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Інформація
з реалізації заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки за 2020 рік:
Обсяг
фінансув
Зміст заходу
Виконання заходів
ання,
тис. грн.
І. Міжнародне співробітництво
У зв’язку з поширенням пандемії Covid-19 та погіршенням епідеміологічної ситуації як у
світі, так і в Україні іноземні делегації не брали участь у святкуванні Дня міста.
Для забезпечення співпраці з містами-побратимами створено онлайн платформу містпобратимів Хмельницького, яка включає експозиції міста Хмельницького та
побратимських міст з висвітленням інвестиційних та експортних можливостей,
презентацією стратегічних проєктів.
Платформа містить VR простір для промоції міста Хмельницького з розташуванням
Забезпечення участі іноземних
побратимських угод та VR локації міст-побратимів (з розміщенням панорам, фотоделегацій в заходах, присвячених
100,00
відеоматеріалів, переходом на інтернет-ресурси партнерів), що надає змогу містянам
святкуванню Дня міста
дізнаватись корисну інформацію про міста-побратими (історію міст, розвиток галузей
економіки, туризм, розваги та відпочинок тощо) та налагодити корисні контакти.
Ідея полягає в популяризації міст на міжнародному рівні, обміні інформацією, досвідом,
пошуком потенційних партнерів та друзів.
На платформі розміщені відеозаписи привітань міст-побратимів до Дня міста
Хмельницького.
Презентація платформи відбулася 9 жовтня 2020 року.
Організація прийомів офіційних Протягом 2020 року організовано 14 прийомів офіційних делегацій.
делегацій,
представників Зокрема, 13 січня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з
міжнародних
організацій, представниками делегації Міжнародної Фінансової Корпорації. На замовлення
15,0
фінансових інституцій з питань Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця», Міжнародна фінансова
налагодження співпраці
корпорація (IFC) здійснює оцінку готовності проєкту щодо передачі на умовах концесії

шести залізничних станцій. Завданням цієї оцінки є проаналізувати варіанти залучення
інвестицій та експертних знань приватного сектору з метою забезпечення фінансування,
модернізації та експлуатації залізничних станцій в Україні, враховуючи успішний
міжнародний досвід впровадження концесійних моделей на таких об’єктах. Під час зустрічі
з керівниками міської ради обговорено плани розвитку міста у напрямках генерального
планування міста, будівництва, логістики, громадського транспорту, приватних інвестицій
та в інших сферах, дотичних до розвитку залізничної станції Хмельницького.
04 лютого 2020 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з делегацією
групи спостерігачів СММ ОБСЄ у м. Чернівці. Під час зустрічі спостерігачі цікавились
питаннями ОТГ, діяльності шкіл та лікарень, конфліктами при переході вірян до ПЦУ,
механізмами збору податків та співпрацею місцевої влади з бізнесом. Також обговорили
питання щодо діючих міжнародних програм.
05 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Другим
секретарем з питань культури та інформації Посольства Японії в Україні.
Хошіно Юічі повідомив, що для Посольства Японії в Україні важливо налагодити шляхи
співпраці з Хмельницькою міською радою у сфері освіти, культури та міжнародного
співробітництва, з метою посилення японсько-українських відносин, 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. Учасники зустрічі
домовились про налагодження співпраці у майбутньому.
06 березня 2020 року відбулись робочі зустрічі керівництва міської ради з представниками
Товариства українців в Угорщині. Голова Товариства української культури в Угорщині,
голова самоврядування Українців Будапешту, голова Світового Конгресу Українців
Ярослава Хортіяні повідомила, що для представників Товариства культури українців в
Угорщині є важливим розпочати партнерські стосунки між містами України та Угорщини
задля подальшої співпраці, пошуку потенційного угорського міста-побратима та
підписання угоди між муніципалітетами, з метою обміну досвідом та ідеями, втілення
цікавих та корисних українсько-угорських проєктів у сфері туризму, культури, освіти та
економіки. Під час зустрічі досягнуто домовленості більш детально вивчити можливі
шляхи та сфери.
12 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з делегацією
проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge. Проєктний менеджер Лукаш Вавак розповів про
діяльність проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge в Україні, а також окреслив бачення
майбутньої співпраці проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge та Хмельницької міської ради
в напрямі підтримки та розвитку стартапів у місті Хмельницькому. Під час зустрічі
досягнуто домовленості провести Битву стартапів у Хмельницькому за підтримки проєкту
Polish Ukrainian Startup Bridge. Проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнесініціатив, стартапів в рамках Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес

ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому відбулося у серпні 2020
року.
14 липня 2020 року за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці
Узбекистан відбулася робоча онлайн конференція представників міської влади та бізнесу
міст Хмельницького та Наманган (Республіка Узбекистан). За результатами конференції
підписано «Дорожню карту» з реалізації міжрегіонального і двостороннього
співробітництва між містами Хмельницький та Наманган.
5 листопада 2020 року відбувалась онлайн-зустріч з представниками муніципалітету
м. Айдин, Ефелер (Турецька Республіка). За результатами зустрічі досягнуто
домовленостей розробитио Угоду про споріднення між містом Хмельницький, Україна та
містом Айдин, Ефелер, Турецька Республіка, яка передбачає співпрацю в наступних
сферах: розвиток економічних зв’язків; туризм; культура; освіта; охорона навколишнього
середовища; молодь; державне управління та місцеве самоврядування.
01 грудня 2020 року відбулась конференція міського голови з Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Державі Ізраїль Корнійчуком Євгеном за допомогою
Zoom-зв’язку, під час якої обговорили питання налагодження співпраці. За результатами
конференції досягнуто домовленостей щодо налагодження співробітництва в економічній
сфері, участі підприємств міста у виставках в Ізраїлі після завершення карантину. В 2021
році заплановано провести Zoom-конференцію Посла з бізнесом Хмельницького, на якій
обговорюватимуться можливості для наших підприємств-виробників, які з’явилися після
набрання чинності Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль, питання про перспективи створення спільних підприємств з ізраїльським
бізнесом та можливостей виходу на ринок Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають такі
підприємства.
10 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і
Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом. Надзвичайний і Повноважний
Посол Швеції в Україні висловив зацікавленість в започаткуванні співпраці в галузі IT.
Досягли домовленостей після закінчення карантину, зумовленого поширенням пандемії
Covid-19, провести спільний форум в ІТ-галузі. Також обговорили можливості
налагодження співпраці в економічній сфері, участі підприємств-експортерів міста у
програмі Open Trade Gate Sweden тощо.
12 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з головою туніської
діаспори в Україні доктором Тареком Аль Алуві. В ході зустрічі було підписано
Меморандум про співробітництво з Асоціацією «Туніська діаспора в Україні», окреслено
напрями майбутньої співпраці в економічній, освітній та культурній сферах, вихід на нові
ринки збуту, співробітництво в легкій промисловості, радіоелектроніці, переробці
сільськогосподарської продукції, в розвитку туризму.
21 грудня 2020 року відбулася зустріч керівництва міської з генеральним директором
компанії Interbit Inversiones, яка спеціалізується на виготовленні електромобілів. За
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результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо опрацювання можливостей
розміщення заводу з виробництва електрокарів у місті Хмельницькому.
24 січня 2020 року в ТПП України відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з
Надзвичайним та Повноважним послом України в КНР – Сергієм Камишевим. Під час
зустрічі обговорено можливості подальшого розвитку та налагодження співробітництва
хмельницьких підприємців з представниками КНР різного рівня, можливого надання
консультацій та практичної допомоги з боку Посольства України в КНР.
22-24 січня 2020 року в рамках робочого візиту представники міської ради відвідали
м. Шяуляй (Литва), де зустрілися з міським головою та працівниками Шяуляйського
муніципалітету. Під час зустрічі обговорено шляхи співпраці в рамках Договору про
співробітництво між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради і Шяуляйським
міським самоврядуванням. Завершенням робочої поїздки стало відкриття дебютної
