся конкурс учнівських відеороликів "Молодь обирає здоров`я". Переможцем став відеоролик
"Здоровий ланч" учнів НВК №9.

4
2017-2020

11.Створення сучасної
спортивної бази та придбання
спортивного інвентарю

Здійснено роботи з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у СЗОШ №19, НВК №4, реконструкції
Департамент освіти та науки
спортивного майданчика у ЗОШ №21, капітального ремонту спортивних майданчиків СЗОШ №7, гімназії №1,гімназія №2, ЗОШ
№25.

2017-2020

12.Впровадження проєкту
“Місто-діти-влада” (проведення
міських конкурсів, вікторин,
квестів, брейн-рингів на
кращого знавця місцевого
самоврядування серед
учнівської молоді; екскурсій
для школярів до Хмельницької
міської ради з метою
ознайомлення з роботою
місцевих органів влади;
налагодження співпраці між
міським учнівським
самоврядуванням і місцевим
самоврядуванням)

Проведено 30 екскурсій для учнів загальноосвітніх шкіл міста, студентів вищих та професійних навчальних закладів міською
радою (міську раду відвідали понад 2500 учнів та студентів), 4 півфінали та 2 фінали брейн-рингу "Моя позиція" на кращого
знавця місцевого самоврядування серед учнівської молоді, організовано 2 екскурсії переможців змагань до Верховної Ради
України. Організовано проведення трьох етапів громадсько-політичних студій "Школа сучасного лідера" серед активної
учнівської та студентської молоді. Запроваджено проєкт "Моє місто" - одноденні навчання для старшокласників та студентів
щодо роботи влади міста (9 та 18 грудня 2019 року проведено навчання).

2017-2020

13.Посилення роботи з
національно-патріотичного та
морально-правового виховання
дітей та молоді

У 2019 році року проведено понад 30 загальноміських заходів з національно-патріотичного та морально- правового виховання
учнівської молоді. Закладами освіти проведено вечори пам'яті, присвячені вшануванню Дмитра Іваха, Руслана Ліщука, Миколи
Мужичука, Володимира Панчука, Андрія Рибцова, Назара Якубовського, Павла Дияка, Івана Віхтюка. Відкрито меморіальні
дошки Артему Мазуру та Дмитру Іваху на фасаді ВПУ №11.

Департамент освіти та науки

14.Впровадження проєкту
Встановлено освітлення на території ЗОШ №13, виконано монтаж пожежної сигналізації 9 закладів та просочення конструкцій
“Безпечна школа”
8 закладів.
(встановлення камер
відеоспостереження; посилення
співпраці з правоохоронними
органами; облаштування
безпечних пішохідних
переходів поблизу навчальних
закладів; облаштування
зовнішнього освітлення;
забезпечення навчальних
закладів охороною)

Департамент освіти та науки

1. Створення бази даних
управителів багатоквартирних
будинків
2. Проведення конкурсу на
призначення управителів
багатоквартирними будинками

Департамент освіти та науки,
управління організаційноінформаційної роботи та
контролю

5

6

7

8

9

10

11

Виконується

Виконується
182,3

182,3

466,1

466,1

Виконується

Виконується

3. Створення бази даних
надавачів послуг з
обслуговування житлових
будинків та прибудинкових
територій

Створено базу даних та розміщено на веб-сайті "Єдина інформаційна мережа комунальних платежів міста Хмельницького".

4. Створення муніципального
підприємства “Управляюча
компанія”

Прийнято рішення міської ради від 31.05.2017 р. №76-82 про перейменування ЖЕКів у комунальні підприємства "Управляюча
муніципальна компанія".

2017-2020

1059,5

1059,5

5371,2

5076,2

295,0

Виконується

В.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом
Назва проєкту: Реформування житлово-комунального господарства
Створено базу даних та розміщено на веб-сайті "Єдина інформаційна мережа комунальних платежів міста Хмельницького".
Управління житловокомунального господарства
У 2018 році проведено конкурс на призначення управителів багатоквартирними будинками.

2017-2020

2017-2018
Виконано

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

Виконано

Виконано

Управління житловокомунального господарства

2018-2019
Виконано

1
5. Проведення конкурсу між
надавачами послуг з
обслуговування житлових
будинків та прибудинкових
територій

2
У 2018 році проведено конкурс на призначення управителів багатоквартирними будинками.

3
Управління житловокомунального господарства,
муніципальне підприємство
“Управляюча компанія”

4
2017

6. Проведення організаційної та Під час зустрічей з мешканцями проводиться роз`яснювальна робота щодо переваг створення ОСББ.
роз’яснювальної роботи щодо
переваг ОСББ

Управління житловокомунального господарства,
ГО “Організація сприяння
створенню ОСББ”

2017-2020

7. Проведення обстежень
будинків, які експлуатуються
більше 40 років, та здійснення
оцінки їх технічного стану

У 2017-2019 роках проведено обстеження 16 будинків.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

8. Капітальний ремонт
житлового фонду міської ради

У 2019 році виконано роботи з капітального ремонту житлового фонду: ремонт 10 покрівель, у 5 будинках замінено вікна та
двері, 1 будинок утеплено, виконано укріплення 1 будинку; ремонт аварійних балконів житлового будинку на вул.
Грушевського, 92; завершено відновлення пожежної сигналізації гуртожитку на вул. Інститутській, 6 та частково виконано
роботи у гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1; виконано експертне обстеження 266 ліфтів та виконано ремонтні роботи 62
ліфтів.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

7

8

9

10

11

Виконано

Виконується
434,2

434,2

1405,9

1405,9
Виконується

2017-2020

9564,3

8796,3

768,02

33642,42

32711,5

930,92

958,5

985,5

1679,5

1679,5

Виконується

Управління культури і
туризму

2017-2020

Управління культури і
туризму, управління житловокомунального господарства

2020

2018-2020

4930

4930

9354,2

9354,2
Виконується

4. Реставрація та модернізація
МКП “Кінотеатр ім. Т. Г.
Шевченка” у сучасний центр
кіно та мистецтва
(кіноконцертний зал, зал
артхаузного кіно, дитячий
розважальний центр, арт-кафе
тощо)

Проведено дослідження та аналіз передумов ревіталізації, громадське обговорення щодо концепції розвитку споруди кінотеатру
ім. Т. Шевченка. Розроблено концепцію подальшого розвитку будівлі кінотеатру.
Розроблено та презентовано концепцію ревіталізації кінотеатру ім. Т. Шевченка, здійснено передінвестиційний комплекс робіт
(підготовлено презентаційні матеріали та передпроєктні ескізні плани).
Здійснено передпроєктну стадію робіт з технічної експертизи стану будівлі.

Управління культури і
туризму

5. Реставрація та модернізація
міського будинку культури

Виконувались роботи з реконструкції існуючих та добудови гурткових приміщень міського будинку культури на вул.
Проскурівській, 43 (роботи не завершені).
Проєктно-кошторисна документація на проведення робіт з реставрації міського будинку культури потребує коригування.

Управління культури і
туризму

2017-2020

Управління культури і
туризму

2020

6. Створення музею кіно

6

Виконується

В.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту
В.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста
Назва проєкту: Створення нових культурних об’єктів
1. Створення нового
Продовжувались роботи з капіталього ремонту прилеглої території дитячої школи мистецтв "Райдуга" - "Мистецький сад".
Управління культури і
мистецького простору під
Запроваджено концертний сезон просто неба у "Мистецькому дворику" дитячої музичної школи №1 імені М.Мозгового та
туризму, заклади культури
відкритим небом для
"Мистецькому саді" дитячої школи мистецтв "Райдуга".
проведення мистецьких заходів Завершено І етап робіт з капітального ремонту приміщення центру національного виховання учнівської молоді (у 2020 році буде
(“Мистецький сад” біля дитячої проведено благоустрій прилеглої території - "Мистецька алея").
школи мистецтв “Райдуга”,
“Дворик художника” у дворі
дитячої школи образотворчого
та декоративно-прикладного
мистецтва, “Мистецька алея”
біля центру національного
виховання учнівської молоді,
“Бібліосад” біля бібліотекифілії №8, “Оаза музики” біля
дитячої музичної школи №3,
”Арт-дворик” у дворі музеюстудії фотомистецтва,
міксбортер біля центральної
міської бібліотеки)
2. Створення музейного
Продовжуються роботи з реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури міста.
комплексу історії та культури
міста у будівлі на вул. Свободи,
22
3. Створення національної арталеї на вулиці Свободи (від вул.
Проскурівської до перетину з
вул. Шевченка)

5

60,0

60,0

Не виконано

2022,3

2022,3
Не виконано

1
7. Створення Бібліохабу у
центральній міській бібліотеці

2
Відкрито "Бібліохаб" у центральній міській бібліотеці: проведено ремонт приміщення, придбано меблі та плазмовий телевізор.

3
Управління культури і
туризму, централізована
бібліотечна система

4
2017

Питання відтерміновано на невизначений час у зв’язку з належністю земельної ділянки приватним особам.

8
99,2

9
99,2

10

11

163,9

163,9

390,1

390,1

Виконано
100

100

Не виконано

Управління культури і
2019-2020
туризму, управління житловокомунального господарства

Управління культури і
туризму

12.Реконструкція приміщення Проведено експертизу проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції приміщення ДМШ №3.
Управління культури і
дитячої музичної школи №3 з
туризму
надбудовою третього поверху
для створення концертного залу
13.Встановлення об’єкту
Встановлення об’єкту архітектури “Книга почесних громадян міста” замінено на видання збірки "Хмельницький і хмельничани",
Управління культури і
архітектури “Книга почесних
перший том якої присвячено почесним громадянам міста (підготовлено до друку).
туризму, департамент
громадян міста”
архітектури, містобудування
та земельних ресурсів,
управління житловокомунального господарства
У 2017 році приватним інвестором встановлено у центрі міста арт-об’єкт "Я люблю Хмельницький".
Управління культури і
У 2018 році на набережній р. П. Буг урочисто відкрито стелу у формі бренду міста, яку розміщено на “Острові кохання” (кошти
туризму, департамент
приватного інвестора).
архітектури, містобудування
Проєкт "Створення у місті Хмельницькому мистецької фотозони "Люблю Хмельницький" став переможцем конкурсу проєктів у
та земельних ресурсів,
рамках Програми Бюджету участі та буде реалізовано у 2020 році.
управління житловокомунального господарства

