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Інформація
щодо стану виконання заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2020 рік, за 2020 рік:

№
з/п

Зміст заходу

Фактичні
видатки за
Стан виконання заходу
звітний
період,
тис. грн.
2 . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

Індикатори виконання
передбачено
Програмою

фактичне
виконання за
звітний період

2.1. Промисловість та підприємництво
1

Створення
індустріального
«Хмельницький»

парку Продовжується
робота
над
створенням
індустріального парку. Ведеться підготовка до
проведення конкурсу з вибору керуючої
компанії індустріального парку. Проводяться
роботи з виготовлення проєктно-кошторисної
документації на виконання робіт з будівництва
інфраструктури індустріального парку. Для
будівництва зовнішніх мереж газопостачання
отримано містобудівні умови та обмеження,
виконано інженерно-геодезичні вишукування,
укладено
договір
з
АТ
«Оператор
газорозподільчої системи «Хмельницькгаз» на
приєднання до газорозподільчої системи,
отримано технічні умови. Для виготовлення
проєкту
будівництва
зовнішніх
мереж

141,4 – МБ

Потенційні
учасники – 5 од.
Керуюча
компанія – 1
суб’єкт.
Об’єкти
інфраструктури
– 3 од.

Потенційні
учасники – 4 од.

1

водопостачання та каналізації
отримано
містобудівні умови та обмеження, технічні
умови, оголошено процедуру закупівлі робіт для
виготовлення проєкту.
Відшкодування
з
міського
бюджету
відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційно-інноваційних проєктів, отримав 21
суб’єкт господарювання на суму понад 3,0 млн.
грн.

2

Надання фінансової підтримки суб’єктам
підприємництва
шляхом
часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових
ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційноінноваційних проєктів

3

Проведення зустрічей, круглих столів за участю 12 березня 2020 року проведено зустріч
представників бізнесу з метою врегулювання міського голови з представниками промислових
проблемних питань
підприємств міста, які у 2019 році створили
найбільшу кількість робочих місць.
25 квітня 2020 року відбулося засідання Ради
бізнесу, на якому обговорювалась проблематика
ведення підприємницької діяльності у зв'язку з
кризовою ситуацією, що склалася через
поширення
коронавірусної
інфекції,
та
запровадження обмежувальних заходів.
5 березня 2020 року відбувся форум «Швейна
галузь: перезавантаження 2.0», який об’єднав
представників швейної галузі та легкої
промисловості
Хмельниччини.
Захід
організовано Центром інформаційної підтримки
бізнесу у м. Хмельницькому у рамках ініціативи
ЄС #EU4Business за підтримки Європейського
банку реконструкції та розвитку.
24 вересня 2020 року відбулася конференція
«Майбутнє Хмельницького очима успішних
жінок», під час якої успішні жінки-підприємці,
бізнес-леді,
топ-менеджерки
підприємств
презентували ідеї розвитку міста.
19-21 листопада 2020 року
представники
міської ради та бізнесу міста взяли участь у VII
форумі Мoldova Business Week (м. Кишинів),
який відбувся
онлайн. Під час форуму
обговорено питання тенденцій розвитку
світових економік та головних напрямів
інвестиційної діяльності.

3053,9 - МБ

Кількість
інвестиційних
проєктів, які
отримають
фінансову
підтримку – 10
од.
Кількість заходів
– 4 од.
Відсоток
вирішення
проблемних
питань – 75%

Кількість
інвестиційних
проєктів, які
отримають
фінансову
підтримку – 26
од.
Кількість заходів
– 5 од.
Відсоток
вирішення
проблемних
питань – 100%

1 грудня 2020 року відбулась конференція
міського голови з Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Державі Ізраїль Євгеном
Корнійчуком за допомогою Zoom-зв’язку. За
результатами
конференції
досягнуто
домовленостей
щодо
налагодження
співробітництва у економічній сфері, участі
підприємств міста у виставках у Ізраїлі.

4

5

Проведення заходів з підтримки місцевих
товаровиробників, у т. ч. виставки-ярмарки
«Купуй Хмельницьке!», тематичних фестивалів,
створення віртуальної виставки продукції
товаровиробників міста

У рамках стратегії просування бренду «Купуй
Хмельницьке»
завершено
розробку
багатофункціонального
веб-порталу
для
популяризації місцевих виробників.
Здійснено ребрендинг логотипу для проєкту
«Купуй
Хмельницьке».
Ведеться
широкомасштабна
промоція
продукції
місцевого виробництва шляхом маркування
товарів місцевого виробника у торговельних
мережах
міста
(«Сільпо»,
«Економ»,
«Хлібосол», «Таврія», «АТБ», «SPAR»).
8-10 вересня 2020 року підприємства легкої
промисловості міста взяли участь у міжнародній
виставці Kyiv Fashion (м. Київ).
3–5 листопада 2020 року місцеві виробники під
гаслом «Купуй Хмельницьке!» взяли участь у
міжнародній виставці WordFood Ukraine, де
презентувати продукти харчової промисловості
власного виробництва.
Проведення часткового відшкодування участі Рішенням виконавчого комітету міської ради від
місцевих товаровиробників у ярмарково- 26.03.2020 року №255 затверджено перелік
виставкових заходах
товаровиробників, яким надається часткове
відшкодування участі у ярмарково-виставкових
заходах з міського бюджету. 1 суб’єкту
господарювання надано відшкодування у сумі
33,1 тис. грн.

200,0 – МБ
768,7 - ДБ

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

Кількість
залучених
підприємств –
100.
Кількість заходів
– 2 од.
Зменшення
обсягів продажу
продукції
місцевих
виробників – на
9,0% (станом на
01.11.2020 року)

33,1 - МБ

Кількість
суб’єктів
підприємницької
діяльності, що
отримали
відшкодування –
10 од.
Збільшення
обсягів експорту
продукції
місцевих
виробників – на

Кількість
суб’єктів
підприємницької
діяльності, що
отримали
відшкодування –
1 од.
Зменшення
обсягів експорту
продукції
місцевих
виробників – на

Кількість
розроблених
бізнес-планів –
30

10,5% (станом на
01.10.2020 року)
Кількість
розроблених
бізнес-планів –
45

Кількість
проведених
промо-заходів –
10 од.
Кількість
залучених до
співпраці
підприємств - 25
од.

Кількість
проведених
промо-заходів –
10 од.
Кількість
залучених до
співпраці
підприємств – 25
од.

Функціонування
порталу – 1 од.

Функціонування
порталу – 1 од.

5%
6

7

8

Реалізація
проєкту
підприємця»

«Школа

молодого 20-31 липня 2020 року реалізовано проєкт
«Школа молодого підприємця». Двотижневий
освітній інтенсив проводився у партнерстві з
проєктом Polish - Ukrainian Startup Bridge.
Участь у проєкті взяло 25 молодих людей, які
успішно опанували у онлайн режимі програму з
5 навчальних модулів.
20-21 жовтня 2020 року у рамках «Школи
молодого
підприємця–2020»
відбувся
дводенний інтенсив «Управління: менеджмент і
керівництво» з управління та лідерства за
участю сертифікованого бізнес-консультанта,
тренера Вадима Шепельова.
Реалізація
Програми
популяризації Учням закладів загальної середньої освіти
роботодавців
міста
«Зроби
кар’єру
у проведено екскурсії на ТОВ «Бембі» (НВК №7),
Хмельницькому!»
підрозділ АТ «Укрзалізниця» (СЗОШ №7),
міський центр зайнятості (ЗОШ №18). Учні
СЗОШ №27 отримали нагороди за результатами
конкурсу «Професія моєї душі» (охоплено 100
осіб). Національною поліцією України в м.
Хмельницькому проведено лекції для 92 учнів
закладів загальної середньої освіти.
Для учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти підприємствами та фізичними
особами-підприємцями
проведено
профорієнтаційні
заходи,
спрямовані
на
підвищення престижу робітничих професій (ПП
«Глобал Електрейшен», ПП «Чіп-Системи», ПП
Петровський О.А., Сервісний центр «Samsung»,
кафе
«Ізюм»,
кафе
«Лаванда»,
ТОВ
«Рівнефасад» та ін.). Учням ВПУ №25
проведено онлайн екскурсії на підприємства
(ПАТ «Темп», ХКП «Електротранс», ПАТ
«Кам’янець-Подільський цементний завод»,
центри «Тойота-сервіс», «Автолідер», «БаваріяЗахід», АТ «Хмельницькобленерго»).
Створення
та
підтримка
інформаційно- Створення
та
підтримка
інформаційноконсультаційного ресурсу для бізнесу
консультаційного
ресурсу
для
бізнесу
передбачено проєктом регіонального розвитку,

130,5 – МБ,
113,9 - ДБ

80,0 – МБ,
329,0 - ДБ
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Сприяння
створенню
центру
інновацій та підприємництва iHUB

який може реалізуватися за рахунок коштів
державного
бюджету,
отриманих
від
Європейського Союзу, «Формування системи
підтримки розвитку підприємництва у місті
Хмельницькому». Розроблено дизайн сайту,
проводиться робота з його наповнення.
У інформаційній системі порталу MyCity
створено можливість для бізнесу отримання
онлайн послуг (надання містобудівних умов і
обмежень
для
проєктування
об’єкта
будівництва; надання будівельного паспорту
забудови
земельної
ділянки;
реєстрація
декларації відповідності матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання
вимогам
законодавства; надання викопіювання із
електронної карти міста за зверненнями
юридичних осіб; видача технічних умов на
будівництво
та
реконструкцію
зливової
каналізації тощо).
підтримки Заснування центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB передбачено проєктом
регіонального
розвитку,
який
може
реалізуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу,
«Формування системи підтримки розвитку
підприємництва у місті Хмельницькому».
Укладено договір оренди приміщення, виконано
ремонтні роботи.
9 жовтня 2020 року відбулось офіційне
відкриття приміщення iHUB. Під час заходу
підписано меморандум про співпрацю міської
ради з ІТ-кластером міста.
У мережах instagram, facebook створено
сторінки Центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB.
Від початку відкриття проведено низку заходів:
- 6 листопада 2020 року студентами кафедри
комп’ютерної
інженерії
Хмельницького
національного університету - майстер–клас з
веб–дизайну;
- 14 листопада 2020 року студентами кафедри

7,5 – МБ,
706,9 - ДБ

Кількість
суб’єктів
підприємницькі
діяльності, які
отримали
послуги – 50 од.