виставки відомого українського скульптора Олексія Леонова в м. Шяуляй.
Пандемія Covid-19 обмежила «фізичну» участь представників міст-побратимів та інших
іноземних делегацій у заходах, що проводилися в місті.
Для підтримки побратимських зв’язків та налагодженню нових ділових контактів
використовувався онлайн зв’язок.
Так, налагоджено співпрацю з побратимським містом Шицзячжуан (Китай) та організовано
отримання для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради
гуманітарну допомогу (індивідуальні засоби захисту) для боротьби з Covid-19 на території
міста.
Налагоджено співпрацю з містом Наманган (Республіка Узбекистан). Опрацьовується
питання підписання угоди про споріднення між містом Хмельницький та містом Наманган
при покращенні ситуації щодо поширення пандемії Covid-19 та послаблення
протиепідемічних заходів.
Розроблено Угоду про споріднення між містом Хмельницький, Україна та містом Айдин
Ефелер, Турецька Республіка, яка передбачає співпрацю в наступних сферах: розвиток
економічних зв'язків; туризм; культура; освіта; охорона навколишнього середовища;
молодь; державне управління та місцеве самоврядування. Після послаблення карантинних
обмежень у Туреччині буде підписано угоду про споріднення.
Завдяки тісній співпраці з Державою Ізраїль плануємо у 2021 році укладання угоди про
побратимством з ізраїльським містом Ашдод.
За результатами перемовин з доктором Тареком Аль-Алуві (12.12.2020 р.) – головою
туніської діаспори в Україні, досягнуто домовленостей налагодити співпрацю з туніським
містом Borj El Amri та підписати побратимську угоду. Підписання угоди планується на
початку 2021 року у місті Borj El Amri.
Для забезпечення співпраці з містами-побратимами створено онлайн платформу містпобратимів Хмельницького, яка включає експозиції міста Хмельницького та
побратимських міст з висвітленням інвестиційних та експортних можливостей,
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презентацією стратегічних проєктів.
Організація візитів офіційних У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, стажування в
делегацій,
посадових
осіб муніципалітетах міст-побратимів не відбувалось.
виконавчих органів міської ради
для проходження стажування в
муніципалітетах міст-побратимів
19-21 листопада 2020 року у місті Сіде (Туреччина) збірна України з регбі брала участь у
спортивних змаганнях «YellowMelon». В рамках спортивних змагань відбулися офіційні
Організація участі груп учнів, зустрічі з керівництвом м. Сіде, де було обговорено та налагоджено майбутні шляхи
студентів, спортивних та творчих співпраці, зокрема: розвиток дитячого та студентського спорту, обмін досвідом з питань
колективів
у заходах,
що популяризації активного способу життя та створення відповідних умов (матеріальнопроводяться
містами- технічного забезпечення, організація спільних заходів, змагань, фестивалів тощо).
побратимами
Опрацьовується можливість підписання меморандуму між професійно-технічними
училищами м. Хмельницького та м. Руставі в рамках побратимської угоди з м. Руставі
(Грузія).
Обмін досвідом з іншими Для забезпечення присутності бізнесу міста Хмельницького на міжнародній арені та
містами України
цифровим обміном досвідом з іншими містами України в часи пандемії Covid-19,
розроблено відео «Підтримка бізнесу в Хмельницькому».
Придбання
оргтехніки
для Оргтехніка не придбавалась.
організації міжнародних заходів
Продовжується робота з реалізації проєкту модернізації інфраструктури ТПВ у
м. Хмельницький між Хмельницькою міською радою, ХКП «Спецкомунтранс» та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD). 22 вересня 2020 року ХКП
«Спецкомунтранс» отримало позитивний висновок Міністерства енергетики та захисту
довкілля України з оцінки впливу на довкілля щодо Реконструкції існуючого полігону
твердих побутових відходів в м. Хмельницькому. 2 жовтня 2020 року ХКП
«Спецкомунтранс» отримало позитивний висновок Міністерства енергетики та захисту