В.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція
Назва проєкту: Хмельницький – арт-місто 21 століття
1.Проведення всеукраїнських та Проведено 285 загальноміських заходів, у т. ч. 20 масштабних: мистецький проєкт "Різдвяний ярмарок", Всеукраїнський
Управління культури і
міжнародних фестивалів
різдвяний етнофестиваль "Дар десь пребагатий!", Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні "Ми – українці!", Міжнародний
туризму
фестиваль камерної музики "Хмельницькийкамерфест", свято зустрічі весни, фестиваль писанок "Великодній дивосвіт",
оркестрових шоу–програм "Majorрarad", фестиваль рок–музики "ROCK&BUH", фестиваль народної хореографії
"HLUSHENKOV FOLKFEST", Міжнародний фестиваль моновистав "Відлуння"; фестиваль–конкурс з соціальних танців
"Нестримний потік"; фестиваль "RESPUBLIKA", літературний фестиваль "Слово єднає!", Всеукраїнський літературноперекладацький фестиваль "ТRANSLATORIUM", фестиваль української патріотичної пісні та музики "UA music fest" тощо.
2.Створення та постійне
Видано 4 випуски Календаря мистецьких подій «Мистецька весна, літо, осінь, зима - 2019».
оновлення загальноміської мапи
фестивалів та конкурсів
3.Відкриття класу та центру
У рамках проєкту "Громадські ініціативи" відкрито студію анімації на вул. Проскурівського підпілля, 71.
анімації у дитячій школі
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва
4.Створення муралів на
будівлях міста (вуличне
малярство)

7

Не виконано

11.Капітальний ремонт та
Проведено капітальний ремонт приміщення клубу "Книжківці". Придбано комп'ютерну техніку та сценічні костюми для
модернізація приміщення клубу колективу "Книжківчанка".
“Книжківці”

14.Встановлення арт-об’єкту
“Люблю Хмельницький”

6

Виконано

8. Створення інформаційноВідкрито центр "Дитячий простір" у бібілотеці-філії №12, у якому створено сучасні технічні умови для розвитку дітей та їх
Управління культури і
2017
розважального центру “Дитячий змістовного дозвілля.
туризму, централізована
простір” у бібліотеці-філії №12
бібліотечна система
9. Реконструкція будівлі
Розроблено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції парку ім. М.Чекмана.
Департамент архітектури,
2018-2020
літнього кінотеатру під
містобудування та земельних
концертний зал з благоустроєм
ресурсів, управління житловоцентрального майдану у парку
комунального господарства,
ім. М. Чекмана
управління культури і
туризму, КП “Парки та
сквери міста Хмельницького”
10. Створення стаціонарної
сцени “Мушля” на місці
концертного майданчика під
відкритим небом біля
кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка з
встановленням стаціонарних
місць для глядачів

5

У 2017 році створено 4 мурали на будівлях міста, у 2018 році - 2.
У 2018 році у рамках програми "Громадські ініціативи" реалізовано проєкт "Мистецький пленер" (здійснення робіт з пошуку
занедбаних стін у центрі міста та у публічних місцях з великим скупченням людей, нанесення малюнків на стіни та
перетворення їх на арт-об'єкти під відкритим небом). У результаті реалізації проєкту створено 5 муралів.

2017-2018

1457,3

1457,3
Виконано

2017-2019

13,0

13,0
Не виконано

2018
Не виконано

2018
Виконано

2017-2020

5536,3

3907,3

1629,0

8205,0

6415,7

1789,3

Виконується

Управління культури і
туризму, громадські
організації

2017-2020

Управління культури і
туризму, дитяча школа
образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва

2017-2018

Управління культури і
туризму, громадські
організації

2017-2020

1,3

1,3

5,9

5,9
Виконується

60,0

60,0
Виконано

785,3

716,6

68,7
Виконується

1
2
5.Створення центру артхаузного Місцем показу артхаузного кіно обрано "Мистецький дворик" дитячої музичної школи №1. Упродовж весняно-літнього сезону
кіно
2019 року відбулося 2 кінопокази.

3
Управління культури і
туризму

4
2018

5

6.Проведення відео-арт
конкурсу “PROMISTO”

У 2019 році проведено відкритий конкурс іміджевого кіно "PROMISTO", у якому взяло участь 13 відеороликів. Переможцем
став фільм муніципального камерного хору "Місто щасливих людей".

Управління культури і
туризму

2018, 2020

39,9

7.Сприяння діяльності монотеатру “Кут”, аматорському
молодіжному театру
“Дзеркало”, художніх та
хореографічних студій, театрів,
музеїв

У 2019 році моно-театром "Кут" проведено 71 моно-виставу, у рамках проєкту "Молода еліта міста" відбулося 40 вистав, у
рамках проєкту "Ветеран" - 12 вистав.
Юні артисти зразкового театру-студії "Чарівна скринька" дитячої школи мистецтв здійснили постановки 7 вистав, у т. ч.
провели мистецьку акцію "Діти – для дітей" для учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл міста, дітей з багатодітних родин,
дітей, які знаходяться під опікою, дітей-інвалідів, дітей воїнів–учасників АТО. Створено нову театральну студію у центрі
національного виховання учнівської молоді.
Працював аматорський молодіжний театр "Дзеркало Всесвіту" міського будинку культури, яким проведено понад 20 вистав.

Управління культури і
туризму

2017-2020

6

7

4.Будівництво спеціалізованого Укладено договір на виконання робіт.
залу боксу
5.Виділення земельної ділянки
під будівництво Льодового
палацу
6.Будівництво Льодового
палацу

Земельна ділянка на вул. Прибузькій, 7/3-А , площею 25,0 тис. кв.м передана у постійне користування управлінню капітального
будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів під будівництво Льодового палацу.
Проведено державну експертизу проєктно-кошторисної документації, отримано позитивний експертний звіт.

7.Реконструкція футбольного
Проведено реконструкцію спортивного майданчика ДЮСШ №2 з улаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям,
майданчика ДЮСШ №2 з
встановлено стіл для настільного тенісу та конструкцію для занять воркаутом.
влаштуванням міні-футбольного
поля зі штучним покриттям на
вул. Тернопільській, 34

10

11

39,9

76,9

76,9

Виконується

Виконується

Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи
Управління капітального
будівництва, управління
молоді та спорту
Управління капітального
будівництва, управління
молоді та спорту
Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи
Управління капітального
будівництва, управління
молоді та спорту
Управління молоді та спорту

1704,9

Не
виконується
(обмеженість
фінансових
ресурсів)

1704,9

2017

Виконано
2019-2020

55828,6

1828,6

54000,0

55828,6

1828,6

54000,0
Виконується

2017-2020

31,9

31,9

762,5

762,5
Виконується

2017
Виконано
2018-2020

200,0

200,0

704,0

704,0
Виконується

2017

1904,2

1904,2
Виконано

8.Будівництво двох мініВиконано будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків (ДЮСШ №1).
футбольних спортивних
майданчиків на вул. Спортивній,
17
9.Будівництво огорожі
У 2017 році побудовано огорожу футбольного поля стадіону "Локомотив" на вул. Курчатова, 90.
футбольного поля та мініУ 2018 році побудовано 2 баскетбольних майданчики.
футбольного поля і двох
баскетбольних майданчиків на
території стадіону “Локомотив”
СКЦ “Плоскирів”

Управління молоді та спорту

10.Розвиток мережі дитячоУ 2017 році відкрито новий фізкультурно-спортивний відкритий майданчик з тренажерним обладнанням на вул.
підліткових фізкультурноСтароконстянтинівське шосе, 2/1з.
спортивних клубів, об’єднань за У 2018 році проведено капітальний ремонт у приміщенні підліткового клубу "Романтик" на вул. Козацькій, 56/1.
місцем проживання

Управління молоді та спорту

11.Капітальний ремонт та
реконструкція діючих
позашкільних навчальних
закладів та спортивних споруд

9

Виконано

В.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом
Назва проєкту: Будівництво спортивних споруд та майданчиків
1. Будівництво (облаштування) Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєкту.
Управління капітального
2017-2020
двох футбольних полів та
будівництва, управління
спортивного комплексу ДЮСШ
молоді та спорту
№1 на вул. Зарічанській, 11/5
2. Виділення земельної ділянки Рішенням міської ради від 21.09.2016 р. №42 земельна ділянка на вул. Прибузькій,5/1-А площею 25,2 тис. кв.м передана у
під будівництво Палацу спорту постійне користування управлінню капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
під будівництво Палацу спорту.
3.Будівництво Палацу спорту
Побудовано фізкультурно-оздоровчу частину приміщення, виконано монтаж металевого каркасу глядацької зали з спортивним
ядром та його перекриття.

8

2017

4842,4

4842,4
Виконано

Управління молоді та спорту

2017

2998,6

2998,6
Виконано
частково

Продовжувались роботи з будівництва приміщення з улаштуванням футбольного та тренажерного майданчиків на вул. Нижній Управління молоді та спорту
Береговій, 2/1 (виконано роботи з облаштування даху, ремонтні роботи роздягальні, душової, туалету, підключено водопровідні
та каналізаційні мережі).

2017

284,7

284,7

1484,7

1484,7
Виконано

2017-2020

179,0

179,0

2358,2

2358,2
Виконується

1
12.Забезпечення навчальних
закладів спортивним
інвентарем.
Утворення у закладах освіти
мережі спортивних клубів,
гуртків, секцій

2
У закладах загальної середньої освіти міста відкрито 398 гуртків, якими охоплено 7808 учнів. З них гуртки фізкультурноспортивного напрямку відвідує 1297 дітей, гуртки військово-патріотичного патріотичного напрямку - 1848 дітей.

13.Будівництво
багатофункціональних
спортивних майданчиків зі
штучним чи трав'яним
покриттям, тренажерним
обладнанням, тенісними
столами на територіях
навчальних закладів та у
мікрорайонах міста

Здійснено роботи з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у СЗОШ №19, НВК №4, реконструкції
спортивного майданчика у ЗОШ №21, капітального ремонту спортивних майданчиків СЗОШ №7, гімназій №№ 1, 2, ЗОШ №25.
У 2019 році встановлено 4 антивавандальні тенісні столи, 6 комплектів шахових столів з лавками у мікрорайонах міста.
Виконано капітальний ремонт 5 спортивних майданчиків (на пров. Авіаційному, у масиві індивідуальної забудови
"Катіонівський масив", вул. Щедріна, вул. Курбаса).