Кількість
суб’єктів
підприємницькі
діяльності, які
отримали
послуги - 100 од.
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Співпраця з IT-кластером

11

Фінансування
(стартапів)

підприємницьких

комп’ютерної
інженерії
Хмельницького
національного університету – навчання з мови
програмування Python;
- 15 листопада 2020 року - лекція «Найм
персоналу – важлива частина бізнесу»;
- 21 листопада 2020 року – лекція «Як отримати
першу роботу в ІТ»;
- 24 листопада 2020 року – лекція «Управління
персоналом»;
- 28 листопада 2020 року - одноденний тренінг
«Мотивація та розвиток персоналу;
- 7 грудня 2020 року - Андрій Губінський
(керуючий партнер Craft Innovation) ознайомив
учасників Proskuriv Business Club з новими
інструментами
дизайну
мислення
для
підприємців;
- 19 грудня 2020 року - зустріч з іноземними
студентами
Хмельницького
національного
університету;
- 24 грудня 2020 року - круглий стіл «Стратегія
роботи iHUB в теперішніх реаліях».
2 квітня 2020 року за підтримки міської ради у
рамках
проєкту
«Купуй
Хмельницьке»
проведено безкоштовний онлайн-вебінар від
Clever Digital «Як вижити малому бізнесу під
час карантину».
9 жовтня 2020 року під час офіційного відкриття
приміщення Центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB підписано меморандум
про співпрацю міської ради з ІТ-кластером
міста.
бізнес-ідей 12 березня 2020 року у міській раді відбулася
зустріч з представниками проєкту PolishUkrainian Startup Bridge, на якій обговорювались
можливості співпраці проєкту та міської ради у
напрямку підтримки та розвитку стартапів.
Досягнуто домовленості провести Битву
стартапів за підтримки проєкту.
6 серпня 2020 року відбувся конкурсний відбір
підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів у
рамках Положення про конкурсний відбір

50,0 - МБ

Кількість заходів
– 4 од.
Кількість
залучених
учасників – 200
осіб

Кількість заходів
– 4 од.
Кількість
залучених
учасників – 200
осіб

200,0 - МБ

Кількість
підтриманих
стартапів – 3 од.

Кількість
підтриманих
стартапів – 3 од.

підприємницьких бізнес ініціатив (ідей),
стартапів для реалізації у місті Хмельницькому
–
Битва
стартапів.
10
учасників
продемонстрували власні бізнес-ідеї. Переможці
отримали фінансову підтримку на розвиток
власних бізнес-ідей на загальну суму 200 тис.
грн.
2.2. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність
12

Популяризація бренду міста, виготовлення та
підтримка у актуальному стані інформаційнопромоційних
матеріалів
щодо
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного
потенціалу міста

Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating
присвоїло рейтинг інвестиційної привабливості
місту Хмельницькому на рівні invА+ «Висока
інвестиційна привабливість». Факторами, які
зумовлюють
високу
інвестиційну
привабливість,
стали
природно-ресурсний,
екологічний, управлінський, інфраструктурний
потенціал, економічна, фінансова, соціальна
бази, інвестиційна політика.
Проведено оновлення рейтингування міста
рейтинговим
агентством
ІВІ-Rating
за
результатами І півріччя 2020 року, яким
підтверджено рівень invА+.
Оновлено кредитний рейтинг міста, за яким
Хмельницький оцінено на рівні uaA з прогнозом
«у розвитку»: місто характеризується високою
кредитоспроможністю.
За підсумками рейтингу, складеного часописом
«Forbes Україна», місто увійшло до топ-10
кращих міст України для ведення бізнесу.
Рейтинг складався за 10 категоріями (
прозорість міської влади, ділова активність,
легкість ведення бізнесу та купівельна
спроможність,
транспортне
сполучення,
безпека, освіта, сприйняття міста його
жителями,
привабливість
для
міграції,
екологічна ситуація).
Бренд міста використовується у вітальних
листівках, бланковій продукції, рекламних та
промоційних матеріалах.
Розроблено німецькомовний 2-D ролик щодо
інвестиційного потенціалу міста. Виготовлено 6

11,4 - МБ

Друковані
матеріали – 2 од.
Промоційна
відеопродукція –
2 од.

Друковані
матеріали – 2 од.
Промоційна
відеопродукція –
9 од.
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промоційних відео роликів про підприємства
міста.
Відзнято промоційний відеоролик про місто
Хмельницький (українською, англійською та
китайською мовами) та повнометражний
відеоролик про місто українською мовою.
Триває робота 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.
Платформу презентовано 9 жовтня 2020 року.
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.
Для позиціювання міста як інвестиційнопривабливого сформовано Каталог вільних
земельних ділянок, який розміщено на
офіційному сайті міської ради.
Участь представників влади та бізнесу міста у 24 січня 2020 року у Торгово-промисловій
всеукраїнських та міжнародних виставко- палаті України відбулася робоча зустріч
ярмаркових заходах, конференціях, круглих керівництва міської ради з Надзвичайним та
столах, форумах тощо
Повноважним послом України в КНР - Сергієм
Камишевим,
під
час
якої
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.
5 березня 2020 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з Другим секретарем з

Кількість заходів
– 10 од.

Кількість заходів
– 20 од.

питань культури та інформації Посольства
Японії в Україні – Хошіно Юічі. Під час зустрічі
обговорено
питання
налагодження
двостороннього співробітництва у сфері
культури та освіти, надання підтримки та
допомоги у проведенні культурно-масових
заходів, обміну досвідом, популяризації
японської культури, фольклору та традицій
серед хмельничан.
18-21 травня 2020 року Хмельницька міська
рада
взяла
участь
у
Міжнародному
економічному ярмарку Китаю «Лангфанг» у
рамках ІІ Міжнародної виставки містпобратимів провінції Хебей. Захід відбувся
онлайн.
16 червня 2020 року Хмельницька міська рада
взяла участь у віртуальній виставці «Made in
Belarus #AgroFood».
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
(Узбекистан). За результатами конференції
підписано «Дорожню карту» з реалізації
міжрегіонального
і
двостороннього
співробітництва між містами Хмельницький та
Наманган.
30 липня 2020 року взято участь у
Міжнародному семінарі з впровадження
принципів
екоіндустріальних
парків,
організованому Організацією Об'єднаних Націй
з промислового розвитку на базі платформи
Zoom.
8-10 вересня 2020 року підприємства легкої
промисловості міста взяли участь у міжнародній
виставці Kyiv Fashion (м. Київ).
18 вересня 2020 року взято участь у онлайн
презентації «Рейтинг прозорості міст-2020».
29 вересня 2020 року взято участь у онлайнпрезентації Transparency International оновленої

методології рейтингування прозорості міст2020.
У місті Шяуляй (Литва) представлено виставку
українського скульптора Олексія Леонова.
Прийнято участь у щорічній виставці
комп’ютерних, аудіо-візуальних систем та
інформаційних технологій Integrated Systems
Europe 2020 (Нідерланди).
6-9 жовтня 2020 року взято участь у Конгресі
транскордонної співпраці та у Форумі партнерів
(м. Люблін, Польща). Захід проходив онлайн.
29 жовтня 2020 року взято участь у
підготовленому експертами Світового Банку для
підписантів Ініціативи M4EG онлайн тренінгу
«Управління державними інвестиціями».
3-5 листопада 2020 року підприємства харчової
промисловості взяли участь у міжнародній
виставці World Food Ukraine (м. Київ).
18 листопада 2020 взято участь у онлайн заході
у
рамках
проєкту
«Застосування
та
імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною у сфері торгівлі/ EU4Business:
Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація
МСП».
19-21 листопада 2020 року Хмельницька міська
рада та представники бізнесу взяли участь у VII
форумі Мoldova Business Week (м. Кишинів).
Захід відбувся онлайн.
1 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
обговорено
питання
налагодження
співпраці. Досягнуто домовленостей щодо
налагодження
співробітництва,
участі
підприємств міста у виставках у Ізраїлі після
завершення карантину.
10 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з Надзвичайним і
Повноважним Послом Швеції в Україні
Тобіасом
Тибергом,
який
висловив
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зацікавленість у започаткуванні співпраці у
галузі IT. Досягнуто домовленостей після
закінчення карантину, зумовленого поширенням
пандемії COVID-19, щодо проведення спільного
форуму у ІТ-галузі.
12 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з головою туніської
діаспори в Україні доктором Тареком Аль
Алуві, у ході якої підписано Меморандум про
співробітництво з Асоціацією «Туніська
діаспора в Україні», окреслено напрями
майбутньої співпраці.
16 грудня 2020 року взято участь у вебінарі
«Залучення
інвестицій
до
об’єднаної
територіальної
громади.
Методи
та
інструменти»,
організованого
Агенцією
інвестиційного розвитку громад і територій.
21 грудня 2020 року відбулася зустріч
керівництва міської з генеральним директором
Interbit Inversiones, яка спеціалізується на
виготовленні електромобілів. За результатами
зустрічі
досягнуто
домовленостей
щодо
опрацювання можливостей розміщення заводу з
виробництва
електрокарів
у
місті
Хмельницькому.
Розробка інвестиційних проєктів для підтримки Розроблено та подано проєктні заявки на
стратегічних ініціатив міста
отримання грантових коштів:
- Українського культурного фонду - «Програма
навчально-просвітницьких заходів Let's Jazz»
(1397,8 тис. грн.), інтерактивна просторовочасова 3D модель міста Хмельницького
«Машина часу» (523,4 тис. грн.), «Культура в
часи кризи: інституційна підтримка» (555,7 тис.
грн.),
«Програма міських ініціатив з
відновлення архітектурних пам’яток «Оголені»
(1430 тис. грн.). Проєкти визнано переможцями;
- House of Europe - «Waste to Art» (49,8 тис.
євро);
- Посольства США в Україні - «City Startup Fair»
(25,0 тис. дол. США);
- USAID - «Конкурентоспроможна економіка

Кількість
проєктів – 5 од.

Кількість
проєктів – 32 од.

України» «Збільшення продажів продукції на
зовнішніх ринках шляхом реалізації комплексу
маркетингових заходів, а саме: рекламної
кампанії з інтернет-просування вироблених
весільних суконь, розробки та друку каталогів
продукції, участі у міжнародній виставці і
показі Wedding Fashion Week 2020 м. Київ
(Україна)» (1000,0 тис. грн.); «Introduction of the
system of accounting of green plantations in
Khmelnytskyi –концептуальний етап»;
Посольства
Федеративної
Республіки
Німеччина - «Острівець здоров’я» (163,9 тис.
грн.), «Закупівля медичних приладів для
запуску Хмельницького медичного центру
надання
спеціалізованої,
паліативної
та
хоспісної допомоги» (201,5 тис. грн.);
- Міністерства освіти і науки України «Реконструкція з добудовою їдальні до
існуючого
приміщення
спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 по
вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому»
(10760,0
тис.
грн.),
«Реконструкція
з
надбудовою приміщень навчально-виховного
комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м.
Хмельницькому»
(13052,0
тис.
грн.),
«Реконструкція приміщень НВО №1 по вул.
Старокостянтинівське
шосе,
3Б
в
м.
Хмельницькому»
(8413,0
тис.
грн.),
«Реконструкція з добудовою приміщень
Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу
на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому»
(4343,0 тис. грн.), «Будівництво навчальновиховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м.
Хмельницькому (ІІ черга будівництва –
початкова школа)» (41966,0 тис. грн.);
- Канадського фонду місцевих ініціатив Canada
Fund for Local Initiatives (CFLI) - створення
онлайн
платформи
для
жінок-мисткинь
Хмельницької області, яка дасть можливість їм
ділитись з аудиторією власними творами під час
карантину (527,4 тис. грн.);

