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Інформація
про хід виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки та внесення змін до рішення сесії міської
ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» за I півріччя 2020 року
№
Зміст заходів
Виконання заходів
з/п
1.1 Створення індустріального парку.
Продовжується робота над створенням індустріального парку. Рішенням міської ради
від 11.04.2018 р. №11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального
парку «Хмельницький». Рішенням міської ради від 14.12.2018 р. №15 затверджено
концепцію індустріального парку «Хмельницький» та створено індустріальний парк
«Хмельницький». Отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га. Наказом
Мінекономрозвитку від 07.02.2019 р. №188 індустріальний парк «Хмельницький»
включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.11.2019 року
№1007 затверджено детальний план території загальною площею 90,9324 га для
індустріального парку по вул. Вінницьке шосе, 18 у м. Хмельницький.
З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку
«Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу прийнято
рішення сесії міської ради від 09.10.2019 №13 «Про організацію та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».
Проводяться підготовчі роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального
парку «Хмельницький».
1.2 Заснування центру підтримки інновацій та Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB передбачено
підприємництва iHUB.
проєктом регіонального розвитку, який може реалізуватися за рахунок коштів

1.3

Співпраця з IT-кластером.

1.4

Проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи з питань енергоефективності серед
місцевих виробників.

2.1

Проведення міжнародного інвестиційного
бізнес –форуму.
Підтримка в актуальному стані презентаційної
продукції інвестиційної привабливості міста
для презентації їх на форумах, конференціях,
виставках, інтернет-ресурсах.

2.2

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи
підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому». На виконання заходів
проєкту регіонального розвитку укладено договір про оренду нежитлового
приміщення для розміщення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB.
Завершено ремонтні роботи у зазначеному приміщенні. Придбано обладнання,
комп'ютерну техніку, інвентар, меблі та канцтовари для запуску iHUB.
За підтримки міської ради в рамках проєкту «Купуй Хмельницьке!» 2 квітня 2020
року було проведено безкоштовний онлайн-вебінар від Clever Digital «Як вижити
малому бізнесу під час карантину». Учасники заходу отримали дієві поради: що
робити малому бізнесу під час карантину; як втримати клієнта та які інструменти
використовувати.
На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальної робота з питань
енергоефективності для представників підприємництва міста.
20 березня 2020 року на базі Центру Енергоефективності м. Хмельницького
проведено онлайн конференцію з бізнесом для потенційної участі у міжнародному
проєкті НЕФКО «Підвищення енергоефективності системи водопостачання та
водоочищення: реконструкція КНС у місті Хмельницькому».
Представники комунальних та бюджетних установ міста спільно з ТОВ «Данфос
Україна» долучились до вебінару «Реконструкція системи опалення адміністративних
будівель та бюджетних закладів.
Основні аспекти вебінару:
 індивідуальний тепловий пункт;
 гідравлічне балансування стояків;
 терморегулювання приміщень;
 типові рішення, що застосовують при реконструкції систем опалення різних
конструкцій.
22 - 26.06.2020 року долучились до проведення Європейських Днів Сталої Енергії.
Цьогорічні ДСЕ пройшли підготовку в онлайн-режимі під гаслом: «Поза межами
кризи: чиста енергія для зеленого відновлення і зростання».
Проведення міжнародного інвестиційного бізнес – форуму заплановано у ІІІ кварталі
2020 року.
З метою презентації потенціалу міста Хмельницького на міжнародному рівні 18-21
травня 2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному
економічному ярмарку Китаю «Лангфанг», в рамках другої Міжнародної виставки
міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний та промисловий
потенціал, інвестиційні проєкти та плани соціально-економічного розвитку міста.

2.3

Пошук потенційних інвесторів для розвитку
курортно-рекреаційної та туристичної сфери
шляхом організації ділових візитів та прийому
ділових кіл іноземних держав.