3
Департамент освіти та науки

4
2017-2020

5

6

7

8
13,7

9
13,7

10

11

Виконується

Управління житловокомунального господарства,
Департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту

2017-2020

13597,9

21606,0

20857,0

749,0

Виконується

14.Пропагування переваг
У 2019 році проводились руханки, Дні здоров"я, презентації видів спорту під відкритим небом, пробіг вулицями міста
Управління молоді та спорту 2017-2020
рухової активності та здорового "KHMELNYTSKY СITY RUN", Fitness-City, Богатирські ігри, Дитяча легка атлетика, Олімпійські дворові ігри тощо.
способу життя серед мешканців
міста
Назва проєкту: Розвиток велосипедної інфраструктури
1.Будівництво велодоріжок та
У 2019 році завершено капітальний ремонт двох велодоріжок: на вул. Прибузькій – улаштування велосипедної доріжки від вул.
Управління житлово2017-2020
пішохідно-велосипедних зон,
Старокостянтинівське шосе до вул. Трудової; пр. Миру - від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе.
комунального господарства,
облаштування
управління транспорту та
велосипедних смуг
зв’язку

1245,7

2.Встановлення велопарковок,
велостійок

Управління житлово2017-2020
комунального господарства,
управління транспорту та
зв’язку, Департамент освіти
та науки

245,8

41,5

У 2019 році встановлено 750 велопарковок.

13597,9

3.Проведення масових
велопробігів
4.Створення електронної мапи
велоінфраструктури (шляхи
руху, велосипедні стоянки
тощо)

Спільно з ГО "Критична маса " проведено 7 велопробігів та велопарадів. Вперше проведено велозаїзд "Вершина Свободи".

Управління молоді та спорту 2017-2020

Захід заплановано у рамках реалізації проєкту "Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького
регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому", який став переможцем у конкурсному відборі проєктів
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу.

Управління житлово2017-2018
комунального господарства,
управління транспорту та
зв’язку

5.Проведення рекламнопропагуючих та навчальних
заходів

У засобах масової інформації висвітлюється інформація щодо виступів хмельницьких спортсменів на міжнародних та
всеукраїнських змаганнях, історії успішних спортсменів.
Спільно з ГО "Критична маса" та магазином "Веломан" проведено 3 велопаради з конкурсами та розіграшами призів.

Управління молоді та спорту 2017-2020

1245,7

2187,3

2187,3
Виконується

4407,1

4407,1

9928,9

9928,9
Виконується

245,8

392,1

392,1
Виконується

41,5

41,5

41,5

Виконується

Не виконано

Виконується

Всього

299268,87 193294,60

106000,99 791656,75

635955,23

158701,62

Сфера розвитку С. Відповідальне місто

Всього

1

2

3
4
С.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності
С.1.1. Реалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2016-2025 роки (ПДСЕР)
Назва проєкту: Реалізація енергоефективних заходів ПДСЕР

5

6

7

Всього

8

інші джерела

Термін
виконання

міський
бюджет

Виконавці проєкту

інші джерела

Хід виконання заходу

міський
бюджет

Назва заходу

Фактично використано коштів на Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту за 2018 рік,
реалізацію проєкту з початку
тис.грн.
реалізації проєкту, тис.грн.
у т.ч.
у т.ч.

9

10

Стан
виконання

11

1
1. Реалізація проєктів у секторах
теплопостачання,
водопостачання та
водовідведення, вуличного
освітлення за рахунок
впровадження
енергоефективних заходів і
проектів з впровадження
альтернативних джерел енергії
(АДЕ)

2
3
4
У 2019 році замінено 234 світильники на світильники ЛЕД, 3112 ламп на лампи ЛЕД, 927 ламп на лампи ДНАТ на вулицях
МКП “Хмельницьктепло2017-2020
міста.
комуненерго”, КП “ПівденноКП "Південно-Західні тепломережі" виконано реконструкцію приміщення з встановленням когенераційної установки на вул.
Західні тепломережі”, МКП
Курчатова, 8Б, переобладнання 1,7 км теплової мережі, відновлено 0,8 км теплової ізоляції внутрішньобудинкових мереж,
“Хмельницькводоканал”,
виконано роботи з еколого-режимної наладки газоспоживаючого обладнання та наладки гідравлічного режиму теплових мереж
ХКП “Міськсвітло”
тощо.
МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" замінено насоси у котельнях на вул. С. Бандери, 32/1, вул. Зарічанській, 30, пр. Миру,
99/101, виконано реконструкцію котелень на вул.Водопровідній, 48, вул. Кам"янецькій, 46/1, 48/1, 82, вул. Зарічанській, 2,
замінено 3,2 км теплових мереж на попередньоізольовані.
У рамках співпраці з Українсько-Данським енергетичним центром ведеться робота у якості надання технічної допомоги з
розробки проєктів у сфері теплопостачання міста (аналіз теплопостачальної схеми міста, підготовка ТЕО енергетичних проектів
та допомога в отриманні фінансування на реалізацію проектів (грантові та пільгові кредитні кошти)).
МКП "Хмельницькводоканал" виконано заміну насосного агрегату артезіанської свердловини №18 на ВНС-10.

5
38068,2

2. Реалізація проєктів у секторі
громадських будівель за
рахунок підвищення їх
енергетичної ефективності
шляхом покрокової
термомодернізації,
впровадження пілотних і
демонстраційних проектів АДЕ
з дотриманням відповідних
санітарно-гігієнічних вимог

Реалізовано проєкт "Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького" (проведено комплексну
термомодернізацію ДНЗ №№ 29, 54, СЗОШ №14, Ліцей №15).
Здійснено заміну вікон, виконуються роботи з утеплення фасаду приміщення Палацу творчості дітей та юнацтва.
Реалізовано мікропроєкти "Встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у ДНЗ №39" та "Встановлення теплової
помпи для приготування гарячої води в ДНЗ №24", які відібрані у 2018 році за результатами обласного конкурсу мікропроєктів
сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017-2020 роки.
Продовжується робота над інвестиційним проєктом "Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери". Проведено
верифікацію 30 будівель проєкту, отримано енергетичні сертифікати на будівлі, оновлено техніко-економічне обґрунтування
проєкту.

7868,4

3. Реалізація проєктів у секторі
житлових будівель за рахунок
впровадження пакетів
енергоефективних заходів за
умови співфінансування з боку
мешканців багатоквартирних
будинків

Відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м.
Управління житловоХмельницького на 2016-2020 роки у 2017 році утеплено фасади 9 будинків, у 2018 році - 1 будинку.
комунального господарства,
Відповідно до Програми енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на
відділ енергоменеджменту,
2016–2017 роки проведено заміну освітлення у місцях загального користування управляючих муніципальних компаній міста.
ЖЕКи: №1, 2, 3, 5, 6, 7, МКП
Відповідно до Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення
ЖКК “Будівельник”, ТОВ
енергоефективності у 2017 році відшкодування отримали 13 фізичних осіб та 2 ОСББ, у 2018 році - 5 ОСББ та 40 фізичних осіб,
“ЖЕО”
у 2019 році - 11 фізичних осіб та 8 ОСББ.
Відповідно до Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків м.
Хмельницького на 2018-2029 роки відшкодуванння у 2018 році отримали 3 особи, у 2019 році - 7 осіб.

2017-2020

4. Реалізація комплексу
інформаційно-просвітницьких
та організаційних заходів з
метою зміни поведінкових
установок жителів, працівників
бюджетної сфери працівників
підприємств на енергоефективні

З метою надання актуальної інформації мешканцям міста, ОСББ та ЖБК щодо енергоефективної поведінки та підвищення
енергоефективності будівель, чинних місцевих, державних та міжнародних програм з енергоефективності проводяться
навчальні тренінги, семінари та надаються консультації щодо оптимальних шляхів підвищення енергоефективності будівель.
Ведеться активна інформаційна політика, а саме розповсюджуються інформаційні матеріали про те, як кожен мешканець може
зберегти енергію у своїй домівці. У громадському транспорті, центрі надання адміністративних послуг, громадських
приймальнях; на бігбордах розміщено зовнішню соціальну рекламу ощадливого використання енергоресурсів з метою
пропагування серед мешканців міста впровадження заходів з правильної та послідовної термомодернізації багатоповерхівок;
забезпечується наповнення сторінки відділу енергоменеджменту у мережi Facebook, де постійно висвітлюються корисні поради
на тему енергоефективності та енергоощадності.
На базі Центру Енергоефективності відбувся інформаційний захід "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в
Україні (ЄЕВ)" організований спільно з Association Energy Efficient Cities of Ukraine.
Працівники Центру Енергоефективност надають консультації з впровадження енергозберігаючих заходів у приватних та
багатоквартирних житлових будинках. Проведено тренінг на тему освітлення у навчальних закладах для керівників дошкільних
та шкільних навчальних закладів за участі представників компанії Philips Lighting.

2017-2020

1. Відкриття “Центру
Енергоефективності” у
приміщенні міської
комунальної власності

Департамент освіти та науки, 2017-2020
управління праці та
соціального захисту
населення, управління
охорони здоров`я, управління
культури і туризму,
управління молоді та спорту,
відділ енергоменеджменту

Відділ енергоменеджменту,
управління житловокомунального господарства,
громадські організації
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Виконується

5306,2

2562,2

24826,2

6695,9

18130,0

Виконується

1463,4

1463,4

11288,9

9447,1

1841,8

Виконується

С.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та SMART – рішень
Назва проєкту: Створення “Центру Енергоефективності”
19 жовтня 2017 року відбулося відкриття Центру Енергоефективності на вул. Кам'янецькій, 54.
Відділ енергоменеджменту, 2017-2018
На базі Центру Енергоефективності працює постійно діюча виставка енергоефективного обладнання, надаються безкоштовні
управління комунального
консультації мешканцям міста з питань впровадження енергоефективних заходів, проводяться навчальні тематичні семінари,
майна
робочі зустрічі та навчальні тренінги для голів ОСББ, приймаються делегації з інших міст, які вивчають успішний досвід міста у
сфері енергоефективності.
27 червня 2018 року відбулась нарада з представником німецького проекту GIZ щодо дослідження системи енергоменеджменту.
27 вересня 2018 року проведено семінар-практикум для 30 голів ОСББ.