- Посольства США в Україні - UkrainianAmerican Basketball Camp in Khmelnytskyi,
Ukraine (12,5 тис. дол. США), Освітня веб
платформа дистанційного навчання міста
Хмельницького (49,9 тис. дол. США), City
Startup Fair (25,0 тис. дол. США);
- Посольства Великобританії в Україні
Комунікаційна кампанія з подолання міфів про
Covid-19 (14,9 тис. фунтів);
- Уряду Швеції та Програми розвитку ООН –
«АнтиCOVID Стартап» Фонд для підтримки та
фінансування бізнес-проєктів (600 тис. грн.);
- Prince Claus Fund for Culture and Development
– « Drowned Legacy (затонула спадщина)» (18,5
тис. євро);
- Open Government Partnership Local Program –
«Expression of Interest» (197,5 тис. дол. США);
- Міністерства розвитку громад і територій
України - «Створення експозиції інноваційного
історико-культурного музейного комплексу
міста Хмельницького» (19,3 млн. грн.),
«Будівництво парку «Молодіжний» на вул. С.
Бандери в м. Хмельницькому» (24,0 млн. грн.);
- Уряду Японії за програмою КУСАНОНЕ «Оснащення сучасної реанімаційної зали у
травмацентрі на базі КП «ХМДЛ» (1,6-1,9 млн.
грн.), який став переможцем.
Для участі у конкурсному відборі інвестиційних
програм і проєктів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального
розвитку, подано 6 інвестиційних проєктів:
- будівництво другої черги водогону від с.
Чернелівка Красилівського району до м.
Хмельницький;
- будівництво автодорожнього тунелю під
залізничними
коліями
на
перегоні
Хмельницький-Гречани ПК12256+71.00 в м.
Хмельницькому;
- будівництво Палацу спорту по вул.
Прибузькій, 5/1 а в м. Хмельницькому;
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- будівництво навчально-виховного комплексу
на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому
(коригування) ІІ черга будівництва - початкова
школа;
- будівництво спеціалізованого залу боксу на
території спортивного комплексу «Поділля»
ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в
м. Хмельницькому;
- будівництво Льодового палацу по вул.
Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому.
Продовжувалось фінансування та реалізація 3
проєктів, які у 2018 році стали переможцями
конкурсного відбору проєктів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського
Союзу
(«Створення
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.).
Налагодження співпраці з міжнародними 13 січня 2020 року відбулись робочі зустрічі
установами та організаціями з метою залучення керівництва міської ради з представниками
додаткового фінансування для реалізації делегації Міжнародної Фінансової Корпорації,
інвестиційних проєктів
яка розпочала оцінку готовності проєкту щодо
передачі на умовах концесії шести залізничних
станцій. Під час зустрічі обговорено плани
розвитку міста у напрямках генерального
планування міста, будівництва, логістики,
громадського транспорту, приватних інвестицій
та інших сферах, дотичних до розвитку
залізничної станції Хмельницького.
4 лютого 2020 року відбулась офіційна зустріч
керівництва міської ради з делегацією групи

Кількість
зустрічей –10 од.

Кількість
зустрічей – 10
од.

спостерігачів СММ ОБСЄ у м. Чернівці, які
цікавились питаннями діяльності шкіл та
лікарень, механізмами збору податків та
співпрацею місцевої влади з бізнесом.
5 березня 2020 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з Другим секретарем з
питань культури та інформації Посольства
Японії в Україні, під час якої обговорювались
питання налагодження співпраці. у сфері освіти,
культури та міжнародного співробітництва.
6 березня 2020 року відбулись робочі зустрічі
керівництва міської ради з представниками
Товариства українців в Угорщині, які
зацікавлені у розвитку партнерських стосунків
задля
подальшої
співпраці,
пошуку
потенційного угорського міста-побратима та
підписання угоди між муніципалітетами з
метою обміну досвідом та ідеями, втілення
українсько-угорських проєктів у сфері туризму,
культури, освіти, економіки.
12 березня 2020 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради з делегацією проєкту
Polish Ukrainian Startup Bridge, на якій
обговорювались питання майбутньої співпраці
проєкту та міської ради у напрямку підтримки
та розвитку стартапів, досягнуто домовленості
провести Битву стартапів у Хмельницькому за
підтримки проєкту.
8-10 вересня 2020 року взято участь у
обговоренні молодіжних проєктів «MEET UP!
Future Lab» у рамках програми «MEET UP!
Німецько-Українські
зустрічі
молоді».
Продовжується робота з реалізації проєкту МКП
«Хмельницькводоканал»
«Реконструкція
каналізаційних насосних станцій №№ 2, 7, 12 у
м. Хмельницькому» за кошти Європейського
Союзу. Підписано кредитний договір з НЕФКО
на реалізацію проєкту у розмірі 820,0 тис. євро
на 10 років під 6% річних та грантовий договір
на 160,0 тис. євро. Проєкт пройшов попередній
відбір,
отримав
погодження
кредитного
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комітету НЕФКО, визначено переможця
тендеру, укладено угоди на виконання робіт.
Налагодження співпраці з іноземними містами 22-24 січня 2020 року представники міської
шляхом
встановлення
партнерських
та ради відвідали м. Шяуляй (Литва), де зустрілися
побратимських зв’язків
з
міським
головою
та
працівниками
Шяуляйського муніципалітету. Під час зустрічі
обговорено шляхи співпраці у рамках Договору
про співробітництво між виконавчим комітетом
Хмельницької міської ради і Шяуляйським
міським самоврядуванням.
Опрацьовується
можливість
підписання
меморандуму
між
професійно-технічними
училищами м. Хмельницького та м. Руставі у
рамках побратимської угоди з м. Руставі
(Грузія).
Налагоджено співпрацю з побратимським
містом Шицзячжуан (Китай) та організовано
отримання для КП «Хмельницька міська дитяча
лікарня» гуманітарної допомоги (індивідуальні
засоби захисту) для боротьби з COVID-19.
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
(Узбекистан). За результатами конференції
підписано «Дорожню карту» з реалізації
міжрегіонального
і
двостороннього
співробітництва між містами Хмельницький та
Наманган. Опрацьовується питання підписання
угоди
про
споріднення
між
містом
Хмельницький та містом Наманган при
покращенні епідеміологічної ситуації та
послаблення протиепідемічних заходів.
5 листопада 2020 року відбулися онлайн зустрічі
з представниками муніципалітету м. Айдин,
Ефелер (Турція), за результатами якої
розроблено Угоду про споріднення між містом
Хмельницький та містом Айдин Ефелер. Після
послаблення карантинних обмежень угоду буде
підписано.

Кількість
зустрічей –10 од.

Кількість
зустрічей – 10
од.
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19-21 листопада 2020 року у місті Сіде (Турція)
збірна України з регбі брала участь у
спортивних змаганнях «YellowMelon». У рамках
спортивних змагань відбулися офіційні зустрічі
з керівництвом м. Сіде, де обговорено та
налагоджено майбутні шляхи співпраці.
За результатами перемовин з доктором Тареком
Аль-Алуві - головою туніської діаспори в
Україні
досягнуто
домовленостей
щодо
налагодження співпраці з туніським містом Borj
El Amri та підписання побратимської угоди, яке
заплановано у лютому 2021 року.
Надано
9
консультацій
суб’єктам
господарювання різних форм власності у
підготовці проєктних грантових заявок на
отримання інвестиційних коштів для реалізації
проєктів.
Інформаційний супровід надаватиметься у разі
надходження запитів.

Надання консультаційної допомоги учасникам
інвестиційного процесу під час підготовки
проєктів розвитку, залучення інвестиційних
коштів та коштів міжнародної технічної
допомоги
Організація інформаційного супроводу та
підтримки
іноземного
інвестора,
що
зацікавлений у реалізації інвестиційних проєктів
на території міста
Реалізація
громадських
мікропроєктів 23 березня 2020 року проведено засідання
(Програма «Громадські ініціативи»)
конкурсної комісії по визначенню одержувачів
бюджетних коштів, передбачених на реалізацію
Програми «Громадські ініціативи», на якому
визначено перелік мікропроєктів-переможців
конкурсу у 2020 році (кількість мікропроєктівпереможців – 13 од.).
Рішенням виконавчого комітету міської ради від
14.05.2020 року №410 затверджено перелік
мікропроєктів-переможців
громадських
ініціатив і розміру їх фінансової підтримки на
умовах співфінансування за рахунок коштів
бюджету міста. Реалізовано 12 мікропроєктів.

Кількість
консультацій –
20 од.

Кількість
консультацій – 9
од.

Кількість
потенційних
інвесторів – 6 од.
Кількість
реалізованих
мікропроєктів –
12 од.

Кількість
реалізованих
мікропроєктів –
12 од.

Відкриття нових
об’єктів - 10 од.
Збільшення
кількості
об’єктів

Відкриття нових
об’єктів - 129 од.
Збільшення
кількості
об’єктів

2.3. Споживчий ринок та сфера послуг
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Сприяння розширенню мережі об’єктів торгівлі Станом на 01.01.2021 року функціонують 2530
та сфери послуг, у т. ч. місцевих виробників
об’єктів торгівлі та закладів ресторанного
господарства (1958 магазинів, 572 заклади
ресторанного господарства), 433 об’єкти
побуту, 169 об’єктів фірмової торгівлі, 2

постійно-діючі
виставки-ярмарки
Львівське шосе, вул. Кам'янецька, 80).
21
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(вул.

Проведення тематичних ярмарків, конкурсів, Проведено Великодній ярмарок у режимі
фестивалів
онлайн, у якому взяли участь 17 суб’єктів
господарювання (місцеві виробники, заклади
ресторанного господарства, майстерні декору
тощо).Проведено гастрофест «Підпілля кави», у
якому взяли участь 5 суб’єктів господарювання.
До
Дня міста Хмельницького проведено
виставку-ярмарок
виробів
декоративноприкладного
мистецтва
майстрів
міста.
Проведено Різдвяні ярмарки.
Сприяння
реконструкції
та
розвитку МКП - ринок «Ранковий» на ринку на пров.
інфраструктури ринків
Гвардійському,
21
облаштовано
дахове
покриття над проходом між кіосками, дворядне
перекриття над торгівельними прилавками,
відкатні ворота на центральному вході до
ринку,
здійснено заміну сходів з вул.
Кам’янецької,
реконструкцію
систем
відведення
дощових вод, відновлення
електромережі чергового освітлення тощо. На
ринку з продажу непродовольчих товарів на вул.
Геологів, 13/4 (сектор «Бартер») облаштовано
металеві ворота, решітки для каналізаційних
люків, проведено модернізацію освітлення,
виконано ремонт приміщення вбиральні тощо.
ПП - ринок «Дарсон», ПП «Еверслі» виконано
роботи з відновлення електромереж, побудовано
каналізаційно-насосну
станцію,
проведено
асфальтування території ринків.
ТОВ «ТСЦ «Кооператор» на ринку з продажу
непродовольчих товарів на вул. Геологів,18
здійснено реконструкцію торгових місць.
ПП - ринок «Ізіда» виконано капітальний
ремонт дахового покриття над кіосками, ремонт
покриття території 3 паркувальних майданчиків,
покращено зовнішній вигляд кіосків.
ПП - ринок «Житомирський» поліпшено
зовнішній вигляд кіосків, нанесено маркування
обмежувальних ліній перед кіосками.

4238,8 - ВК

фірмової
торгівлі - на 5
од.
Кількість
ярмарків- 4 од.
Кількість
фестивалів- 5 од.
Кількість
конкурсів - 2 од.

фірмової
торгівлі - на 4
од.
Кількість
ярмарків - 4 од.
Кількість
фестивалів- 1 од.

Кількість ринків
– 3 од.