3.1

Надання фінансової підтримки суб’єктам
підприємництва
шляхом
часткового
відшкодування
з
міського
бюджету
відсоткових ставок за кредитами, залученими

Захід відбувся онлайн, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі.
Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький (українською,
англійською та китайською мовами) та повнометражний відеоролик про місто
українською мовою.
Розроблено німецькомовний 2-D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста.
Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів,
яка розміщена на веб-ресурсі «Інвестиційний портал Хмельницького» (інформація
про місто, експортні можливості промислових підприємств, вільні виробничі площі
та офісні приміщення, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами)
розміщено на офіційному сайті міської ради.
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання індустріального парку
розроблено промоційний буклет “Індустріальний парк “Хмельницький” українською,
англійською та китайською мовами.
Розпочато роботу над створенням онлайн платформи міст-побратимів, яка
включатиме експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з
висвітленням інвестиційних та експортних можливостей, презентацію стратегічних
проєктів тощо.
05 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Другим
секретарем з питань культури та інформації Посольства Японії в Україні – Хошіно
Юічі. Під час зустрічі були обговорені питання налагодження двостороннього
співробітництва у сфері культури та освіти, надання підтримки та допомоги в
проведенні культурно-масових заходів, обміну досвідом, популяризації японської
культури, фольклору та традицій серед хмельничан. Представники Посольства Японії
в Україні повідомили, що Хмельницька міська рада може повністю розраховувати на
їх підтримку та співпрацю у майбутньому.
З метою презентації потенціалу міста Хмельницького на міжнародному рівні 18-21
травня 2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному
економічному ярмарку Китаю «Лангфанг», в рамках другої Міжнародної виставки
міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний, туристичний та
промисловий потенціал, інвестиційні проєкти та плани соціально-економічного
розвитку міста. Захід відбувся онлайн, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі.
У І кварталі 2020 року відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних
проектів, отримали 21 суб’єкт господарювання міста Хмельницького на суму майже
2,0 млн. гривень.

суб’єктами підприємництва для реалізації Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
інвестиційно-інноваційних проєктів.
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів за II квартал відбувається у
липні 2020 року.
3.2

4.1

4.2

Фінансування підприємницьких бізнес ідей 12 березня 2020 року у міській раді відбулася зустріч з представниками проєкту Polish
(стартапів).
- Ukrainian Startup Bridge.
Мета зустрічі — обговорення можливості співпраці проєкту Polish Ukrainian Startup
Bridge та Хмельницької міської ради в напрямі підтримки та розвитку стартапів у
місті Хмельницькому.
За результатами зустрічі сторони домовились провести Битву стартапів у
Хмельницькому за підтримки проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge.
Наразі проведено відбір на участь у проєкті «Школа молодого підприємця», що
реалізуватиметься у партнерстві з проєктом Polish - Ukrainian Startup Bridge. Метою
Проєкту є підтримка ідей бізнес-ініціатив, стартапів та формування у молоді знань,
необхідних для започаткування власної справи.
Проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів в
рамках Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей),
стартапів для реалізації у місті Хмельницькому заплановано у ІІІ кварталі 2020 року.
Проведення ярмаркових заходів.
В місті проведено свято Зустрічі Весни, Дня Закоханих, свята 8 Березня.
Організовано та проведено Великодній ярмарок в режимі онлайн, в якому взяли
участь 17 суб’єктів господарювання (місцеві виробники, заклади ресторанного
господарства, майстерні декору та ін.).
Також відбувся гастрофестиваль «Підпілля кави», в якому взяли участь 5 суб’єктів
господарювання.
Організовано фудкорт під час проведення щотижневих кінопоказів під відкритим
небом на літній період в парку Молодіжному.
Відповідно до рішення міської ради від 04.07.2018 №29 «Про внесення змін до рішень
міської ради від 21.09.2016 "№55, від 22.03.2017 №30, від 20.09.2017 №28»
здійснюється торгівля виробами ручної роботи під час фестивальних заходів, а також,
у разі надходження відповідних звернення від організаторів ярмарків, майстрів
народних промислів, в перелічених місцях можуть бути влаштовані тематичні
ярмарки.
Положенням про проведення масових заходів передбачено сплату коштів за участь в
ярмаркових заходах, протягом І півріччя 2020 року до міського бюджету надійшло
243247,08 тис. гривень.
Проведення заходів з підтримки місцевих З початку 2020 року в рамках проєкту «Купуй Хмельницьке!» з метою підвищення

товаровиробників, в т.ч. виставки-ярмарки
«Купуй
Хмельницьке!»
із
залученням
суб’єктів підприємницької діяльності міста,
тематичних фестивалів, створення віртуальної
виставки продукції товаровиробників міста.