довкілля України з оцінки впливу на довкілля щодо Будівництва Комплексу з переробки
Співпраця
з
міжнародними
твердих побутових відходів (ТПВ). 7 жовтня 2020 року в онлайн форматі підписано
організаціями
з
підготовки
кредитний договір та грантову угоду між Хмельницьким комунальним підприємством
проектів
економічного
та
«Спецкомунтранс», Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та
соціального розвитку
Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу.
Кредитний договір з ЄБРР передбачає фінансування:
- реконструкції сміттєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону;
- встановлення нової системи для очистки фільтрату;
- придбання нового обладнання для сміттєвого полігону;
- будівництва комплексу переробки відходів з відокремленою станцією компостування для
органічних відходів.
Грантова угода з Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу передбачає
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фінансування суб-проєкту щодо твердих відходів у місті Хмельницькому. Фінансування
комунальному підприємству надається під гарантію Хмельницької міської ради. Загальна
вартість усього проєкту складає € 36,5 млн., з них: кредитні кошти – € 28,5 млн., грантові
кошти – € 5 млн., співфінансування міста складає € 3 мільйони. Технічну допомогу в
реалізації проєкту надає уряд Швеції. За фінансовою моделлю, яку розробив ЄБРР, кредит
надається на 13 років, під 5,75% річних, з пільгою у 3 роки. 9 грудня 2020 року ХКП
«Спецкомунтранс» отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля щодо зміни
цільового призначення земельних ділянок під розширення існуючого полігону твердих
побутових відходів. Крім цього, в рамках проєкту були розроблена проєктно-кошторисна
документація «Реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання
виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект
Миру 7» та техніко-економічне обґрунтування ДК 021:2015 «71240000-2 Архітектурні,
інженерні та планувальні послуги» (Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)
будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у
процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або
готової продукції). Станом на 28 січня 2021 року у системі електронних закупівель ЄБРР
«ECEPP» проводиться тендер на обрання компанії-консультанта для супроводження
проєкту.
Міська рада працює над створенням індустріального парку. Рішенням міської ради від
11.04.2018 року № 11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку
«Хмельницький», метою якої є визначення перспектив та моделювання розвитку
індустріального парку «Хмельницький» як потужного інноваційно-технологічного
утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність на локальній території та
підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького. З метою вибору на
конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» шляхом
організації і проведення відкритого конкурсу для забезпечення економічного розвитку
міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку
сучасної виробничої інфраструктури 09.10.2019 року прийнято рішення сесії Хмельницької
міської ради №13 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії
індустріального парку «Хмельницький». Проводяться роботи з виготовлення проектнокошторисної документації на будівництво інфраструктури, необхідної для подальшої
розбудови індустріального парку.
На сьогоднішній день місто Хмельницький має на меті впровадження проектів міського
комунального підприємства
«Хмельницькводоканал», а саме:
«Реконструкція
каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у м. Хмельницькому», за кошти ЄС. В грудні
2019 року було підписано кредитний договір з НЕФКО на реалізацію проекту у розмірі 820
тис. євро на 10 років під 6% річних та грантовий договір на 160 тис. євро. 30 квітня 2020
року відбувся відкритий міжнародний тендер за правилами НЕФКО. Переможцем тендеру
стало ТОВ «ЛВТ Інжиніринг». 19 жовтня 2020 року МКП «Хмельницькводоканал» уклало