Кількість ринків
– 7 од.
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Впорядкування розміщення засобів пересувної
торговельної мережі, тимчасових споруд для
здійснення
підприємницької
діяльності,
приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж
самовільно розміщених тимчасових споруд
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Проведення конкурсів на право розміщення
пересувних тимчасових споруд на території
міста через систему «Прозорро»
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Забезпечення дотримання Порядку розміщення
відкритих майданчиків для харчування біля
закладів ресторанного господарства
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Наповнення та вдосконалення торгівельної мапи
міста

ТОВ
ринок
«Сардонікс»
проведено
асфальтування території ринку, ремонт дахового
покриття над кіосками.
Переобладнано у відповідності до єдиного
архітипу 130 тимчасових споруд (станом на
01.01.2021 року кількість тимчасових споруд,
які змінили архітип становить 643 од.).
Перенесено з центральної частини міста 4
тимчасові споруди. Демонтовано 13 самовільно
розміщених тимчасових споруд.
Проведено 5 електронних торги через систему
«Прозоро», на які виставлено відповідно до
Комплексної схеми розміщення пересувних
тимчасових споруд 7 місць для розміщення
пересувних тимчасових споруд.
До міського бюджету за договорами особистого
строкового сервітуту про розміщення відкритих
майданчиків для харчування надійшло 1406,1
тис. грн. Здійснюється постійний контроль за
дотриманням Порядку розміщення відкритих
майданчиків для харчування біля закладів
ресторанного господарства.
Робота з наповнення торгівельної мапи
продовжується. На мапу нанесено 253 заклади
ресторанного господарства, 209 магазинів,
торгових центрів та 33 відкритих майданчики
для харчування.

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили архітип
– 400 од.

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили архітип
– 130 од.

Кількість
об’єктів торгівлі
– 5 од.

Кількість
об’єктів торгівлі
– 7 од.

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету –
100 тис. грн.

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету –
41,0 тис. грн.

Кількість
внесених
об’єктів торгівлі,
ресторанного
господарства –
300 од.

Кількість
внесених
об’єктів торгівлі,
ресторанного
господарства –
462 од.

Кількість
працевлаштован
их незайнятих
громадян – 3
тис. осіб

Кількість
працевлаштован
их незайнятих
громадян 2978
осіб

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

Працевлаштовано 2978 осіб на вільні та
новостворені робочі місця, у т. ч. з компенсацію
єдиного соціального внеску 16 роботодавцям,
які працевлаштували 29 безробітних (у т. ч. 2
особи, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню).
Послугами центру зайнятості скористалися 887
осіб, які не здатні на рівні конкурувати на ринку
праці. Проведенню 3 ярмарки та 19 мініярмарок вакансій (працевлаштовано 100 осіб).
На обліку у центрі зайнятості перебували 339
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осіб з інвалідністю, з них працевлаштовано 31,
проходили
навчання
за
професіями
і
напрямками, які користуються попитом на
ринку праці - 12, взяли участь у громадських та
тимчасових роботах – 10 осіб.
Ведеться активна робота зі сприяння у
працевлаштуванні учасникам АТО. Перебувало
на обліку 238 осіб, з них працевлаштовано на
підприємства
міста
53,
розпочала
підприємницьку діяльність - 1, проходили
професійне навчання під гарантовані робочі
місця - 8 осіб.
Розширення видів та напрямків професійного Проходили професійне навчання під конкретні
навчання безробітних під конкретні замовлення замовлення роботодавців 270 безробітних, у т.
роботодавців
ч.
шляхом стажування - 134, за
індивідуальними навчальними планами – 15,
груповою формою - 116 осіб. Професійне
навчання здійснювалось за 35 професіями та
напрямками.
Проведення
профорієнтаційних
заходів,
спрямованих
на
підвищення
престижу
робітничих професій та мотивацію молоді до
свідомого вибору професій, актуальних на
ринку праці

Міським центром зайнятості проведено 33
профінформаційних заходи для осіб, що
навчаються у навчальних закладах різних типів
(охоплено 677 осіб). У рамках комплексного
профорієнтаційного проєкту «Успішна молодь успішна громада» проведено 17 заходів для
безробітної молоді, 13 - для учнівської молоді
загальної середньої освіти, 3 заходи для
працівників закладів освіти, по 1 – для учнів
професійно-технічної освіти та студентів вищої
освіти. З метою популяризації робітничих
професій
проведено
професіографічну
екскурсію на Хмельницький регіональний
підрозділ АТ «Укрзалізниця» для школярів. Під
час
карантину
проводились
онлайн
інформаційні та профконсультаційні вебінари,
спрямовані на певну групу безробітних. З метою
підготовки молоді, яка навчається, до виходу на
ринок праці, формування у неї позитивного
ставлення до різних видів професійної

Чисельність
осіб, охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців –
не менше 300
осіб
Кількість заходів
–100 од.

Чисельність
осіб, охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців –
270 осіб
Кількість заходів
– 90 од.
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Проведення
інформаційно-роз'яснювальної
роботи серед суб’єктів господарювання за
місцем здійснення діяльності щодо легалізації
«тіньової» зайнятості населення та «тіньової»

діяльності,
адекватного
ставлення
до
перспектив власної зайнятості, підвищення
конкурентоспроможності
випускників
навчальних закладів у міському
центрі
зайнятості працює молодіжна студія кар’єрного
розвитку «ВЕКТОР.ocz». Проведено 13 заходів
для учнів шкіл, 4 - для учнів професійнотехнічних та 4 для студентів вищих
навчальних закладів.
Закладами професійної (професійно-технічної)
освіти міста для учнів закладів загальної
середньої освіти міста проведено Дні відкритих
дверей, профорієнтаційні тренінги, майстеркласи, квести тощо.
Міжшкільним
навчально-виробничим
комбінатом проведено години спілкування з
учнями 11 класів «Що я знаю про майбутню
професію?», профорієнтаційні декади, конкурс
професійної
майстерності
«Кращий
за
професією»
серед
учнів
11
класів,
профорієнтаційну декаду «Дизайн сучасного
одягу».
У рамках співпраці з закладами вищої освіти
проведено
Дні
відкритих
дверей,
Дні
абітурієнта, воркшопи тощо.
Професійно-технічними закладами міста на
сайтах закладів, у соціальних мережах
розміщено відеопрезентації та відеоролики з
популяризації професій, матеріали про набір
учнів на професії у 2020 році, презентаційні
буклети, профорієнтаційну відеогалерею та
профорієнтаційну скриньку, профорієнтаційні
квести «Світ професій». Проведено виставку
технічної творчості, флешмоб «Серце життя»,
просвітницький захід «Моя професія – моя
гордість», математичний квест «Математика
крізь об’єктив» тощо.
З
метою
проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи здійснено майже 5,4
тис. відвідувань суб’єктів господарювання за
місцем здійснення діяльності, зокрема 332 - у

Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання

Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання
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заробітної плати, додержання законодавства про якості інспекторів праці, 1702 – на ринках міста.
працю
У ході проведених заходів 1157 громадян
повідомили,
що
не
перебувають/нібито
перебувають у офіційних трудових відносинах.
Матеріали
за
наслідками
відвідувань
направлено до ГУ ДФС у Хмельницькій області
та управління Держпраці у Хмельницькій
області. Зазначені заходи висвітлювались у ЗМІ.
Надаються консультації з питань трудового
законодавства щодо прав працівників під час дії
карантину, який встановлено на території
України з 12 березня 2020 року (надано біля 900
консультацій).
Здійснення
контролю
за
забезпеченням З метою підвищення рівня заробітної плати
збільшення рівня заробітної плати, своєчасності здійснювались:
та повноти погашення заборгованості із виплати - щомісячний моніторинг рівня середньої
заробітної
плати,
легалізації
«тіньової» заробітної плати у суб’єктів господарювання (за
зайнятості населення та «тіньової» заробітної даними податкових органів);
плати
- щомісячна звірка інформації про вільні вакансії
та
пропоновану
заробітну
плату
від
роботодавців (згідно з поданими заявами до
центру зайнятості та інформацією податкових
органів);
- моніторинг оголошень (вакансії та пропонована
заробітна
плата),
що
розміщуються
роботодавцями на інтернет-сайтах.
За результатами моніторингів роботодавці
запрошувались на засідання робочої групи зі
сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та
«тіньової» заробітної плати (проведено 11
нарад, запрошено 475 роботодавців, заслухано
159 роботодавців, у працівників яких середній
розмір заробітної плати значно менший, ніж у
середньому по місту).
Здійснення
контролю
за
забезпеченням З метою здійснення контролю проводиться
моніторинг
погашення
соціального захисту працівників у частині щотижневий
заборгованості
із
виплати
заробітної
плати.
додержання законодавства про працю
28 лютого 2020 року проведено засідання за
участю представників комісії з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із

– 1000 од.

– 5395 од.

Кількість
засідань та нарад
– не менше 20
од.

Кількість
засідань та нарад
– 11 од.

Кількість
інспекційних
відвідувань – 84
од.

Кількість
інспекційних
відвідувань – 4
од.
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Розміщення
соціальної
реклами,
розповсюдження «пам’яток» для роботодавців
та працівників, забезпечення роботи телефонів
«гарячої лінії» з питань легалізації «тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати,
відповідальності за порушення трудового
законодавства

заробітної плати, пенсій, стипендій, інших
соціальних виплат і робочої групи зі сприяння
легалізації «тіньової» зайнятості населення та
«тіньової» заробітної плати. На засіданні
розглянуто стан погашення заборгованості із
виплати заробітної плати на 6 підприємствах,
які перебували у переліку боржників станом на
01.02.2020 року, рівень заробітної плати у 200
підприємств
різних
видів
економічної
діяльності, у працівників яких середній розмір
заробітної плати значно менший, ніж у
середньому по місту.
Проведено 4 інспекційних відвідування за
зверненнями громадян з питань додержання
законодавства про працю.
Працюють телефони «гарячої лінії» (70-41-46,
65-73-90, 65-22-81), на які звертаються
громадяни з питань законодавства про працю.
Зареєстровано та перевірено на відповідність
чинному законодавству 122 колективних
договори та змін і доповнень до них.
Під
час
проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи
серед
суб’єктів
господарювання за місцем здійснення діяльності
роботодавцям видаються пам’ятки щодо
відповідальності за порушення трудового
законодавства.
Працівникам
видаються
пам’ятки стосовно важливості та переваг
офіційного працевлаштування. Розповсюджено
біля 10,0 тис. пам’яток для роботодавців та
працівників.

Кількість
розповсюджених
«пам’яток» - не
менше 1200 од.
Кількість
повідомлень у
ЗМІ – 12 од.

Кількість
розповсюджених
«пам’яток» - 10
тис. од.
Кількість
повідомлень у
ЗМІ – 12 од.