впізнаваності та конкурентоспроможності продовжувалось маркування товарів
місцевого виробництва в найбільших ритейл-мережах міста: «Хлібосол», «Таврия-В»,
«Економ», «SPAR», «АТБ», «Фуршет». Продукція місцевого виробництва на
поличках перелічених магазинів маркується брендованими підцінниками та
воблерами «Купуй Хмельницьке!». Фірмові торгові мережі позначаються
відповідними позначками «Місцевий виробник». На початку 2020 року відбувся
ребрендинг логотипу «Купуй Хмельницьке!», розроблено стратегію просування
бренду
«Купуй
Хмельницьке»,
в
рамках
якої
ведеться
розробка
багатофункціонального веб-порталу для популяризації місцевих виробників.
26 червня 2019 року міською радою прийнято рішення №8 «Про затвердження
Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмаркововиставкових заходах з міського бюджету».
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.03.2020 року №255 затверджено
перелік товаровиробників, яким надається часткове відшкодування участі у
ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету. В I півріччі 2020 року АТ
«Завод «ТЕМП» отримав відшкодування у сумі 33150,00 гривень.
«Школа молодого підприємця» реалізується в рамках програми розвитку
підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки. Метою ініціативи є
підтримка та розвиток локального бізнесу, формування у молоді знань, необхідних
для започаткування власної справи. Загалом, з початку впровадження освітнього
інтенсиву, участь у школі взяли близько 90 учасників, які успішно завершили
навчання за тренінговими програмами та вже зробили перші кроки на шляху до
успіху.
Проєкт «Школа молодого підприємця-2020» реалізується у партнерстві з проєктом
Polish - Ukrainian Startup Bridge.
Учасники матимуть змогу на безкоштовній основі пройти комплексне 2-тижневе
онлайн навчання з 20.07.2020 року.
Проведення заходів заплановано на наступні періоди.

4.3

Часткове відшкодування участі місцевих
товаровиробників у ярмарково-виставкових
заходах.

5.1

Реалізація
проєкту
«Школа
молодого
підприємця»
шляхом
навчання
старшокласників,
випускників
загальнодержавних шкіл, випускників вищих
навчальних закладів бізнес-мисленню та
лідерським якостям.

5.2

Програма популяризації роботодавців міста
«Зроби кар’єру у Хмельницькому!».
Підвищення іміджу підприємництва та ділової З метою підвищення ділової та підприємницької активності молоді у 2020 році
активності молоді.
стартував комплексний профорієнтаційний проект «Успішна молодь – успішна
громада». Протягом I півріччя поточного року проведено 5 заходів для безробітної
молоді, 5 - для учнівської молоді загальної середньої освіти та по одному заходу для
працівників закладів освіти, учнів професійно-технічної освіти та для студентів вищої
освіти.
Проведення круглих столів, зустрічей за З метою підтримки місцевих товаровиробників та подальшого налагодження діалогу

5.3

6.1

6.2

участю представників бізнесу з метою між владою і бізнесом проведено зустріч міського голови з представниками
обговорення нагальних проблем та шляхів їх промислових підприємств міста, які у 2019 році створили найбільшу кількість
вирішення.
робочих місць.
Розпорядженням міського голови від 27.03.2019 р. №78-р створено Раду бізнесу при
Хмельницькому міському голові та затверджено Положення про Раду бізнесу.
25 квітня 2020 року відбулося онлайн - засідання Ради бізнесу, метою якого було
обговорення проблематики ведення підприємницької діяльності в зв'язку з кризовою
ситуацією, що склалася в країні і світі через поширення коронавірусної інфекції, та
запровадження обмежувальних заходів
Створення та підтримка інформаційно- Проєктом регіонального розвитку, який може реалізуватися за рахунок коштів
консультаційного ресурсу для бізнесу.
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи
підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому» передбачається
створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу.
Проводиться робота з розробки дизайну сайту та програмування.

Заступник начальника управління

Тетяна ПШЕДЗЯЛ