Виконується

300,0

300,0

Виконано

1
2. Проведення щорічного
міжнародного Форуму з питань
енергоефективності із
залученням міжнародних та
вітчизняних експертів у сфері
енергозбереження

3. Проведення Днів сталої
енергії

4. Пропаганда дбайливого
ставлення до енергоресурсів,
особистої відповідальності
кожного за тепло та комфорт у
своїх помешканнях

1.Відбір об’єктів для
встановлення малих сонячних
електростанцій (СЕС)

2
20 вересня 2019 року у рамках Днів Сталої Енергії проведено міжнародну конференцію "Енергетична кліматична
трансформація в сталому розвитку міст" (участь взяли понад 70 учасників: національні експерти, представники міської влади,
комунальних підприємств та громадських організацій, школярі і студенти, гості з Білорусії). Під час конференції діяли виставка
арт об’єктів зі сміття у виконанні учнів освітніх навчальних закладів міста та екобус.
У рамках конференції працювало дві тематичні панелі:
• "Енергетична кліматична трансформація: як сформувати інтегровану систему управління відходами на локальному рівні", у
якій прийняли участь представники Міністерства розвитку громад та довкілля України, управління житлово-комунального
господарства, ХКП "Спецкомунтранс", громадські організації. Під час дискусії обговорювали аспекти поводження з ТПВ.
Відбулася презентація проєкту "Розумне довкілля Хмельницький";.
• "Енергетична кліматична трансформація: 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 обговорювали питання співпраці ЄС та України, діяльності проекту ПРООН та нові
можливості для ОСББ за участі Фонду Енергоефективності.

3
Відділ енергоменеджменту

4
2017-2020

17-20 вересня 2019 року проведено Дні Сталої Енергії, тема яких – зміна клімату: виклики на локальному, регіональному та
національному рівнях. З метою залучення якомога більше людей до питання глобальних змін клімату проведено ряд заходів:
- на базі Центру Енергоефективності працювала виставка енергоефективного обладнання та матеріалів; дискутували з
енергоменеджерами бюджетних установ "Енергетична і кліматична трансформація бюджетного закладу та міста в цілому";
спільно з Хмельницьким енергетичним кластерем проведено лекцію-гру з учнями Ліцею №15 "Молодь на шляху активної
протидії глобальній зміні клімату".
- міжнародна конференція "Енергетична кліматична трансформація в сталому розвитку міст".

Відділ енергоменеджменту,
управління екології та
контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства,
Департамент освіти та науки

2017-2020

У Центрі Енергоефективності надаються консультації мешканцям та головам ОСББ щодо професійного вирішення проблем
енергоефективного функціонування будівель, пошуку оптимальних шляхів підвищення їх енергоефективності, поширюється
інформація щодо місцевих, державних та міжнародних програм з енергоефективності.
У закладах освіти проходять еко-уроки "Збережемо клімат шляхом простих енергетичних рішень", круглі столи про
відновлювані джерела енергії, уроки-дебати щодо видів енергії та зміни клімату,години спілкування про економне
використання та збереження енергоресурсів.

Відділ енергоменеджменту,
Департамент освіти та науки,
громадські організації

2017-2020

5

6

7

8

9

10

11
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Виконується

С.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії
Назва проєкту: Встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об’єктів комунальної власності та бюджетних закладів міста
Сформовано перелік дахів для розміщення малих СЕС.
Відділ енергоменеджменту
2017
Виконано

2.Пошук інвесторів та
З метою пошуку інвестора на офіційному сайті міської ради розміщено перелік дахів для розміщення малих СЕС.
зацікавлених осіб (підприємств) З метою реалізації проєктів з встановлення малих СЕС здійснюється співпраця з Хмельницьким енергетичним кластером.
для реалізації проєкту із
встановлення малих сонячних
електростанцій (СЕС)

Відділ енергоменеджменту

3.Надання у оренду дахів
нежитлових приміщень
комунальної власності
4.Розроблення та реалізація
пілотних проєктів із
встановлення СЕС на дахах
бюджетних закладів

Звернень щодо надання у оренду дахів не надходило.

Відділ енергоменеджменту,
управління комунального
майна
Виконавчі органи міської
ради

1. Пробне буріння свердловин
для визначення параметрів та
хімічного складу біогазу
2.Розроблення проектнокошторисної документації на
проєкт

Роботи виконано.

Відкрито першу в Україні дахову сонячну електростанцію у державному закладі освіти – Хмельницькому національному
університеті (загальна потужність 132 кВт), яка на третину покриває потреби закладу у електроенергії (планується розширення
до 500 кВт).

2017
Виконано

2018
Не виконано
2018-2020
Не виконано

Назва проєкту: Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво електроенергії
Суб’єкт господарювання
2017
приватної форми власності

ТОВ "БІОГАЗЕНЕРДЖІ" розроблено проєктно-кошторисну документацію.

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

2017

3.Проведення будівельних робіт Роботи виконано.
із реконструкції полігону та
створення системи
видобування, транспортування
та очистки біозвалищного газу

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

2017-2018

4.Встановлення технологічного Роботи виконано.
майданчику та монтаж
когенераційної установки

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

2017-2018

5.Отримання “зеленого тарифу” Місто отримує вигоду від реалізації даного проєкту у вигляді 13% від вартості виробленої електроенергії та проданої за
на вироблену електроенергію
"зеленим тарифом".

Відділ енергоменеджменту

2018

Виконано

Виконано

Виконано

С.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

34000,0

34000,0
Виконано
Виконано
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Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2018-2020

67,4

Здійснюються заходи з приєднання до меж полігону земельних ділянок загальною площею 2,6 га. Після завершення робіт буде
встановлена огорожа по периметру полігону.

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2018-2020

3. Впровадження збору
побутових відходів у
індивідуальні сміттєві баки для
мешканців приватного сектору

ТОВ "Носоріг Еко" надає послуги з вивезення побутових відходів у мікрорайоні Ружична (індивідуальні сміттєві баки для
мешканців приватного сектору надаються кожному абоненту згідно з умовами договору).

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2018-2020

4. Придбання та впровадження
установок, обладнання та машин
для збору, транспортування,
перероблення, знешкодження та
складування побутових відходів

У 2017 році придбано 2 сміттєвози (1 - з функцією мийки контейнерів), контейнери для збирання побутових відходів, ходову
частину бульдозера.
У 2018 році придбано вантажний фургон, 4 сміттєвози, самоскид, 182 контейнера.
У 2019 році придбано 206 євроконтейнерів, 15 пластикових контейнерів, 378 контейнерів для сортування відходів.

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХКП
“Спецкомунтранс”

2017-2020

5. Інформування зацікавлених
осіб щодо можливостей
реалізації бізнес-проєктів у
сфері поводження з відходами
та створення привабливого
бізнес-середовища у сфері
поводження з відходами

Проведено конкурс з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території міста (ХКП "Спецкомунтранс"
та ТОВ "Носоріг Еко").
Укладено договір з ТОВ "Рециклінг Поділля" на виконання робіт із збору та вивезення ПЕТ-пляшки, договір з ПП "Король" збору та вивезення скла.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020
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67,4

302,4

235,0

67,4
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Назва проєкту: Чисте місто
1. Пошарова відсипка грунту
міського полігону побутових
відходів

Ущільнений шар відходів ізолюється шаром грунту (завезено 1,9 тис. куб. м грунту).

2. Встановлення огорожі по
периметру полігону побутових
відходів

Виконується

Не виконано

Виконується

2017-2020

7. Продовження роботи із
сортування побутових відходів
на контейнерних майданчиках
(суха і мокра фракція)

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2017-2020

8. Організація пунктів прийому Збір небезпечних відходів від населення здійснується згідно з графіком роботи екобуса.
небезпечних відходів від
Зібрано та передано на утилізацію 2275 кг відпрацьованих батарейок, 17763 шт. люмінесцентних ламп, 4875 шт.
населення, побутової техніки,
енергозберігаючих ламп, 1334 термометри, 191 відпрацьований фільтр тощо.
будівельного сміття, пластику та
скла для подальшої утилізації

Управління житловокомунального господарства,
Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХКП
“Спецкомунтранс”

2017-2020

9. Внесення змін до Схеми
санітарної очистки міста та її
реалізація
10. Збільшення кількості урн
біля тимчасових споруд,
зупинок та місць масового
перебування населення

Управління житловокомунального господарства

2018-2020

Управління житловокомунального господарства

2017-2019

27682,9

22915,7

4767,2

2017-2020

Виконується

Не
виконується
477,3

477,3

756,2

756,2
Виконується

Не
виконується
685,7

685,7
Виконано

11. Облаштування мережі
громадських вбиралень на
території міста

У 2017 році побудовано громадський туалет у парку ім. І. Франка. Встановлено туалетну кабіну для інвалідів у парку ім. Т.
Шевченка. У 2018 році виконано капітальний ремонт громадського туалету на вул. Грибоєдова, встановлено модульну
вбиральню на вул. Проскурівській, 4/3.
У 2019 році розпочато капітальний ремонт громадської вбиральні у парку ім. Т. Шевченка на вул. Проскурівській, 40-Б та
виконано капітальний ремонт громадської вбиральні у дендропарку "Поділля".

Управління житловокомунального господарства

12. Забезпечення сучасним
обладнанням та інвентарем
працівників житловокомунальної сфери

У 2019 році придбано для КП БРЕД вакуумний дорожньо-прибиральний причіп; для КП по зеленому будівництву і благоустрою
міста - травокосарки; для ХМКП "Муніципальна дружина" - нагрудні відео реєстратори та автомобіль; для ХКП
"Спецкомунтранс" - контейнери.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2017-2020

13. Утилізація біомаси (опале
Здійснюється пошук земельної ділянки.
листя, суха рослинність, гілля),
виділення земельної ділянки для
компостування зазначених
відходів

4767,2

Виконується

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

У 2017-25018 роках придбано 1215 урн.

2115,8

Виконується

6. Забезпечення роботи лінії
Підприємствами ТОВ "Рециклінг-Поділля", ТОВ "НВП"Дельта" та ФОП Жовмір В.П. проводиться сортування відходів.
сортування відходів на міському
полігоні побутових відходів
Виконання заходу буде здійснюватися після встановлення сортувальної лінії.

6883,0

1462,4

1462,4

3486,4

3486,4
Виконується

4516,7

4516,7

58760,0

58760,0

2427,6
Виконується

Не
виконується

1
14. Регулювання чисельності
безпритульних тварин

2
3
4
5
Триває будівництво центру поводження з тваринами КП "Надія" на вул. Заводській, 165.
Комунальне підприємство
2017-2020
2821,2
У 2019 році простерилізовано 1015 бездоглядних тварин.
“НАДІЯ”
Назва проєкту: Будівництво сміттєпереробного комплексу з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDF пелет
1. Підготовка попереднього
У 2018 році розроблено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих побутових
Управління економіки,
2017
техніко-економічного
відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або
робоча група
обґрунтування щодо
готової продукції).
доцільності будівництва
18 вересня 2018 року відбулася презентація ТЕО, розробку якого здійснено ДП “Науково-дослідний та конструкторськосміттєпереробного комплексу з технологічний інститут міського господарства”.
сухим анаеробним
зброджуванням та
виробництвом dRDF пелет
2. Проведення морфологічних
досліджень на міському
полігоні побутових відходів

Проведено 4 дослідження.