2.5. Інформаційна та адміністративна політика
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Забезпечення всебічного та об’єктивного Підготовлено та розміщено на офіційному сайті
висвітлення діяльності міської влади та життя міської ради та передано до місцевих і
територіальної громади міста
центральних ЗМІ близько 2 тис. інформаційних
матеріалів про різноманітні аспекти життя
міста.
Рішенням міської ради від 24.12.2019 року №5
затверджено Програму висвітлення діяльності
Хмельницької міської ради та її виконавчих

Кількість
Кількість
інформаційних
інформаційних
матеріалів
– матеріалів –
2000 од.
2000 од.
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органів на 2020 рік.
Підтримка громадських ініціатив та сприяння Надавалось
сприяння
проведенню
за
розвитку інституцій громадянського суспільства ініціативами
громадських
об’єднань
різноманітних проєктів та акцій, спрямованих
на розвиток міста, зміцнення державності,
патріотичне виховання молоді, зокрема:
- 11-13 лютого, 10-12 березня 2020 року спільно
з Радою міського учнівського самоврядування
«Нова генерація міста» проведено «Школу
сучасного лідера» - триденні навчання для
лідерів
учнівського
та
студентського
самоврядування міста Хмельницького;
- 5 березня 2020 року виявлено сприяння у
проведенні форуму жінок Хмельниччини «Я –
жінка. Я можу!»;
- у березні-червні 2020 року громадські,
благодійні, релігійні організації, волонтерів
залучено для волонтерської роботи у напрямку
протидії поширенню коронавірусної інфекції у
місті (понад 130 організацій та волонтерів);
- 21 травня 2020 року проведено флешмоб із
залученням громадськості «#Вишиванка2020»;
- 22 серпня 2020 року спільно з Духовною
радою міста Хмельницького проведено V
Молитовний сніданок;
- 1 грудня 2020 року - надано сприяння
Хмельницькій міській літературній спілці
«Поділля» у організації презентації ІІІ випуску
літературно-публіцистичного
альманаху
«Літературна громада»;
- у грудні 2020 року - спільно з ХОБФ «Карітас»
реалізовано благодійну акцію «Листи до
Святого Миколая».
Діє громадська рада при виконавчому комітеті
міської ради (проведено 4 засідання).
Представники громадської ради включені до
складу усіх комісій та робочих груп, що діють
при міській раді та її виконавчому комітеті.
Діють громадські ради при виконавчих органах:
- громадська художня рада при управлінні
культури і туризму;

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

Підтримка
громадських
ініціатив – 7 од.
Засідання
громадської
ради – 4 од.
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- молодіжна громадська рада при управлінні
молоді та спорту;
- громадська рада при Департаменті освіти та
науки;
- архітектурно-містобудівна
рада
при
управлінні архітектури та містобудування;
- громадська рада при управлінні охорони
здоров’я;
- Рада бізнесу при міському голові;
- рада ветеранів при міському голові.
Забезпечувались належні умови для проведення
громадянами,
структурними
осередками
політичних
партій
та
громадськими
об’єднаннями мирних зібрань (відбулось 62
мирних зібрання громадян).
Проведення громадських обговорень з важливих Проведено 4 консультації з громадськістю у
питань життєдіяльності міста
формі відкритого громадського обговорення:
- 29 січня 2020 року спільно з коаліцією
громадських
організацій
«Рада
Реформ
Хмельниччини» - круглий стіл «Дотримання
чинних норм містобудівного законодавства –
запорука прозорої містобудівної документації
Хмельницького» (25 учасників);
- 25 лютого 2020 року - публічне представлення
та обговорення звіту про використання коштів
бюджету міста у 2019 році (55 учасників);
- 8 жовтня 2020 року - публічна консультація
спільно з Центром «ЕЙДОС» «Електронні
сервіси в громаді як альтернатива отримання
якісних адмінпослуг в умовах пандемії» (40
учасників);
- 11 листопада 2020 року - молодіжний форум
«Молодь онлайн» (230 учасників).
Проведено 1 електронну консультацію з
громадськістю:
- травень-липень
2020
року
щодо
перейменування вулиці Герцена на вулицю
Гната Чекірди (59 учасників).
Вивчення громадської думки щодо роботи Проведено 4 вивчення громадської думки щодо
органів місцевого самоврядування, комунальних роботи органів місцевого самоврядування,
підприємств
міста,
актуальних
питань комунальних підприємств міста, електоральних

Громадські
обговорення
публічні – 10 од.
Громадські
обговорення
у
формі
електронної
консультації – 5
од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 1
тис. осіб

Громадські
обговорення
публічні – 4 од.
Громадські
обговорення
у
формі
електронної
консультації – 1
од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 409
осіб

Кількість
Кількість
опитувань – 4 опитувань – 4
од.
од.

життєдіяльності міста
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симпатій
населення,
актуальних
питань
життєдіяльності міста.
З метою вивчення громадської думки щодо
роботи органів місцевого самоврядування,
аналізу соціальних запитів мешканців міста
постійно проводяться моніторинг коментарів,
відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у
друкованих та електронних ЗМІ.
Розширення сфери застосування ІТ-технологій Через управління адміністративних послуг
при наданні адміністративних послуг
можна отримати 26 послуг у електронному
вигляді, у т. ч. через інформаційну систему
«MyCity» - 18 послуг. З листопада 2020 року
через «Кабінет мешканця» на порталі MyCity
можна отримувати електронні довідки (довідка
про реєстрацію місця проживання/перебування
особи (зняття з реєстрації місця проживання),
довідка про зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб).

Загальна
Загальна
кількість
кількість
респондентів – 1 респондентів
тис. осіб
3,6 тис. осіб

Збільшення кількості адміністративних послуг,
які можуть надаватися через управління
адміністративних послуг, у т. ч. послуг, що
надаються у електронному вигляді

Розширення
спектру послуг

Міська рада виступила ініціатором щодо
впровадження
на
території
міста
експериментального
проєкту
«еМалятко»
(завдяки якому батьки матимуть можливість
отримати 10 послуг, пов’язаних з народженням
дитини, за однією електронною заявою одразу у
пологовому
будинку/
управлінні
адміністративних послуг/відділі РАЦС).
У
2020
році
збільшилась
кількість
адміністративних послуг, які подаються через
управління адміністративних послуг і надаються
управлінням
державної
архітектурнобудівельної інспекції, відділом державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців управління з питань реєстрації,
Центрально-Західним
міжрегіональним
управлінням Міністерства юстиції України (м.
Хмельницький) тощо. Управління Державної
міграційної служби України в Хмельницькій
області розпочало надавати послугу з
оформлення та видачі паспортів громадян
України з безконтактним електронним носієм

–

Переведення
адміністративни
х
послуг
у
електронний
формат

Через
управління
адміністративни
х
послуг
надається
288
послуг.

40

вперше особам у віці з 14 до 18 років.
Відкриття
головного
офісу
управління Продовжуються будівельні роботи.
адміністративних послуг (вул. Кам’янецька, 38)

921,0 - МБ

Збільшення
кількості
суб’єктів
звернень.
Зменшення
часового
проміжку
очікування
черзі

у

3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
3.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста
41
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43
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Проведення капітальних та поточних ремонтів Виконуються роботи з ремонту житлових
житлових будинків
будинків:
відремонтовано
9
покрівель,
проведено утеплення 2 будинків, виконано
капітальний ремонт мереж водопостачання та
водовідведення у 2 будинках, замінено вікна та
двері у 34 будинках тощо. Виконано роботи з
укріплення 1 будинку. Встановлено пандуси у
10 житлових будинках.
Виконання робіт з модернізації, капітального Виконано
роботи з ремонту 191 ліфта,
ремонту, заміни ліфтів у житловому фонді
експертне обстеження 318 ліфтів.

Проведення капітальних та поточних ремонтів Виконано
капітальний
ремонт
15
прибудинкових територій
прибудинкових територій та поточний ремонт
169 прибудинкових територій.
Проведення капітального ремонту дитячих та Виконано капітальний та поточний ремонт 50
спортивних майданчиків
дитячих та 9 спортивних майданчиків.
Виконано роботи з капітального ремонту
дитячого майданчика у масиві індивідуальної
забудови «Катіонівський масив», з капітального
ремонту-улаштування інклюзивного дитячого
майданчика у парку ім. Т. Шевченка, поточний
ремонт обладнання дитячого майданчика з
ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок у
парку ім. М. Чекмана, поточний ремонт

7081,9 - МБ

Кількість
об’єктів
капітального
ремонту– 20 од.

Кількість
об’єктів
капітального
ремонту– 60 од.

10066,9 - МБ

Кількість ліфтів
– 30 од.
Кількість
експертних
обстежень – 311
од.
Кількість
об’єктів – 160
од.
Кількість
об’єктів – 30 од.

Кількість ліфтів
– 191 од.
Кількість
експертних
обстежень – 318
од.
Кількість
об’єктів – 184
од.
Кількість
об’єктів – 63 од.

32534,9 - МБ
7744,4 - МБ
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50

51

52
53

дитячого майданчика на вул. Профспілковій.
Сприяння створенню об’єднань співвласників Створено
11
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків та залучення багатоквартирних будинків.
населення до управління житловим фондом
Станом на 01.01.2021 року зареєстровано 410
ОСББ загальною площею 1,9 млн. кв. м.
Реконструкція парку ім. М. Чекмана, парку Реконструкція
парку
ім.
М. Чекмана
«Подільський»,
облаштування
парку виконується поетапно згідно з проєктом.
«Молодіжний» на вул. С. Бандери, зони Реконструкція
парку
«Подільський»
відпочинку навколо водойми у мікрорайоні заплановано на наступні періоди.
Озерна, зеленої зони на пров. Пушкіна
Виконано роботи з поточного ремонту
пішохідних доріжок у парку ім. М. Чекмана.
Виготовлено
проєктно-кошторисну
документацію на виконання робіт з будівництва
парку «Молодіжний» на вул. С. Бандери.
Проводяться роботи з капітального ремонту
зони відпочинку навколо водойми у мікрорайоні
Озерна. Виконано роботи з поточного ремонту розчищення та відновлення берегів водойми у
мікрорайоні Озерна.
Виконання робіт з капітального ремонту Виконано роботи з капітального ремонту
громадських вбиралень у парках та скверах громадської вбиральні у парку ім. Т. Шевченка
міста
на вул. Проскурівській, 40-Б.
Продовження будівництва центру поводження з Виконано роботи з прокладання мереж
тваринами КП «Надія» на вул. Заводській, 165
зовнішнього
водопроводу,
укладання
фундаменту.
Облаштування зон для вигулу домашніх тварин Виконано планування території, улаштовано
огорожу зони для вигулу домашніх тварин біля
водойми у мікрорайоні Озерна.
Придбання сучасної техніки та обладнання для Виконання заходу заплановано на наступні
підприємств житлово-комунальної сфери
періоди.
Земельна
ділянка
відсутня.
Вартість
архітектурних розробок та
будівництва
приміщення крематорію та колумбарію (місця
для збереження урн з прахом) становить
близько 1,5 млн. євро.
Реконструкція та заміна зношених теплових Прокладено майже 6,3 км попередньо
мереж на попередньоізольовані труби
ізольованих трубопроводів.
Модернізація,
реконструкція,
технічне Проведено роботи з технічного переоснащення
переоснащення
котелень,
центральних 6 котелень.
теплових пунктів
Виготовлено
проєктно-кошторисну

Кількість
створених ОСББ
– 20 од.
4611,3 - МБ

Покращення
естетичного
вигляду міста

3192,6 - МБ

Кількість
вбиралень – 1
од.
Відсоток
виконаних робіт
– 30%
Кількість
облаштованих
зон – 1 од.
Кількість
техніки – 5 од.

1963,7 - МБ
252,1 - МБ

Пошук земельних ділянок для організації
поховання і ритуального обслуговування
населення міста (облаштування кладовища,
будівництво крематорію)

Кількість
створених ОСББ
– 11 од.

Кількість
вбиралень – 1
од.
Відсоток
виконаних робіт
– 20%

Кількість
проведених
зустрічей – 2 од.
13926,0 – ВК
1832,4 – ВК

Протяжність
мереж – 2,7 км
Кількість
об’єктів – 4 од.