дві контрактні угоди з ТОВ «ЛВТ Інжиніринг» на грантові кошти в сумі 122 958,00 євро без
ПДВ та на кредитні кошти НЕФКО і кошти співфінансування з міського бюджету в сумі
551 706,00 євро з ПДВ (за курсом НБУ на дату підписання угоди вартість склала 18 372
802,87 грн. З ПДВ). Також укладено угоди на виконання технічного та авторського нагляду,
відповідно на 46 624,00 грн та 86 020,00 грн. Термін виконання робіт та поставки
устаткування (насосні агрегати, дренажні насоси, автоматичні механічні решітки та
шнекові транспортери, запірне устаткування тощо) до 15 листопада 2021 року. Обладнання
виготовляється, відповідно до тендерних умов, за індивідуальним замовленням ТОВ «ЛВТ
Інжиніринг» за кордоном заводами-виробниками устаткування. У зв’язку із
епідеміологічною ситуацією у світі, спричиненою пандемією COVID-19, та запровадження
карантинних обмежень, а також враховуючи доставку та процедуру митного оформлення,
обладнання буде доставлено на об’єкти у січні - лютому 2021 року. Початок першого етапу
робіт заплановано на другу половину січня 2021 року. В березні-квітні 2021 року
очікується завершення першого етапу виконання робіт на суму орієнтовно 200 000,0 євро.
Продовжувалось фінансування та реалізація трьох проєктів, які у 2018 році стали
переможцями конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу («Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького
регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому» (обсяг залучених
коштів з державного бюджету – 9,4 млн. грн.), «Забезпечення потреб ринку продукції
закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками» (обсяг залучених коштів з державного
бюджету – 3,72 млн. грн.), «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у
місті Хмельницькому» (обсяг залучених коштів з державного бюджету – 3,6 млн. грн.).
Також міською радою розроблено 6 інвестиційних проєктів для участі у конкурсному
відборі інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.
Чотири проєктні заявки отримали грантові кошти від Українського культурного фонду:
- «Інтерактивна просторово-часова 3D модель міста Хмельницького «Машина часу» –
524,0 тис. грн.;
- «Програма навчально-просвітницьких заходів Let’s Jazz» – 1 398,0 тис. грн.;
- «Програма міських ініціатив з відновлення архітектурних пам’яток «Оголені» –
1 376,0 тис. грн.;
- «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» – 556,0 тис. грн.
Проєкт міської ради «Оснащення сучасної реанімаційної зали у травмацентрі на базі
комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» став переможцем
конкурсного відбору на отримання грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ Уряду
Японії (приблизна вартість проекту від 1 621,1 тис. грн. до 1 907,9 тис. грн.). Підписання
грантової угоди між Хмельницькою міською радою, Хмельницьким обласним благодійним
фондом «Карітас» та грантодавцем відбудеться наприкінці січня або на початку лютого
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Участь
представників
виконавчих органів міської ради
у семінарах, тренінгах, інших
навчальних заходах з проектного
менеджменту,
ініційованих
центральними
органами
виконавчої влади, міжнародними
та
всеукраїнськими
організаціями
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Забезпечення
навчання
та
підвищення
кваліфікації
працівників міської ради за
кордоном
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2021 року.
Працівники міської ради постійно удосконалюють свій кваліфікаційний рівень та беруть
участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації тощо.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні та світі, спричиненою Covid-19,
підвищення кваліфікації здійснювалося в онлайн режимі. Так, працівники управління
економіки пройшли онлайн курс «Цифрова грамотність для державних службовців» та
отримали відповідні сертифікати.
Представники управління економіки взяли участь в:
- Міжнародному семінарі з впровадження принципів екоіндустріальних парків,
організованому Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку на базі
платформи Zoom (30.07.2020 р.);
- обговоренні молодіжних проєктів «MEET UP! Future Lab» в рамках програми «MEET UP!
Німецько-Українські зустрічі молоді». Представники громадянського суспільства з
Німеччини та України обговорили можливості партнерства, розбудови демократичних
цінностей, налагодження міжнародного співробітництва та укріплення німецькоукраїнського молодіжного обміну (8-10 вересня 2020 р.);
- онлайн-презентації «Рейтинг прозорості міст-2020» (18.09.2020 р.);
- онлайн-презентації Трансперенсі інтернешнл оновленої методології рейтингування
прозорості міст-2020 (29.09.2020 р.);
- онлайн-тренінгу «Управління державними інвестиціями», підготовленого експертами
Світового Банку для підписантів Ініціативи M4EG (29.10.2020р.);
- онлайн-заході з елементами інтерв’ю в рамках проєкту «Застосування та імплементація
Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі/EU4Business:
Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» (18.11. 2020 р.);
- вебінарі «Залучення інвестицій до об’єднаної територіальної громади. Методи та
інструменти» організованого Агенцією інвестиційного розвитку громад і територій
(16.12.2020 р.).
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, навчання та
підвищення кваліфікації працівників міської ради за кордоном не проводились.