3. Будівництво заводу з
механічно-біологічної очистки
(МТВ):
- проведення технікоекономічного обґрунтування,
- вибір земельної ділянки,
- здійснення фінансування
проекту (пошук інвестора або
залучення кредиту
європейських банків),
- підписання договорів,
- підготовка технічного проєкту,
- будівництво та введення в
експлуатацію заводу з
механічно-біологічної очистки
(МТВ)

Над питанням планування та підготовки програми поводження з твердими побутовими відходами у місті Хмельницькому
Управління економіки,
працює робоча група, створена міським головою у березні 2017 року.
управління житлово4 січня 2019 року підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування проєкту модернізації інфраструктури твердих
комунального господарства,
побутових відходів між Хмельницькою міською радою, ХКП “Спецкомунтранс” та Європейським Банком Реконструкції та
ХКП “Спецкомунтранс”,
Розвитку (ЄБРР). Згідно з умовами Угоди ЄБРР надасть ХКП “Спецкомунтранс” довгострокове фінансування (до 13 років) у
суб’єкт господарювання
сумі до 15 млн. євро під 6,0-6,5% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю коригування під гарантію міської
приватної форми власності
ради. Інвестиційна Платформа Сусідства Європейського Союзу забезпечить грантове співфінансування (безповоротні кошти) у
сумі до 5 млн. євро на впровадження першого етапу проєкту.
Також ЄБРР додатково мобілізуватиме грантові кошти для підготовки регіонального плану управління твердими побутовими
відходами та програми участі зацікавлених сторін, розробки пропозицій щодо коригування методології встановлення тарифів на
захоронення та переробку твердих побутових відходівна базі принципу повного покриття витрат.
Придбано земельну ділянку площею 5,6 га.
При ХКП "Спецкомунтранс" створено Офіс проєкту "Розумне довкілля. Хмельницький".
Концепція "Розумне довкілля. Хмельницький" передбачає: комплексний підхід до вирішення проблеміз сміттям у місті;
рекультивацію діючого полігону ТПВ; побудову сміттєпереробного комплексу; привернення уваги жителів міста до проблеми;
проведення просвітницьких кампаній серед населення.
Підписано Меморандум про порозуміння між Хмельницькою міською радою та Європейським Банком Реконструкції та
Розвитку щодо програми ЄБРР "Зелені міста". Меморандум передбачає системний та комплексний підхід до вирішення проблем
кліматичних змін та довкілля у плануванні розвитку міста та інфраструктурних інвестиціях. За програмою "Зелені міста" банк
надаватиме допомогу, у т. ч. фінансову, у розробці та реалізації Плану дій (Green City Action Plan) щодо поліпшення
муніципальної інфраструктури, екологічної ситуації, комфорту та умов життя його жителів.

1.Завершення робіт з розчистки
та благоустрою струмка
Безіменного (від вул.
Інститутської до міського
перинатального центру)

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

6
2821,2

2017

2017-2020

11000,0

11000,0

7

8
3414,3

9
3414,3

10

11

294,0

294,0

Виконано

290,8

290,8

Виконано

11000,0

11000,0

Виконується

На стадії
виконання

Назва проєкту: Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, інших водних об’єктів
Управління житлово2017-2018
комунального господарства
Не виконано

2. Здійснення заходів щодо
оздоровлення р. Південний Буг
та її притоків на території міста
(з обов’язковим озелененням
водоохоронних територій)

У 2017 році виконано першу частину проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва локальних очисних
споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста.
У 2018 році проводився капітальний ремонт-розчистка русла р. П. Буг від намулу, відкладів, завалів у межах міста від вул.
Трудової до вул. С. Бандери від намулу, відкладів і завалів.
Інститутом рибного господарства НААН України розроблено "Біологічне обґрунтування показників проведення робіт з
штучного відтворення (зариблення) водних біоресурсів у водних об’єктах м. Хмельницького на період 2019-2021 р.р.".
Обгрунтування розроблено для Хмельницького водосховища та водойми – ставка у мікрорайоні Озерна. З залученням
громадськості проведено заходи з зариблення водойм (800 кг товстолоба, 500 кг леща та 300 кг карпа).

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства

2017-2020

3. Капітальний ремонточищення русла р. Південний
Буг від намулу, відкладів,
завалів в межах міста (від вул.
Трудової до вул. С. Бандери)

У 2018 році проведено роботи з видалення аварійних насаджень, очищення русла та планування схилів річки.
У 2019 році проведено коригування проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг
та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об’їзної".

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства

2017-2020

4. Реконструкція скидного
колектора та розчистка р.
Плоскої

У 2018 році виконано коригування проєктно-кошторисної документації.

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства

2017-2020

283,0

283,0

Виконується

144,7

144,7

1310,3

1310,3
На стадії
виконання

14,9

14,9
Не
виконується

1
5. Будівництво локальних
очисних споруд поверхневого
стоку у водоохоронних зонах з
використанням фітотехнології

2
Виготовлено проєкти на виконання робіт з будівництва колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам"янецької до вул.
Свободи у районі вул. Прибузької; будівництва зливової та побутової каналізації з улаштуванням очисних споруд у мікрорайоні
Озерна. Виконано роботи з будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції у житловому
масиві “Лезнево 1, 2”.

3
Управління житловокомунального господарства,
КП по будівництву, ремонту
та експлуатації доріг,
управління капітального
будівництва

4
2017-2020

6. Благоустрій території
міського пляжу

У 2019 році встановлено 3 кабінки для переодягання, 15 парасольок від сонця, замінено 3 питних фонтанчики, завезено 300 т
піску та проведено очистку акваторії пляжу.

Управління житловокомунального господарства

2017-2019

Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи

2017-2020

КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2020

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

7. Виготовлення необхідної
В натуру межі водоохоронних зон не виносились.
документації та винесення в
натуру меж водоохоронних зон
(у т.ч. прибережних смуг) річок
Південний Буг, Плоска,
Кудрянка

5

6

7

602,8

602,8

10. Визначення
балансоутримувача та
забезпечення фінансування
утримання прибережних смуг
водойм міста (насамперед
водосховища)

Утримання прибережних смуг водойм міста здійснює КП "Парки і сквери міста Хмельницького".

11. Проведення робіт,
пов’язаних з поліпшенням
технічного стану та
благоустрою поверхневих
водойм міста (прибирання,
обкошування, розчистка русел
під мостами тощо)

Виконано роботи з прибирання сміття, викошування трави на території прибережних смуг озера у мікрорайоні Озерна,
прибережної смуги р. Кудрянка, озера у районі вул. Джерельної, прибережної смуги р. П.Буг.

12. Здійснення заходів щодо
біологічної меліорації р.
Південний Буг

Здійснено біологічну меліорацію р.Південний Буг у межах Хмельницького водосховища (зариблення).

13. Моніторинг якості
поверхневих вод міста

Моніторинг стану поверхневих вод р. П. Буг у межах міста здійснюють Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, ДУ
Управління з питань екології 2017-2020
39,0
39,0
"Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України”, МКП “Хмельницькводоканал”. За результатами моніторингу
та контролю за благоустроєм
стану поверхневих вод р. П. Буг у межах міста спостерігались перевищення окремих забруднюючих речовин за
міста, МКП
рибогосподарськими нормативами (азот амонійний, залізо загальне, марганець). Протягом купального сезону здійснювався
“Хмельницькводоканал”
постійний лабораторний моніторинг міського пляжу, згідно з яким води поверхневих водойм відповідали вимогам Державних
санітарних правил.
Для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста у 2019 році для МКП
“Хмельницькводоканал” придбано відповідне обладнання.
Постійно проводяться комісійні обстеження заплав річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка щодо виявлення несанкціонованих
скидів.
Назва проєкту: Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційних насосних станцій у мікрорайонах міста та масивах індивідуальної забудови
Виконано будівництво напірного каналізаційного колектора (1325 п. м)
МКП
2017-2018
“Хмельницькводоканал”

2. Будівництво каналізаційнонасосної станції і системи
водовідведення у мікрорайоні
Дубове

10

11

602,8

Виконано

602,8

Не
виконується

У 2019 році виконано поточний ремонт 112 криниць, проведено роботи з їх профілактичної дезінфекції.

1. Будівництво напірного
каналізаційного колектора
вздовж вул.
Старокостянтинівське шосе до
самопливного каналізаційного
колектора

9
5298,7

Виконується

8. Поточний ремонт та
утримання криниць
громадського користування
9. Виявлення та ліквідація
самовільних несанкціонованих
підключень комунальнопобутових стоків у мережу
зливової каналізації

У 2019 році виявлено та ліквідовано 8 самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків у мережу
зливової каналізації.

8
5298,7

437,5

437,5

913,7

913,7
Виконується

Виконується

Виконано будівництво самопливної каналізаційної мережі (568 п. м) та придбано обладнання для каналізаційно-насосної
станції.

за рішенням виконавчого
комітету, сесії міської ради

2017

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2020

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, КП “Парки і сквери
міста Хмельницького”

2017

МКП
“Хмельницькводоканал”

310,3

310,3

50,0

50,0

1646,2

1646,2

Виконано

Виконується

2017-2018

2499,0

2499,0

127,5

127,5

81,6

81,6

Виконано

Виконується

3020,3

6380,3

3020,3

6380,3

Виконано

Виконано

1
3. Будівництво каналізаційнонасосної станції та системи
водовідведення господарськопобутових стічних вод масиву
індивідуальної забудови
“Катіонівський”

2
Проведено коригування проєктно-кошторисної документації (вартість будівництва – 18975,7 тис. грн.).

3
МКП
“Хмельницькводоканал”

4
2017-2018

5

6

7

8

9

10

11

Не виконано

4. Реконструкція каналізаційної Побудовано каналізаційно-насосну станцію, змонтовано трансформаторну підстанцію. Від вул. Трудової до КНС побудовано
насосної станції з мережами
каналізаційну мережу.
водопроводу та каналізації у
Роботи будуть продовжені у 2020 році.
мікрорайоні Лезневе

Управління капітального
будівництва

2017

5. Будівництво мережі зливової Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєкту.
каналізації з влаштуванням
очисних споруд у мікрорайоні
Озерна

Управління капітального
будівництва

6. Забезпечення ефективної
роботи станції прийому рідких
побутових відходів на вул.
Трудовій, 6 (у т.ч. благоустрій
території)

3233,1

3233,1

2017-2020

1368,9

1368,9

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

285,0

285,0

7. Розроблення та впровадження Розроблення програм забезпечення каналізаційними мережами приватного сектору відбувається відповідно до звернень від
програми забезпечення
громадян.
каналізаційними мережами
приватного сектору

МКП
“Хмельницькводоканал”

2018

8. Реконструкція каналізаційних
очисних споруд №2
господарсько-побутових стоків
9. Будівництво самопливного і
напірного колекторів та
каналізаційної насосної станції
у житловому масиві “Лезневе
1,2”

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд
господарсько-побутових стоків на вул. Вінницьке шосе, 135.