Протяжність
мереж – 6,3 км
Кількість
об’єктів – 6 од.
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59

60

61

документацію
на
виконання
робіт
з
реконструкції центрального теплового пункту
на вул. Інститутській, 8/1 під котельню для
забезпечення
гарячого
водопостачання,
виконання робіт з технічного переоснащення
котельні на вул. Північній, 2.
Продовження робіт з будівництва другої черги Виконувались роботи з облаштування вузла
водогону від с. Чернелівка Красилівського перемикання.
району до міста Хмельницького
Будівництво вуличних мереж водопостачання Проведено процедуру закупівлі, у грудні 2020
мікрорайону Лезневе
року укладено договір на виконання робіт.
Будівництво вуличного водопроводу на вул.
Достоєвського від вул. Київської до пров.
Достоєвського
Будівництво вуличних мереж водопостачання
на вул. О. Кошевого, вул. Черняховського
Будівництво мереж водовідведення на вул. Д.
Нечая, вул. Блакитній, пров. Молодіжному

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.

Будівництво мережі каналізації від вул.
Польової, 51 на пров. Ентузіастів до вул. І.
Павла ІІ, 5 мікрорайону Гречани
Реконструкція каналізаційної мережі від
житлових будинків №№ 4, 6 на вул. Деповській
та №63/2 на вул. Курчатова
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання
на вул. Ващука, вул. Ігнатенка, вул. Правика,
вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Ващука,
пров. Кібенка житлового масиву «Прометей»

Роботи виконано.

Роботи виконано.

604,0 - МБ

Будівництво
мереж – 1590 п.
м
Будівництво
мереж – 190 п. м
60,7 - МБ

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.
569,1 - МБ

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.
Роботи виконано.
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Реконструкція КНС-1 із заміною насосного Виготовлено
проєктно-кошторисну
обладнання на вул. Шевченка, 55/1к
документацію на виконання робіт.
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Будівництво ділянки водопроводу на вул. К.
Степанкова

64

Реконструкція
водопроводу
від
вул. Виконання робіт заплановано на наступні
Проскурівської до
пров. Проскурівського, періоди.
вул. Пилипчука до пров. Шевченка

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.

Будівництво
водогону – 5 км

Будівництво
мереж – 41 п. м
Будівництво
мереж – 1177 п.
м
Будівництво
мереж – 404 п. м

Будівництво
мереж – 41 п. м

Будівництво
мереж – 423 п. м

Будівництво
мереж – 174 п. м

299,5 - МБ

Будівництво
мереж – 2700 п.
м

28,3 - ВК

Зменшення
споживання
електричної
енергії
Будівництво
мереж – 1009 п.
м
Будівництво
мереж – 380 п. м

Будівництво
мереж – 1098 п.
м
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Реконструкція каналізаційного колектора на Виконання робіт заплановано на наступні
вул. Північній, 113
періоди.

Будівництво
мереж – 96 п. м

66

Реконструкція
ділянки
самопливного
каналізаційного колектора на вул. Інститутській,
20/2
Заміна мулопроводу від мулової станції до
діючого трубопроводу у районі старих мулових
майданчиків на вул. Вінницьке шосе, 135 на
КНС-2
Реконструкція
напірного
каналізаційного
колектора від КНС-22 до вул. Кам'янецької
134/1Д
Поточний ремонт та утримання криниць
громадського користування

Протяжність
колектору - 127
п. м.
Протяжність
мереж - 373 п. м

67

68

69

70

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.
Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.
Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.

Протяжність
мереж - 1444,8
п. м
Кількість
об’єктів – 56 од.

Виконано роботи з поточного ремонту та
утримання 106 криниць.

296,1 - МБ

Кількість
об’єктів – 106
од.
Обсяг коштів –
489,5 тис. грн.

Відшкодування МКП «Хмельницькводоканал» Станом на 01.01.2021 року відшкодовано 489,5
частини витрат, пов’язаних із забезпеченням тис. грн.
послуг
водопостачання
споживачів,
які
підключені до водогону від с. Чернелівка
Красилівського району до міста Хмельницького

489,5 - МБ

Обсяг коштів –
1,0 млн. грн.
Забезпечення
надійного
водопостачання
Кількість
термомодернізов
аних закладів – 4
од.
Зменшення
викидів СО2 на
760 тон/рік
Скорочення
споживання
електроенергії
на 6,5%

Скорочення
споживання
електроенергії
на 6,5%

Зменшення
обсягів

Зменшення
обсягів

3.2. Енергоефективність та енергозбереження
71

Термомодернізація закладів бюджетної сфери

Продовжуються роботи з термомодернізації
ДНЗ №№ 21, 54, ЗОШ №14, ліцею №17, палацу
творчості дітей та юнацтва.

7148,8 - МБ

72

Енергоефективна модернізація внутрішнього та У бюджетних закладах міста проведено заміну
зовнішнього освітлення
та встановлення 208 світлодіодних світильників
та 341 світлодіодної лампи.
Проведено
капітальний
ремонт
мереж
зовнішнього освітлення на вул. ЗахідноОкружній, вул. Ювілейній, вул. Свободи (від
вул. Зарічанської до вул. Шевченка), вул.
Кам’янецької (від вул. Проскурівського підпілля
до вул. Гагаріна), вул. Січових стрільців.
Здійснення
щоденного
моніторингу З метою забезпечення економії, недопущення
використання
енергоресурсів
бюджетними перевитрат, дотримання встановлених лімітів

1583,0 – МБ
242,2 - ВК
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установами міста

74

споживання бюджетними закладами (152
установи:
312
бюджетних
будівель)
здійснюється
щоденний
контроль
за
ефективним використанням енергоресурсів за
допомогою
програмного
забезпечення
«Енергоплан».
Проведення обстежень закладів бюджетної Проведено обстеження
у 52 бюджетних
сфери з метою підвищення ефективності закладах щодо ефективного використання
використання енергоресурсів
енергоресурсів.

75

Проведення тренінгів та семінарів для У зв’язку із складною епідеміологічною
керівників комунальних підприємств, установ, ситуацією тренінги та семінари на проводились.
організацій,
голів
ОСББ
з
питань
енергоефективності та енергозбереження

76

Сприяння впровадженню відновлювальних Відповідно
до
Програми
сприяння
джерел енергії власниками приватних житлових впровадження відновлювальних джерел енергії
будинків
власниками приватних житлових будинків м.
Хмельницького на 2018-2029 роки власникам 9
приватних житлових будинків відшкодовано
витрати, пов’язані із встановленням сонячних
електростанцій
на
покрівлях
приватних
будинків.
Сприяння
у
реалізації
заходів
з Відповідно до Програми відшкодування
енергозбереження
мешканцями частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на
багатоквартирних житлових будинків на умовах впровадження заходів з енергозбереження,
співфінансування з міського бюджету
реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022
роки, здійснено відшкодування тіла кредиту 7
ОСББ на суму 7393,7 тис. грн та відсотків за
надані кредити 10 ОСББ на суму 709,1 тис. грн.
Забезпечення ефективного функціонування На
базі
Центру
Енергоефективності
Центру
Енергоефективності,
організація розташовано
постійно-діючу
виставку
постійно діючої виставки енергоефективного енергоефективного обладнання. У Центрі
обладнання
надаються
консультації
з
впровадження
енергозберігаючих заходів у приватних та
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417,5 - МБ

8102,8 - МБ

споживання
енергоресурсів
на 7,5%

споживання
енергоресурсів
на 15,2%

Кількість
обстежень – 50
од.
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 7,5%
Кількість
тренінгів та
семінарів – 6 од.
Кількість
слухачів більше 180 осіб
Кількість
реалізованих
проєктів – 2 од.

Кількість
обстежень – 52
од.
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 15,2%

Кількість
реалізованих
проєктів – 5 од.

Кількість
реалізованих
проєктів – 12 од.

Кількість
охоплених – 460
осіб

Кількість
охоплених – 20
осіб

Кількість
реалізованих
проєктів – 9 од.
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Проведення «Днів Сталої Енергії» у рамках
Європейської ініціативи «Угода Мерів»

80

Перегляд маршрутної мережі тролейбусних та
автобусних
маршрутів, відкриття нових
маршрутів
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Оновлення
транспорту

82

Впровадження
автоматизованої
електронних платежів

83

Будівництво
розв’язок

рухомого

нових

складу

доріг

та

громадського

багатоквартирних житлових будинках. З метою
пропагування
серед
мешканців
міста
впровадження заходів з термомодернізації
надаються рекомендації у засобах масової
інформації.
У зв’язку із епідеміологічною ситуацією
консультації надавались у телефонному режимі,
онлайн через офіційну сторінку відділу
енергоменеджменту у мережі facebook.
21-25 вересня 2020 року проведено Дні Сталої
Енергії. У закладах освіти проводились заходи з
енергоефективності та енергозбереження. 24
вересня 2020 року у Мистецькому дворику
відбувся захід, присвячений V річниці
проведення Днів Сталої Енергії, під час якого
нагороджено 10 найкращих енергоменеджерів
бюджетних установ міста та підведено підсумки
упровадження
у
Хмельницькій
області
Всеукраїнського
проєкту
«Озеленення
України».
3.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура
Відкрито тролейбусні маршрути №4 «КатіонРакове (по вул. Купріна, вул. Чорновола» (з
29.01.2020 року), №4а «Катіон-Ракове (по вул.
Купріна, вул. Пілотській» (з 25.02.2020 року).
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

системи Проводиться
видача
пільгових
карток.
Встановлено 180 валідаторів на 88 тролейбусах
та 2 автобусах. Оновлено мобільні платіжні
POS-термінали кондукторів електротранспорту
(80 од.).
транспортних Завершено будівництво магістральної дороги на
вул. Січових стрільців.
Розпочато роботи з будівництва вулиці
Мельникова (від вул. Зарічанської до вул.
Трудової).

Загальна
Загальна
кількість
кількість
залучених - 20 залучених - 20
тис. осіб
тис. осіб

Удосконалення
існуючої мережі
Кількість
тролейбусів – 10
од.
Кількість
автобусів – 10
од.
Впровадження у
комунальному
транспорті - на
100%
19525,0 – МБ

Кількість доріг –
3 од.

Кількість доріг –
1 од.
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Проведення капітального та поточного ремонту
вулично-дорожньої
мережі,
розширення
проїзних частин центральних вулиць з
улаштуванням заїзних «кишень» на зупинках
громадського транспорту
Встановлення на зупинках громадського
транспорту нових павільйонів для очікування
пасажирами громадського транспорту та
облаштування павільйонів інформаційними
табло
прогнозування
часу
прибуття
громадського транспорту

Будівництво
велосипедних,
пішохідних
доріжок,
пішохідно-велосипедних
зон,
облаштування велосипедних смуг

Виконуються роботи з реконструкції пров.
Перемоги з виїздом на вул. Свободи.
Завершено капітальний ремонт вуличнодорожньої
мережі
на
16
об’єктах,
продовжуються роботи на 18 об’єктах.
Завершено поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі на 124 об’єктах.
Встановлено 12 нових павільйонів (зупинки
«вул. Січових стрільців», «вул. Храновського»,
«вул.
Місевича»
«вул.
Профспілкова»,
«Академія
прикордонних
військ»,
«вул.
Болохівська», «ЗОШ №23», «Кладовище
«Ракове» (кінцева зупинка маршруту №32»),
«вул.
Ярославська»,
«міська
лікарня
(диспетчерський пункт)», «вул. Будівельників»).
Розпочато будівництво павільйонів на зупинках
(«вул.
Джерельна
(Лезневе
2)»,
«вул.
Степанкова»).
Встановлено
3
табло
прогнозування часу прибуття громадського
транспорту
(зупинки
«Ощадбанк»,
«Торгівельний
центр
(Либідь
Плаза)»,
«Залізничний вокзал»).
Проведено експертизу робочих проєктів на
виконання робіт з капітального ремонту –
улаштування
велосипедних
доріжок
та
велосмуг: вул. Старокостянтинівське шосе, між
вул. Зарічанською
та
вул.
Прибузькою;
вул. Трудової,
між
вул. Прибузькою
та
вул. Чорновола.
Розпочато роботи з улаштування велосипедних
доріжок на вул. Старокостянтинівське шосе.
Завершено роботи з капітального ремонту –
улаштування тротуару на вул. Зеньковського
(від буд. №27 до буд №35), капітального
ремонту вул. Прибузької - улаштування
велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до
вул. Старокостянтинівське шосе.
Виконано роботи з капітального ремонту улаштування тротуару на вул. Депутатській (від
вул. Героїв Чорнобиля до вул. Разіна), вул.
Парковій.