ІІ. Промоція міста
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 з питань
Придбання
презентаційної,
налагодження співпраці та надсилалась Посольствам іноземних держав в Україні.
сувенірної та іміджевої продукції
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating оновило рейтинг інвестиційної привабливості
місту Хмельницькому на рівні invА+ «Висока інвестиційна привабливість». Факторами, які
зумовлюють високу інвестиційну привабливість, стали природно-ресурсний, екологічний,
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управлінський та інфраструктурний потенціал, економічна, фінансова та соціальна бази, а
також інвестиційна політика.
Окрім того, оновлено кредитний рейтинг міста, за яким Хмельницький оцінено на рівні uaA
з прогнозом «у розвитку». Це означає, що наше місто характеризується високою
кредитоспроможністю. Зокрема індикатори, які вплинули на високу оцінку такі: динаміка
ключових економічних показників, рівень бюджетного забезпечення та боргового
навантаження. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного
рейтингу протягом року.
За підсумками рейтингу, складеного часописом «Forbes Україна», місто увійшло до топ-10
кращих міст України для ведення бізнесу. Рейтинг складався за 10 категоріями, зокрема.
прозорість міської влади, ділова активність, легкість ведення бізнесу та купівельна
спроможність, транспортне сполучення, безпека, освіта, сприйняття міста його жителями,
привабливість для міграції, екологічна ситуація.
З метою презентації потенціалу міста Хмельницького на міжнародному рівні Хмельницька
міська рада взяла участь онлайн 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 (18-21 травня 2020 року) та у віртуальній виставці
«Made in Belarus #AgroFood» (16.06.2020 р.).
6-9 жовтня 2020 року начальник управління економіки взяла участь у Конгресі
транскордонної співпраці та у Форумі партнерів, що відбулися у м. Люблін (Польща). Захід
проходив в онлайн режимі, але учасники мали змогу спілкуватися та обмінятися досвідом
один з одним, а також знайти нових міжнародних партнерів.
19-21 листопада 2020 року Хмельницька міська рада та представники бізнесу взяли участь
у VII форумі Мoldova Business Week (м. Кишинів). Захід відбувся онлайн. Під час форуму
Підготовка та представлення
обговорено питання тенденцій розвитку світових економік та головних напрямів
електронних презентацій про
інвестиційної діяльності. Захід сприяв розширенню українсько-молдавського економічного
потенціал міста
співробітництва та налагодженню майбутньої співпраці у різних секторах економіки.
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

-

2.4.

2.5.

китайською мовами.
програмного Оплачено послуги з розробки програмного забезпечення для підготовки презентацій про
для підготовки міста-побратими в онлайн платформі міст побратимів.

Придбання
забезпечення
презентацій
Розміщення
на
офіційній
сторінці Хмельницької міської
ради інформації про заходи
міжнародного співробітництва

Начальник управління

На офіційному сайті Хмельницької міської ради, у розділі «Міста-побратими», а також у
стрічці новин сайту розміщується інформація про заходи міжнародного співробітництва.
Крім цього, онлайн платформа міст-побратимів включає експозиції міста Хмельницького,
побратимських та партнерських міст з висвітленням інвестиційних та експортних
можливостей, презентацію стратегічних проєктів тощо.
ВСЬОГО, тис. грн.
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