МКП
“Хмельницькводоканал”

2018-2020

688,0

688,0

1266,0

888,0

Збудовано КНС, встановлено трансформаторну підстанцію, прокладено самопливні колектори (9022 м), напірний колектор
(1467 м), змонтовано 329 колодязів.
Проведено державну експертизу скоригованої проєктно-кошторисної документації. Роботиудуть продовжені у 2020 році.

Управління капітального
будівництва

2017-2018

1159,3

1159,3

16146,1

16146,1

1. Пошук джерел фінансування

Розглядається можливість залучення кредитних коштів.

2. Виготовлення проектнокошторисної документації на
будівництво
3. Виконання будівельномонтажних робіт, закупівля
обладнання

Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації.

Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому режимі та виконується постійний контроль за збереженням
благоустрою прилеглої території.

1007,0

1007,0

Виконується

Не
виконується
(обмеженість
фінансових
ресурсів)
Виконується

Виконано
378,0

Виконується

На стадії
виконання

Назва проєкту: Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд
МКП
“Хмельницькводоканал”
МКП
“Хмельницькводоканал”

2017
2018

На стадії
виконання

МКП
“Хмельницькводоканал”

2018-2020

Не
виконується

С.2.2. Озеленення міста
Назва проєкту: Хмельницький – місто парків і скверів
1.Затвердження Схеми
Дана містобудівна документація знаходиться на завершальному етапі розробки, після чого відбудеться її затвердження міською
Департамент архітектури,
комплексного озеленення міста радою.
містобудування та земельних
ресурсів
2.Розроблення та реалізація
Програму буде розроблено на основі Схеми комплексного озеленення території міста після її затвердження.
комплексної програми розвитку
зелених насаджень та
рекреаційних територій міста з
використанням сучасних
дизайнерських рішень і методів
ландшафтного дизайну (у т.ч.
обстеження стану, розроблення
планів знесення, омолодження)

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017

300,0

300,0

На стадії
виконання

На стадії
виконання

2017-2018

Не виконано

1
3. Виготовлення
землевпорядної документації та
винесення в натуру (на
місцевість) меж усіх парків,
скверів та зелених зон

2
3
У 2017-2018 роках виготовлено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки та сквери на вул.
Департамент архітектури,
Тернопільській, вул. Курчатова, у районі вулиць Щедріна та Холодноярців, вздовж струмка у районі вул. Інститутської і
містобудування та земельних
міського перинатального центру, сквер ім. В. Івасюка, парк Молодіжний на вул. С. Бандери, сквер на пр. Миру - вул. Федунця,
ресурсів, управління з питань
вул. Львівське шосе, вул. Заводській, вул. Молодіжній.
екології та контролю за
У 2019 році розроблено проєкти щодо відведення земельних ділянок під парки та сквери між вулицями Степанкова та
благоустроєм міста,
Болохівської, на вул. Кам"янецькій (сквер пам"яті героїв та жертв Чорнобиля), вул. Залізняка, у районі пров. 2-й Трудовий, пров.
управління житловоЧовновий, 11. Продовжуються роботи з розробки проєктів за адресами: вул. П’ятисотенниць, між вул. Свободи та вул.
комунального господарства,
Старокостянтинівське шосе тощо.
КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

4
2017-2018

6
76,5

7

8
346,8

9
346,8

10

11

На стадії
виконання

4. Створення паркової зони в
Виділено земельну ділянку у межах вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Трудової вздовж р. П. Буг під розміщення парку.
заплаві р. Південний Буг від вул. Розробляється концепція розвитку даної території.
Кам'янецької до вул. Трудової

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2019

5. Облаштування скверу ім.
Проведено відведення земельної ділянки, розроблено проєктно-кошторисну документацію.
Кузьми Скрябіна та скверу на
вул. Кам’янецькій біля обласної
філармонії (ім. В. Івасюка)

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

На стадії
виконання

5,0

5,0
Не виконано

6. Впровадження проєктів
Проведено вертикальне озеленення вулиць міста (придбано вазони ліхтарні (260 од.), висаджено квіти у вазони у весняно-літній
Управління житлово2018-2020
вертикального озеленення та
період).
комунального господарства,
зелених покрівель на територіях
департамент архітектури,
щільної забудови міста
містобудування та земельних
ресурсів
7. Інвентаризація зелених
Управління житлово2017-2018
насаджень на території міста
комунального господарства
8. Збереження та відтворення
У 2017-2018 роках на території парку ім. М. Чекмана висаджено 63 дерева та 492 куща (клен червонолистий, мигдаль, барбарис,
Управління житлово2017-2020
цінних порід зелених насаджень кизильник, магнолія, сосна, туя, ялина, бук колоновидний тощо). Проведено висадку 19 сакур (садженці надані посольством
комунального господарства,
у паркових зонах
Японії). У 2019 році висаджено 2270 кущів.
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, КП “Парки та сквери
міста Хмельницького”, КП по
зеленому будівництву і
благоустрою міста
9. Контроль за виконанням
Контроль буде здійснюватися управлінням з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
забудовниками вимог
державних будівельних норм
щодо озеленення територій, що
має відображатись у
містобудівних умовах та
обмеженнях (у т.ч. графічній
частині)

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

10. Використання сучасних
сумішей у зимовий період з
метою захисту зелених
насаджень від пошкодження
токсичними солями

Вперше у 2017 році для посипання доріг заготовлено 12 тонн бішофіту замість соляної суміші. Переваги реагенту: потрапивши
у пори асфальту не замерзає і не розриває асфальтне полотно, безпечний для навколишнього середовища.

Управління житловокомунального господарства,
КП по будівництву, ремонту
та експлуатації доріг

2017-2020

11. Облаштування зон для
вигулу домашніх тварин (з
встановленими правилами)

Проводиться визначення земельних ділянок, на яких будуть облаштовані зони для вигулу домашніх тварин.

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

1. Забезпечення режиму
охорони, збереження,
покращення благоустрою
об’єктів природно-заповідного
фонду

5
76,5

457,6

457,6

1512,0

1512,0
Виконується

Не виконано
90,1

90,1

329,1

329,1

Виконується

2017-2020

Не
виконується

Назва проєкту: Природно-заповідний фонд. Екологічна мережа міста
Постійно проводяться заходи з озеленення міста (посадка дерев і кущів), роботи з утримання парків, віднесених до об’єктів
КП по зеленому будівництву
природно-заповідного фонду (дендропарк "Поділля", парк "Заріччя", парк ім. Т. Шевченка).
і благоустрою міста, КП
“Парки та сквери міста
Хмельницького”

151,2

151,2
Не
виконується

Не виконано

2017-2020

3318,2

3318,2

7961,8

7961,8
Виконується

1
2
2. Розширення мережі об’єктів Виготовлено наукове обгрунтування щодо 11 об’єктів, які планується віднести до об’єктів природно-заповідного фонду.
природно-заповідного фонду (у Здійснюється узгодження з землекористувачами земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти.
т.ч. резервування територій для У 2020 році планується провести процедуру заповідання.
заповідання)

3
Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста,
управління житловокомунального господарства

4
2017-2019

3. Розроблення екологічної
мережі міста

Затверджено екологічну мережу міста.

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2018

4. Реконструкція паркупам’ятки садово-паркового
мистецтва “Заріччя”

Проєктно-кошторисну документацію не виготовлено у зв"язку з високою вартістю робіт.

Управління житловокомунального господарства,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2020

5. Благоустрій острову на річці
Південний Буг

Проведено розчистку острову.

Управління житловокомунального господарства,
КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”

2018-2020

6. Будівництво парку
“Молодіжний” на вул. С.
Бандери

Отримано витяг на право власності.
Виконано геодезичні дослідження для розробки проєктно-кошторисної документації.
Проведено оцінку впливу на довкілля та укладено угоду на розробку проєктно-кошторисної документації.
Розроблено попередню концепцію облаштування парку.

Управління житловокомунального господарства,
КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”

2017-2018

7. Реконструкція парку
“Подільський”

Виготовлено ескізний проєкт. Проведено громадські слухання.

Управління житловокомунального господарства,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2020

8. Збільшення площі,
розширення приміщень та
покращення умов утримання
тварин зоокуточку у парку ім.
М. Чекмана

Виконано роботи з реконструкції та розширення приміщення, огорож і вольєрів для утримання тварин.

КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”

2017-2019

6
20,0

7

8
20,0

9
20,0

10

11

На стадії
виконання

80,0

80,0
Виконано

Не виконано

44,0

44,0
Не виконано

140,0

140,0

196,9

196,9
На стадії
виконання

99,3

99,3

99,3

99,3
Не виконано

75,5

75,5

155,5

155,5
Виконано

С.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля
Назва проєкту: Свідомі громадяни - чисте місто
1. Проведення інформаційноПроводилась роз’яснювальна робота через засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження інформаційних
Управління з питань екології
роз’яснювальної кампанії щодо листівок.
та контролю за благоустроєм
недопущення попадання
міста
господарсько-побутових стоків
через мережу зливової
каналізації у водойми міста,
заборони спалювання опалого
листя та сухої рослинності
2. Проведення інформаційноПроводилась інформаційно-роз'яснювальна робота через засоби масової інформації (у т.ч. інтернет-ресурси), на еко-уроках.
роз’яснювальної кампанії щодо У навчальних закладах встановлено контейнери для роздільного збору сміття.
необхідності сортування сміття
3. Проведення учнівських
екологічних конкурсів та акцій
щодо раціонального
використання природних
ресурсів

5
20,0

До Дня довкілля організовано акції "Посади дерево і збережи його", "Пролісок", "За чисте довкілля", "Сортування сміття" та
інші.
У закладах освіти проведено місячник санітарної очистки та благоустрою міста, присвяченого Дню довкілля.
Учні закладів загальної середньої освіти долучились до міської акції "Тисячу дерев – Хмельницькому", екологічної акції із
збору відпрацьованих батарейок.
17-20 вересня 2019 року учні і педагоги закладів освіти долучилися до заходів у рамках акції Дні Сталої Енергії.
У 2019-2020 навчальному році до Проєкту "Енергоефективні школи: нова генерація" долучилися та вивчатимуть навчальні
онлайн-курси "Мій енергоефективний будинок", "Основи енергопостачання та енергозбереження", "Абетка з основ житловокомунального управління" СЗОШ №№ 7, 13, 20, НВК №9, ліцей №15.
У грудні 2019 року євроклубівці гімназії №2 взяли участь у Всеукраїнській учнівській конференції шкіл ЮНЕСКО
"Екологічні проблеми та шляхи їх розв'язання" .