91218,5 – МБ

6326,5 - МБ

Кількість
об’єктів – 158
од.
Кількість заїзних
«кишень» - 2 од.
Кількість нових
павільйонів – 3
од.
Кількість
встановлених
табло на
існуючих
зупинках – 3 од.

Кількість
об’єктів – 140
од.

Кількість
велосипедних
доріжок – 1 од.
Кількість
пішохідних
доріжок – 1 од.

Кількість
велосипедних
доріжок – 1 од.
Кількість
пішохідних
доріжок – 3 од.

Кількість нових
павільйонів – 12
од.
Кількість
встановлених
табло на
існуючих
зупинках – 3 од.
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Створення
електронної
мапи
велоінфраструктури
Облаштування пристроїв для обмеження
дорожнього руху, світлофорів, у т. ч. для людей
з обмеженими можливостями

89

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

90

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

91

Придбання
обладнання
для
системи
відеоспостереження за громадськими місцями,
дорожнім рухом
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Співфінансування заходів з відновлення роботи
КП «Аеропорт «Хмельницький»

Електронна мапа створена.
Виконано роботи з капітального ремонту –
улаштування
світлофорного
об’єкту
на
вул. Красовського у районі перехрестя з
вул. Чорновола. Улаштовано регульований
пішохідний перехід на вул. Пілотській у районі
ДНЗ №50.
Виготовлено робочий проєкт на виконання
робіт з капітального ремонту – установлення
світлофорного об’єкту на вул. Прибузькій у
районі перетину з вул. Н. Янчук. Виготовлено
робочий проєкт на виконання робіт з
капітального
ремонту
–
установлення
світлофорного об’єкту на вул. Чорновола у
районі зупинок «Військовий госпіталь».
При виконанні робіт з капітального та
поточного ремонту передбачено облаштування
перехресть пониженнями для з’їзду/виїзду на
пішохідний перехід через проїзну частину осіб з
особливими потребами.
Вивчається досвід інших міст з реформування
системи паркування на території міста. Під час
проведення робіт з капітального та поточного
ремонту переглядаються місця розташування
дорожніх знаків, які визначають місця для
паркування або їх заборони.
Придбано та встановлено 68 відеокамер, у т. ч.
50 відеокамер - на перехрестях центральних
вулиць міста, 18 - біля 9 майданчиків для
збирання побутового сміття.
Профінансовано
КП
«Аеропорт
«Хмельницький» на виконання робіт з розробки
проєктно-кошторисної документації 499,9 тис.
грн.

643,0 - МБ

Електронна мапа
– 1 од.
Кількість
об’єктів – 5 од.

Електронна мапа
– 1 од.
Кількість
об’єктів – 2 од.

Кількість
об’єктів – 1 од.

Зменшення
заторів на
вулицях міста

1270,0 - МБ

Кількість
відеокамер – 62
од.

499,9 - МБ

Проєктнокошторисна
документація – 1
од.

Кількість
відеокамер – 68
од.

3.4. Житлова політика, містобудування, регулювання земельних відносин
93

Затвердження містобудівного кадастру

94

Розробка та
документації

затвердження

Програма містобудівного кадастру знаходиться
на стадії розробки.
містобудівної Затверджено містобудівну документацію «План
червоних ліній магістральних вулиць м.

Містобудівний
кадастр – 1 од.
Кількість
документацій – 6

Кількість
документацій – 2

95
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99

Хмельницький»,
науково-проєктну
документацію «Історико-архітектурний опорний
план м. Хмельницький з визначенням меж і
режимів використання зон охорони пам’яток та
історичних ареалів».
На стадії розробки містобудівна документація
«Коригування (внесення змін) генерального
плану м. Хмельницький». «План зонування
території м. Хмельницького (зонінг)» буде
розроблений після затвердження містобудівної
документації «Коригування (внесення змін)
генерального плану м. Хмельницький».
Триває робота з розробки я звіту про
стратегічну екологічну оцінку до містобудівної
документації «Детальний план території
«Заріччя» та «Детальний план території
центральної частини міста».
Створення цифрових інженерно-топографічних Цифрові
інженерно-топографічні
плани
планів території міста та 3D моделей будівель
території міста та 3D моделі будівель
розроблено.
Розробка та наповнення геопорталу міста
Геопортал
розроблено
та
наповнено
містобудівною документацією.
Забезпечення відкритого необмеженого доступу
(у on-line режимі) до містобудівної документації

Містобудівна документація у вільному доступі
знаходиться на офіційному сайті департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів (deparh.khm.gov.ua) та офіційному
геопорталі міської ради (gis.khm.gov.ua).
Комплексну схему розміщення пересувних
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на території
м. Хмельницького оприлюднено на офіційному
сайті міської ради та офіційному геопорталі
міської ради.
Оновлення комплексної схеми розміщення Виконується
робота
щодо
приведення
тимчасових
споруд
для
провадження комплексної схеми у відповідність до
підприємницької діяльності на території міста
фактичного розміщення тимчасових споруд з
урахуванням внесених змін та доповнень
відповідно до рішень міської ради.
Розробка комплексної схеми розміщення Здійснено збір інформації щодо розміщених

од.

Актуалізація
картографічної
документації
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
міста

Оновлена схема
– 1 од.

Розроблена

од.

рекламних конструкцій на території міста

100

101

102

рекламних засобів у розрізі вулиць міста.
Інформацію розміщено на сайті департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів (deparh.khm.gov.ua) та офіційному
геопорталі міської ради.
Розробка та затвердження дизайн-коду вулиць Дизайн-код вулиці Проскурівської затверджено.
Проскурівської, Кам’янецької, Подільської
Триває робота із створення дизайн-коду вулиці
Подільської.
Забезпечення житлом окремих категорій
населення, зокрема учасників АТО та членів
сімей загиблих учасників АТО, у т. ч. за рахунок
надання грошової компенсації
Проведення розподілу земельних ділянок між
громадянами, які перебувають у черзі з надання
земельних ділянок для будівництва та
обслуговування
житлових
будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки), у нових масивах індивідуальної
забудови
Проведення інформаційних заходів з організації
аукціонів з продажу прав на земельні ділянки
(оренда, власність)

Надано 2 квартири учасникам бойових дій.
Виплачено грошову компенсацію на придбання
житла 11 учасникам бойових дій.

схема – 1 од.

3926,0 - МБ

Запропоновано громадянам, які перебувають у
черзі, 61 земельну ділянку.

Встановлено 15 біл-борців з інформацією про
проведення аукціону.

9,2 - МБ
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Проведення комплексу землевпорядних, земле Виготовлено 5 проєктів землеустрою, 41
оціночних робіт з підготовки ділянок до експертно-грошову оцінку земельних ділянок.
продажу

21,6 - МБ

105

Розробка
проєкту
землеустрою
встановлення (зміни) меж міста
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Затвердження порядку встановлення особистого Виконання заходу заплановано на наступні
сервітутного користування ідеальною часткою періоди.
земельної ділянки та порядок визначення

103

щодо Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
розроблених
дизайн-кодів – 3
од.
Кількість сімей –
5

Кількість
розроблених
дизайн-кодів – 1
од.
Кількість сімей –
13

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками
громадян – 68
осіб

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками
громадян – 19
осіб

Кількість білбордів – 50 од.
Кількість
брошур – 2 тис.
од.
Кількість актів
добору
земельної
ділянки – 10 од.
Кількість
експертногрошових
оцінок
земельних
ділянок – 30 од.
Проєкт
землеустрою – 1
од.
Облік земельних
ділянок, на яких
знаходиться

Кількість білбордів – 15 од.

Кількість
експертногрошових
оцінок
земельних
ділянок – 41 од.

ідеальної частки

нерухоме майно,
межі яких не
можуть бути
встановлені у
натурі (на
місцевості)
4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
4.1. Соціальний захист населення

107

108

109

110

111

112

Надання житлових субсидій, пільг із сплати за
житлово-комунальні
послуги
соціально
вразливим категоріям населення
Виплата одноразової грошової допомоги
соціально вразливим категоріям населення
Здійснення доплати до
пенсії
членам
Проскурівського
підпілля,
партизанам,
визволителям міста від німецько-фашистських
загарбників,
колишнім
політв’язням,
репресованим, членам сімей репресованих та
реабілітованих
Виплата щомісячної допомоги особам, що
здійснюють догляд за самотніми громадянами,
які за висновком медичних закладів потребують
постійного стороннього догляду
Проведення капітальних ремонтів житлових
будинків/квартир, встановлення лічильників
води, заміна газового обладнання, встановлення
засобів обліку комунальних послуг соціально
вразливим категоріям населення

Надано пільги із сплати за житлово-комунальні
послуги 1320 особам.

2237,8 - МБ

Кількість осіб –
2000

Кількість осіб –
1320

Надано одноразову грошову допомогу 27,8 тис.
осіб, у т. ч. 3 тис. учасників АТО та членам їх
сімей.
Здійснено доплату до пенсій 9 членам
Проскурівського
підпілля,
партизанам,
колишнім політв’язням та репресованим, 104
членам сімей репресованих та реабілітованих.

27085,8 - МБ

Кількість осіб –
35,2 тис.

Кількість осіб –
27,8 тис.

334,7 - МБ

Кількість осіб –
132

Кількість осіб –
113

Виплачено щомісячну допомогу 573 особам, що
здійснюють догляд за самотніми громадянами,
які за висновком медичних закладів потребують
постійного стороннього догляду.
Проведено капітальний ремонт приміщення 1
інваліду війни, замінено газове обладнання 10
особам, встановлено лічильники газу 89 особам,
лічильники води 23 особам.

