Інформація
про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальної установи
Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки за
2020 рік:
1. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру
 Збір даних економічних показників для рейтингового агентства, організація візитів
представників агентства. Рівень інвестиційної привабливості міста та кредитний
рейтинг за ІІ півріччя 2019 року визначено на рівні invA+. За перше півріччя 2020
року рівні підтверджені.
 Розробка матеріалів для представлення інвестиційного потенціалу міста:
o україномовна версія «Інвестиційний профіль м. Хмельницького» 2019-2020 р.
o англомовна версія «Khmelnytskyi Investment Profile» 2019-2020 р.
o проморолики «Купуй Хмельницьке» - 6 роликів
 Організація та участь у заходах інвестиційного спрямування:
o Участь у виставці Integrated Systems Europe 2020 в м. Амстердам
(Нідерланди)
 Підтримка та наповнення інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua:
o оновлення вмісту (внесення нових ділянок, нові розділи, новини)
o 3D візуалізація об’єктів
2. Сприяння створенню позитивного інвестиційного іміджу міста Хмельницького
 Розробка матеріалів для промоції міста:
o фотоальбом «Подорожуй з Хмельницького»
o буклет топ 5 «Хмельницький. Щодня цікавий»
o туристичні мапи
o брендована продукція (крафтпакети, наліпки, чашки, шкарпетки,
термокружки, 3D листівки, листівки-витинанки, календарі настінні, закладки)
 Робота SMM та ЗМІ напрямку:
o створення та супровід нового каналу комунікації «Щодня Хмельницький.
Туристично-інформаційний центр» в соцмережах (Фейсбук, Інстаграм)
o Розробка та запуск веб-ресурсу туристичного спрямування http://khmel.travel/
o Розробка двох мобільних додатків khmeltravel для Android та IOS
o Рекламні кампанії промороликів «Why Khmelnytskyi» у facebook – 2 реклами
для різних цільових аудиторій: Україна та міста Європи
 Презентація м. Хмельницького на відкритті виставки українського скульптора
Олексія Леонова в місті Шяуляй Литовська республіка з метою продовження
співпраці та обміну досвідом щодо розвитку індустріального парку в м.
Хмельницький,
щодо
відновлення
роботи
Хмельницького
аеропорту,
щодо продовження співпраці між дитячими та юнацькими мистецькими
колективами обох міст.



Партнерство та участь в конференції HoReCa – великій конференції готельноресторанного бізнесу
 Сприяння в організації Українського урбаністичного форуму 2020 (у зв’язку із
пандемією, форум відбувся онлайн)
3. Збільшення обсягів залучення небюджетних коштів для реалізації стратегічних
ініціатив міста
 Агенцією підготовлено та подано 25 конкурсних проєктів, перемогу з яких здобули
5. Залучено 3млн. 854 тис. грн.
Назва проєкту
1

2

3

4

5
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4. Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення
зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм
Агенції та інших інвестиційних і неінвестиційних проєктів.
o співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку USAID щодо
організації навчання для підприємців в рамках програми Export Bootcamp
«Думаємо Вибираємо Плануємо Рухаємося»
o співпраця з House of Europe щодо організації зустрічі з програмними
менеджерами в м. Хмельницькому
5. Здійснення консультаційного супроводження процесу проведення публічних
закупівель установами, закладами та підприємствами комунальної форми

власності, проведення ринкових досліджень з метою ефективного проведення
тендерних процедур
o надано близько 500 індивідуальних консультацій для міських управлінь,
департаментів, комунальних закладів, підприємств, установ міста
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