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХКП
“Спецкомунтранс”
Департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, громадські організації

2017-2020

Виконується

2017-2020
Виконується
2017-2020

44,5

44,5

Виконується

1
4. Проведення екологічних
науково-практичних
конференцій, конкурсів,
фестивалів, виставок тощо

3
4
Управління з питань екології 2017-2020
та контролю за благоустроєм
міста, Департамент освіти та
науки, управління молоді та
спорту, управління культури і
туризму, громадські
організації

5
10,0

5. Виготовлення, розміщення та Розповсюджено екологічну рекламу, інформаційні листівки та таблички з питань формування екологічної культури населення.
розповсюдження екологічної
реклами (плакати, білборди,
сітілайти, відеоролики,
інформаційні листівки тощо)

Управління з питань екології 2017-2020
та контролю за благоустроєм
міста, Департамент освіти та
науки, управління молоді та
спорту, управління культури і
туризму, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
громадські організації

14,2

6. Випуск та розповсюдження
У 2018 році видано збірку дитячих творів "Екологічні казки" (еко-бюлетень випуск №13).
щорічного екологічного
бюлетеня
7. Створення екологічної
Створено Екологічну сторінку.
сторінки на сайті Хмельницької Оприлюднюються набори даних щодо екологічного стану міста на веб-порталі відкритих даних міської ради.
міської ради

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста
Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
Департамент освіти та науки

8. Забезпечення роботи класів
природничого профілю у
навчальних закладах міста
9. Створення міського інтернетбанку учнівських екологічних
проєктів

2
20 лютого 2019 року відбувся обласний семінар-практикум еколого-натуралістичної роботи "Організація і проведення науководослідницької та практичної природоохоронної роботи з дітьми на заповідних територіях". Учні та вчителі обмінювались
досвідом роботи з питань організації і проведення науково-дослідницької та практичної природоохоронної роботи на природнозаповідних територіях, залучення дітей до проведення пошукової, дослідницько-експериментальної роботи на територіях
природно-заповідного фонду України під керівництвом науковців, пошуку нових форм і методів формування у дітей та молоді
навичок природоохоронної діяльності.
На базі НВК №4 щороку проводиться міська конференція, присвячена Дню Землі, учасниками якої висаджуються садженці
дерев на території школи.
У рамках відзначення Дня довкілля проведено еко-фестиваль "Свіжий вітер".
У бібліотеках міста влаштовано 24 книжкові виставки з екологічної тематики, проведено 26 соціокультурних заходів:
екологічна акція "Збережи ялинку", вечори пам’яті "Чорнобильський вітер по душах мете", екологічний калейдоскоп "Дивовижі
природи", екоподорож "Багатолика планета" та інші. Підготовлено рекомендаційний список "Фауна Хмельниччини" та
Бібліодайджест "Парки та сквери Хмельницького".

У 2019-2020 навчальному році відкрито 5 класів (207 учнів) поглибленого вивчення біології та хімії у закладах загальної
середньої освіти міста (НВК №№ 4, 7, ліцеї №17). Забезпечено роботу 9 класів біолого-хімічного профілю у закладах загальної
середньої освіти міста (НВК №4, ліцеї №17, ТБЛ, ЗОШ №№ 22, 29).
У рамках проведення місячника до Дня довкілля створено міський відео банк учнівських екологічних проєктів.
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2017-2020

32,9

32,9
Виконується
Виконано

2017-2018

2017-2020
Виконується

Департамент освіти та науки,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

Виконано

2018

C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій
С.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом “Єдиного вікна”
1. Удосконалення організації
роботи з призначення усіх видів
соціальної допомоги,
компенсаційних виплат, пільг та
інших соціальних питань за
принципом “Єдиного вікна”

2. Організація транспортних
перевезень людей на візках
(соціальне таксі)

Назва проєкту: Турботливе суспільство
Здійснюється прийом громадян у 6 громадських приймальнях за місцем проживання, у яких створено зручні умови для
Управління праці та
отримання соціальних послуг.
соціального захисту
Організовано 23 виїзних прийоми у мікрорайонах міста (Книжківці, Лезневе, Ружична).
населення
Забезпечується отримання даних від підприємств-надавачів послуг, Пенсійного фонду України, Держприкордонслужби, органів
МВС, відділу реєстрації, інших організацій для відшкодування пільг та призначення житлових субсидій.
Забезпечено самостійний розрахунок розміру пільги на сплату житлово-комунальних послуг за попередній місяць, виходячи з
розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з чинним законодавством, для мешканців багатоквартирних будинків, у яких
створено ОСББ/ЖБК.
Продовжується співпраця з Хмельницьким обласним фондом “Карітас” відповідно до Положення про порядок надання послуг з
перевезення людей на візках (соціальне таксі), супроводження інвалідів по зору першої групи.

3. Будівництво відділення
У 2019 році розпочато будівельні роботи.
цілодобового, тимчасового
перебування та реабілітації осіб,
які перенесли інсульт та інші
травми на території
Хмельницького міського
територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

2017-2020

Виконується

Управління праці та
соціального захисту
населення, ХОБФ “Карітас”

2017-2020

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2018
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780,0

1835,3

1835,3
Виконується

1996,9

1996,9

2131,0

2131,0

Виконується
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4. Облаштування другого
поверху Центру реабілітації
“Родинний затишок” для
забезпечення цілодобового
перебування інвалідів у разі
кризових ситуацій

2
Завершено капітальний ремонт ІІ поверху приміщення Центру, придбано меблі. З метою поліпшення умов перебування
інвалідів облаштовано актову та тренажерну залу, кабінети релаксації та масажу.

3
Управління праці та
соціального захисту
населення

4
2017

5

6

5. Створення соціального
Створено соціальний гуртожиток. Придбано меблі, жалюзі, побутову техніку.
гуртожитку для
малозабезпечених верств
населення, учасників
антитерористичної операції та
тимчасово переміщених осіб у
приміщенні Центру реабілітації
бездомних (безпритульних)
“Промінь надії” та забезпечення
його функціонування

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

988,0

988,0

6. Покращення матеріальнотехнічного стану соціальних
закладів

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

Управління праці та
соціального захисту
населення

2018

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2018

Управління праці та
соціального захисту
населення, управління
транспорту та зв’язку

2017-2018

Придбано обладнання для міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Виконано капітальний ремонт, заміну системи опалення, ремонт кімнат і коридорів Рекреаційного центру "Берег надії".
Проводиться капітальний ремонт лівого крила приміщення соціального готелю міського центру соціальної підтримки та
адаптації (вул. Житецького, 22).

7. Придбання шкільного
автобуса для Хмельницького
міського центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
“Школа життя”
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750,6
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1627,9
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Виконано
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2201,9

4839,5

4839,5
Виконується

Не виконано

8. Відкриття громадських
приймалень у мікрорайонах
міста

Відкрито громадську приймальню на вул. Перемоги, 10Б.
Прийом громадян здійснюється у 6 громадських приймальнях за місцем проживання.

9. Вивчення питання щодо
створення інформаційнотелекомунікаційної системи
“Картка хмельничанина”

Вивчається питання щодо створення інформаційно-телекомунікаційної системи “Картка хмельничанина” у рамках проєкту
впровадження електронного квитка для проїзду у громадському транспорті пільгових категорій громадян.

10. Забезпечення особам з
особливими потребами умов
для безперешкодного
пересування вулицями міста та
доступу до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної
інфраструктури

З метою покращення умов та безпеки пересування осіб з вадами зору на 58 світлофорних об’єктах встановлено та функціонує 57
Управління праці та
пристроїв мовного супроводу сигналів світлофору та 51 звуковий сигнал. Під час виконання капітального та поточного ремонту
соціального захисту
вулично-дорожньої мережі забезпечено умови для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними
населення, управління
можливостями та влаштовано переходи для маломобільних верств населення.
охорони здоров’я, управління
У 2017- 2019 роках встановлено 28 пандусів у житлових будинках.
житлово-комунального
Приміщення, у яких розташовано заклади охорони здоров’я, обладнані пандусами (у 2019 році у міській поліклініці №2
господарства, управління
проведено ремонт (улаштування пандусу).
транспорту та зв’язку,
Завершено будівництво пандусу для забезпечення доступності до території стадіону та ігрових майданчиків Рекреаційного
Департамент освіти та науки
центру "Берег надії".

2017-2020

11. Проведення культурномистецьких заходів для
інвалідів, ветеранів війни та
праці, соціально-незахищених
верств населення

У 2019 році відбулося понад 90 благодійних концертів, мистецьких акцій, майстер-класів, покладань квітів та вінків до
пам’ятників з нагоди пам’ятних та скорботних дат за участю творчих колективів та виконавців, майстрів народного мистецтва
закладів культури міста, виїзні шефські концерти у геріатричному пансіонаті, обласному госпіталі для ветеранів війни,
військовому госпіталі тощо.
До міжнародного дня інвалідів традиційно організовано та проведено фестиваль "Повір у себе" за участю людей з обмеженими
можливостями. У культурно-мистецькому центрі "Ветеран" проведено засідання клубів "Бойова подруга" та "Пенсіонер",
організовано концерти ансамблю "Ретро".
Вперше у місті проведено за ініціативою режисера Володимира Павловського театрально-психологічний проєкт "Монологи
війни" за участю учасників АТО, волонтерів, студентської молоді міста.
Запроваджено вечірки для людей старшого віку у культурно-мистецькому центрі "Ветеран" та клубі "Книжківці" (відбулося 70
заходів, які відвідало понад 5000 чол.).
Проведено заходи: 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, Дня партизанської слави тощо.

2017-2020

Управління праці та
соціального захисту
населення, управління
культури і туризму
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12. Створення соціальної
спільноти для людей похилого
віку, що стали жертвами
тоталітарних режимів “Молоді
серця” (проведення зустрічей,
культурно-мистецьких заходів,
видання книги спогадів тощо)

1. Розроблення міських
соціальних проєктів для їх
подальшого запровадження на
правах соціального партнерства

2
Волонтерами проведено роботу із збору інформації, створення бази даних свідчень очевидців політичних репресій, списку
імен з біографічним супроводом учасників руху усіх форм боротьби за незалежність України, жертв політичних репресій.
Результатом проведеної роботи стане створення конволюту "Трагедія незнищенної волі".
У травні 2019 року з нагоди Дня жертв політичних репресій відвідано колишніх політв"язнів.

3
Управління праці та
соціального захисту
населення, ХОБФ “Карітас”

4
2017-2019

Для підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, з метою сприяння розв'язанню соціальних
проблем громадян створено координаційну раду об'єднань громадян соціального спрямування.
Хмельницька міська рада провела відбір учасників Школи малого і середнього підприємництва у місті Хмельницькому та
забезпечила покриття витрат для 10 осіб, які мали ідеї соціального підприємництва. Відібрані учасники на безкоштовній основі
пройшли інтенсивний курс за форматом MBA від Школи малого і середнього підприємництва.
В магазинах "Таврія", "Сільпо", "Фуршет" та інших продовжує діяти соціальний проєкт: облаштовано полички, на які
відвідувачі можуть покласти продовольчі товари для малозабезпечених громадян.

3. Продовження співпраці з
благодійними та громадськими
організаціями соціального
спрямування щодо
впровадження у місті
соціальних проєктів

Управління економіки,
управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

Положенням про координаційну раду об’єднань громадян соціального спрямування визначено пріоритетні напрямки надання
бюджетного фінансування громадським об’єднанням соціального спрямування на 2019 рік у соціальній сфері. На засіданнях
координаційної ради розглянуто 53 проєкти, які подали громадські організації.

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

4. Акумулювання наявної
інформації у сфері соціального
підприємництва та адаптація
закордонного досвіду

Делегація міської ради відвідала м. Івано-Франківськ з метою вивчення досвіду функціонування "Urban Space 100" - сучасного
громадського ресторану, створеного не з метою отримання прибутку, а з метою досягнення соціальних цілей.

Управління економіки

2017-2020

5. Висвітлення інформації про
успішні приклади соціального
підприємництва у засобах
масової інформації, мережі
Internet

Здійснюється збір інформації.

Управління економіки
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2017-2020
На стадії
виконання

С.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти
Назва проєкту: Доступна та якісна інклюзивна освіта
1. Вивчення динаміки розвитку Динаміка розвитку дітей з особливими освітніми потребами регулярно відстежується через реалізацію індивідуальної програми Департамент освіти та науки 2017-2020
дітей та рівнів їх навчальних
розвитку, складеної для кожного учня.
досягнень в умовах
Команда супроводу вивчає рівень навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами тричі на рік. Динаміка
інклюзивного навчання
досягнень міститься у портфоліо кожної дитини.
2. Забезпечення наступності у
запровадженні інклюзивного
навчання початкової, середньої
та старшої школи у
загальноосвітніх навчальних
закладах (сприяння збільшенню
кількості навчальних закладів,
що запроваджують інклюзивну
форму навчання)

6
124,0

Виконується

С.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва
Назва проєкту: Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади
З метою залучення громадськості до процесів місцевого розвитку, створення передумов до громадського діалогу з владою
Управління економіки,
2017-2020
міста, максимального включення усіх зацікавлених сторін до вирішення ключових проблем затверджено Програму "Громадські
управління торгівлі,
ініціативи" м. Хмельницького. Головним аспектом Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію
управління праці та
ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку міста.
соціального захисту
У 2019 році у рамках програми спільно з громадськими організаціями реалізовано наступні соціальні проєкти::
населення, управління молоді
1. Сумки зеро-вейст з використаних міських банерів (пошиття сумок з використаних міських банерів);
та спорту, Департамент
2. Вікно у світ і засіб піклування;
освіти та науки, управління
3. Шляхи Героїв;
охорони здоров’я, соціальні
4. Затишне та комфортне місто;
заклади
5. Мотиваційний тренінговий табір “Хмельницький-спортивне місто".
Спільно з міським центром зайнятості проведено конкурс бізнес-проєктів серед школярів міста.

2. Сприяння діяльності
суб’єктів господарювання, що
беруть участь у вирішенні
соціальних проблем, організація
дієвої підтримки громадських
організацій, діяльність яких має
соціальне спрямування

5
124,0

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами інклюзивне навчання запроваджено у 16
закладах загальної середньої освіти міста, що на 7 більше, ніж у 2018 році. Інклюзивним навчанням охоплено 168 учнів у 94
класах, з них 125 учнів початкової школи, 38 учнів базової та 5 учнів старшої школи.
Із зазначеною категорією дітей працює команда спеціалістів: вчитель-дефектолог (олігофренопедагог, тифлопедагог), вчительлогопед, практичний психолог, соціальний педагог, асистенти вчителів та вихователів, лікар-офтальмолог, медична сестрареабілітолог тощо.

Департамент освіти та науки

Виконується

2017-2020

Виконується

1
2
3. Облаштування СЗОШ №8 та У СЗОШ №№ 8, 21, 24, НВО №28 ,НВК №№ 2, 7, Ліцеї №15 за кошти державного бюджету облаштовано ресурсні кімнати для
інших навчальних закладів міста задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами.
для повноцінного навчання
дітей з особливими потребами,
забезпечення сучасним
обладнанням

3
Департамент освіти та науки

4. Залучення дітей, що
потребують особливої
соціальної уваги та підтримки,
до занять на безкоштовній
основі у спортивних секціях,
самодіяльних творчих
колективах, гуртках
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва,
підліткових клубах

Управління молоді та спорту,
Департамент освіти та науки,
управління культури і
туризму

У 2019 році охоплено гуртковою та секційною роботою 1425 осіб, у т. ч. у клубах, що надають платні послуги - 685 чол.(з них
пільгових категорій - 65 чол.), у бюджетних клубах –740 чол. У СКЦ "Плоскирів" у 15 гуртках та секціях займається у
середньому 282 особи, що більше на 15 осіб, ніж у 2018 році. У СКЦ "Плоскирів" діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди,
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на безоплатне відвідування гуртків та секцій. З січня 2019
року функціонує спортивно-розважальний центр з плавальним басейном. За 2019 рік плавальний басейн відвідало 43540 осіб, з
них 423 особи - особи з інвалідністю.
Станом на 01.01.2020 р. пільги у оплаті за навчання у мистецьких навчальних закладах отримали 726 учнів.

4
2017-2020

2017-2020

6. Забезпечення у закладах
освіти соціального супроводу
дітей з особливими потребами
на громадських засадах
7. Налагодження співпраці з
міжнародними освітніми
організаціями, науковими
установами, фондами,
асоціаціями та громадськими
організаціями

До освітнього процесу у закладах освіти мають доступ асистенти дітей з числа батьків або осіб, які їх замінюють.
У якості волонтерів до супроводу учнів з особливими освітніми потребами долучаються їх однокласники у середній та старшій
школі.

Департамент освіти та науки

Налагоджено співпрацю з Польщею щодо організації та проведення відпочинку дітей.
Департамент освіти та науки
Продовжується співпраця з Хмельницьким університетом управління та права ім. Л. Юзькова, Національною академією
Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Хмельницьким
інститутом соціальних технологій, Хмельницьким облсним інститутом післядипломної педагоічної освіти, Хмельницьким
міським військовим комісаріатом, Хмельницьким міським центром зайнятості, Національною поліцією. СЗОШ №1 співпрацює
з іститутом Міжнародної академічної та наукової співпраці, Американською радою міжнародної освіти, Західно-Фінляндьким
коледжем, міжнародними організаціями IREX, GoGlobal, Greenwich, ЗОШ №20 - з університетом Марії Кюрі-Склодовської в
Любліні, з Республікою Польща щодо стажування вчителів, гімназія №2, СЗОШ №№ 1, 29 - з Корпусом Миру, СЗОШ №8 - з
Харківською гуманітарно-педагогічною академіє, університетом Міннесоти (США), Прикарпатським педагогічним
університетом ім. В. Стефаника, Вигодським навчально-реабілітаційним центром Івано-Франківської обланої ради, Ліцей №15 з Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, ЗОШ №21 - з Камянець-Подільським національним
університетом ім. І. Огієнка.

2017-2020

8. Забезпечення спеціальної
підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів
для роботи з дітьми з
особливостями розвитку

Курсову підготовку пройшли 210 соціальних педагогів, дефектологів, практичних психологів, асистентів вихователів та
вчителів, логопедів, вчителів індивідуального навчання.
Організовано ряд семінарів, вебінарів, засідань творчої групи для педагогічних працівників, які працюють з дітьми з
особливими потребами. Спеціалісти приймали участь у міських, обласних та всеукраїнський педагогічних читаннях, семінарах,
тренінгах, науково-практичних семінарах, конференціях.

Департамент освіти та науки
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9. Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
забезпечення права дітей з
особливими потребами на
освіту

На базі закладів освіти проводяться теоретико-практичні семінари щодо організації інклюзивного навчання та роз’яснень прав
дітей з особливими освітніми потребами на освіту.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота під час звернення батьків до адміністрації школи з метою організації
освітнього процесу у закладі.
Проведено тиждень поінформованості про дітей/осіб з особливими потребами, виїзний семінар "Різні можливості – рівні
права", відкриті зустріч з батьками дітей з особливими потребами "Інклюзивне навчання та виховання. Говоримо про важливе",
просвітницька кампанія (4 сюжети на телебаченні), уроки толерантності, флешмоби.
За участі громадських організацій проводилися інформаційні кампанії з питань інвалідності, спрямованих на боротьбу із
стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно осіб з інвалідністю.

Департамент освіти та науки
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Заступник начальника управління

6
957,5
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5. Забезпечення ефективності
У 2018 році створено інклюзивно-ресурсний центр №1.
діяльності психолого-медикоУ 2019 році створено інклюзивно-ресурсний центр № 2.
педагогічної консультації у
частині організації корекційнорозвиткової роботи з дітьми
дошкільного та шкільного віку в
умовах інклюзивного навчання
та навчання за індивідуальною
формою

10. Створення спеціального
Продовжуються роботи з капітального ремонту дитячого майданчика у парку ім. М. Чекмана зі встановленням спеціальних
майданчику у парку ім. М.
елементів для дітей з особливими потребами.
Чекмана для дітей з особливими
потребами

5
957,5

2017-2020

77,4

77,4

Виконується

2017-2020
Виконується

Виконується

Виконується

2017-2020

Виконується

КП “Парки і сквери міста
Хмельницького”

2017-2018

1415,5

1415,5

1705,6

1705,6
На стадії
виконання

97944,80

63158,30

34786,50 357107,06

238311,56

120801,00
Тетяна ПШЕДЗЯЛ