1112,4 - МБ

Кількість осіб –
590

Кількість осіб –
573

947,2 - МБ

Проведення
ремонтів - 5
особам.
Заміна газового
обладнання - 11
особам.
Встановлення
засобів обліку 115 особам
Відкриття
відділення на 18
місць

Проведення
ремонтів - 1
особі.
Заміна газового
обладнання – 10
особам.
Встановлення
засобів обліку 112 особам
Відкриття
відділення на 14
місць

Будівництво та облаштування відділення 24 грудня 2020 року відділення відкрито.
тимчасового
цілодобового
перебування
Хмельницького
міського
територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)

6999,1 - МБ

113

114

115

Капітальний та поточний ремонт приміщень
управління праці та соціального захисту
населення, соціальних закладів, придбання
обладнання

Проведено ремонт приміщення громадської
приймальні на вул. Інститутській, 18,
приміщення громадської приймальні на вул.
Перемоги, 10Б (для облаштування архіву),
ремонт приміщення та проведення локальної
мережі у громадській приймальні на вул.
Шевченка, 99.
Проведено роботи з капітального ремонту
(утеплення),
заміни
даху
приміщення,
будівництва котельні Рекреаційного центру
сімейного типу по відновленню здоров’я дітейінвалідів та інших груп населення з обмеженими
можливостями
«Берег
надії».
Виконано
поточний ремонт підпірної стінки, входу до
приміщення та приміщень Центру комплексної
реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя»
та придбано ноутбук.
Придбано ноутбуки, пральну машину міському
центру соціальної підтримки та адаптації.
Надання фінансової підтримки громадським Надано фінансову підтримку 33 громадським
організаціям соціальної спрямованості, у т. ч. організаціям
інвалідів
і
ветеранів,
20
громадським організаціям інвалідів та ветеранів громадським організаціям.

5296,0 - МБ

Кількість
приміщень – 7
од.

Кількість
приміщень – 6
од.

780,0 - МБ

Кількість
громадських
організацій – 55
од.

Кількість
громадських
організацій – 53
од.

Проведення заходів, приурочених до свят, Проведено заходи:
визначних дат тощо
- вітання матерів, які народили немовлят у
першу добу 2020 року;
- День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав - зустріч з сім’ями
загиблих
воїнів-інтернаціоналістів
та
учасниками бойових дій;
- День Героїв Небесної Сотні;
- День українського добровольця;
- з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської
катастрофи;
- до Дня жертв політичних репресій;
- заходи до Дня матері, Дня батька, Дня захисту
дітей, Дня партизанської слави, Дня гідності та
свободи тощо.

1534,6 - МБ

Кількість заходів
– 34 од.

Кількість заходів
– 29 од.

Збільшення

Кількість дітей

4.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
116

Сприяння реалізації права дитини на виховання Прийнято рішення про усиновлення 18 дітей

117

118

119

120

у сім’ї, розвитку сімейних форм виховання громадянами України, 7 дітей - іноземними
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського громадянами. Під опіку та піклування
піклування
улаштовано 12 дітей. У місті функціонує 1
дитячий будинок сімейного типу (виховується 3
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування) і 2 прийомні сім'ї (виховується 4
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування).
Виплата грошової допомоги на кишенькові Виплачується грошова допомога на кишенькові
витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим витрати
111
дітям-сиротам
та
дітям,
батьківського піклування
позбавленим батьківського піклування.
Надання проїзних документів багатодітним Надаються проїзні документи 100 особам:
сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно
«Мати-героїня»
почесне звання України «Мати-героїня»,
перекладачам-дактилологам
Хмельницької
обласної
організації
УТОГ,
соціальним
працівникам
Хмельницького
благодійного
фонду «Хесед Бешт», соціальним педагогам і
сурдоперекладачу міжшкільного навчальновиробничого
комбінату,
працівникам
Хмельницького обласного благодійного фонду
«Карітас».
Проведення заходів для молоді, дітей-сиріт, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді проведено 24 заходи до Новорічних та
тих, які проживають у сім‘ях, що опинились у Різдвяних свят, дня святого Валентина, Дня
складних життєвих обставинах
рідної мови, Шевченківських днів, Дня прав
жінок і миру 8-Березня, онлайн конференції
«Асоціальна поведінка підлітків», «Я та
ставлення до себе», «Проблеми підлітків» тощо.
Проведено заходи для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, до
Дня знань, новорічних і різдвяних свят.
У загальноосвітніх навчальних закладах
проводяться просвітницько-правоосвітні заходи
з питань недопущення пропусків уроків без
поважних причин, обов’язковості здобуття
середньої
освіти,
профілактики
скоєння
неповнолітніми злочинів і правопорушень
(проведено 30 просвітницьких зустрічей).
Проведення заходів для дітей з багатодітних Проведено свято для дітей до Дня захисту дітей.

кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми
виховання, на
16%

зменшилась на
30,2%

613,9 - МБ

Кількість осіб –
135

Кількість осіб –
111

231,0 - МБ

Кількість сімей –
120

Кількість сімей –
100

49,3 - МБ

Кількість заходів
– 20 од.
Кількість дітей 600 осіб

Кількість заходів
– 54 од.
Кількість дітей –
2,6 тис. осіб

37,5 - МБ

Кількість осіб -

Кількість осіб -
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родин
Проведення заходів, спрямованих на сприяння
інтелектуальному самовдосконаленню молоді,
творчому розвитку особистості, у т. ч. для
молодих людей з особливими потребами

На підтримку людей з інвалідністю 30 січня
2020 року у ТРЦ «Оазис» проведено
фотовиставку «Хмельницький щодня новий», де
презентовано 50 світлин від людей з
інвалідністю. Учасниками проєкту були
студенти
з
інвалідністю,
Хмельницьке
товариство
молоді
з
інвалідністю
«Перспектива», представники ГО «Світ без
бар’єрів»,
підопічні
Хмельницького
інклюзивно-ресурсного
центру
№1,
представники УТОС. 20 лютого 2020 року
проведено майстер клас з жестової мови, 9
червня 2020 року - Zoom конференцію
«Благодійні фонди та молодь - інструменти до
залучення». Для людей з інвалідністю
проведено заходи «В очікуванні Новорічного
дива», «Цей чарівний Валентинів день!»,
«Жінка. Мати. Берегиня».
Працівниками Центру по роботі з дітьми та
підлітками проведено 29 заходів та 21 майстер
клас («ігровий калейдоскоп», міні-чемпіонати з
настільних ігор, товариська зустріч з шахів,
шашок,
майстер-класи
з
виготовлення
подарункового магніту за допомогою 3-D ручки,
сувенірів, прикрас,
ІІ міський турнір з
настільних ігор, презентація «Українські
письменники для дітей» (до Всесвітнього дня
письменника) тощо).
У приміщенні Молодіжного центру» проведено
молодіжний івент «Психолог. Хто ти?»,
засідання круглого столу «Головні аспекти
взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо
профілактики насильства». Проведено проєкт
«Школа сучасного лідера» для учнів/студентів
шкіл та коледжів, освітній проєкт «Школа
журналістики.
Основи
медіаграмотності»,
проєкт-навчання «Школа здорових стосунків».
1 червня 2020 року проведено фестиваль
пластової культури «Пласт. Тайм».
До
Всесвітнього Дня донора крові 15 червня 2020

280,0 - МБ

650
Кількість заходів
– 80 од.

250
Кількість заходів
– 152 од.
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Проведення
заходів,
спрямованих
на
запобігання негативних соціальних явищ у
молодіжному середовищі, пропаганду здорового
способу життя та культури здоров’я серед
молоді

року проведено акцію «Подаруй краплю крові врятуй життя». 20 червня 2020 року підведено
підсумки акції «Розмальовуй. Допомагай» із
збору коштів для закупівлі антисептиків для
медичних закладів міста. У червні 2020 року
відбувся «Екопохід» за участю молодіжного
активу міста - прибирання території лісосмуги в
мікрорайоні Лезневе, проєкт із формування
навичок еко свідомості «Екоквест». 26 червня
2020 року у парку «Молодіжний» проведено
марафон "Pro Молодіжний".
Проведено молодіжний фестиваль розвитку
«My Fest» до Дня молоді.
Проведено онлайн проєкт з підвищення
обізнаності молоді у питаннях антикорупції у
форматі ігрофікації «Антикорупційний КВІЗ для
молоді», літературні читання віршів «Просто
неба» (до дня народження О. Теліги, О.
Ольжича).
У різних локаціях міста проводилась виставка
світлин
молоді
міста
«Хмельницький
молодіжний».
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводились групи взаємодопомоги для
Хмельницького
товариства
молоді
з
інвалідністю «Перспектива» (19 заходів, з них 9
онлайн).
Центром по роботі з дітьми та підлітками
проведено 35 заходів та 29 майстер-класів,
спрямованих на сприяння творчого та
інтелектуального розвитку молоді.
Проведено заходи (лекції, тренінги, бесіди,
акції, презентації), спрямовані на запобігання
негативних соціальних явищ у молодіжному
середовищі, популяризацію здорового способу
життя, налагодження взаємовідносин серед
молоді та правил культури та поведінки тощо
(5,3 тис. осіб).
Проведено тиждень антитютюнової пропаганди
«Кожна випалена цигарка скорочує життя…»,
правовий орієнтир «Зводимо замок Закону»,

Кількість заходів
– 45 од.

Кількість заходів
– 156 од.
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Надання підтримки молодіжним і дитячим
громадським організаціям та обдарованій
молоді

124

Залучення більшої кількості дітей до занять у
гуртках та секціях

125

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

урок правових знань «Мої права – мої
обов’язки», урок надання першої медичної
допомоги, онлайн лекцію до Всесвітнього Дня
боротьби зі СНІДом тощо.
Надано підтримку 7 молодіжним громадським
організаціям у проведенні заходу, присвяченого
річниці бою під Крутами «Мистецтво про
Крути», Дебатного турніру, екскурсії до
Міністерства молоді та спорту України і
Всеукраїнського молодіжного центру тощо.
У Центрі по роботі з дітьми та підлітками
функціонує 24 гуртки та секції (охоплено 1,1
тис. осіб). У СКЦ «Плоскирів» займається 185
осіб.
Надано пільговий довгостроковий кредит 1
молодій сім’ї.

20,0 - МБ

155,0 - МБ

Кількість
проєктів – 12 од.

Кількість
проєктів – 9 од.

Збільшення
кількості дітей на 50 осіб

Зменшення
кількості дітей

Кількість
кредитів – 3 од.

Кількість
кредитів – 1 од.

Кількість місць –
близько 2 тис.
од.

Кількість місць –
120 од.

4.3. Освіта
126
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Розширення мережі закладів і кількості місць у Завершено
будівництво
дошкільного
закладах освіти
навчального закладу на 120 місць на пров.
Шостаковича,
28А,
реконструкцію
з
надбудовою приміщень НВК №10 на вул.
Водопровідній, 9А (І черга).
Виконуються роботи з реконструкції з
надбудовою приміщень НВК №10 на вул.
Водопровідній, 9А (ІІ черга). реконструкції
НВО №1 на вул. Старокостянтинівське шосе,
3Б; реконструкції з добудовою їдальні до
існуючого приміщення СЗОШ №8 на вул. Я.
Гальчевського, 34; реконструкції з добудовою
приміщень ліцею №17 під спортивну залу на
вул. Героїв Майдану, 5. Виконувались роботи з
будівництва навчально-виховного комплексу на
вул. Залізняка, 32 (ІІ черга будівництва –
початкова школа).
Інформатизація системи освіти та впровадження Придбано смартборди для 25 закладів загальної
ІТ-технологій, запровадження у освітній процес середньої освіти, запроваджено дистанційу
інноваційних методів навчання
форму навчання з використанням програм
Zoom, Classroom, Google Meet. На сайті
Департаменту освіти та науки розміщено

52168,0 – МБ

Покращення
якості освіти
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матеріали відеоуроків для здобувачів закладів
дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти. Спільно з Хмельницьким національним
університетом
створено
платформу
дистанційного навчання.
Забезпечення участі педагогічних працівників та Учні та педагогічні працівники СЗОШ №6 взяли
учнів закладів освіти у освітніх програмах і учaсть у міжнaродному проєкті «Школи:
проєктах, у т. ч. міжнародних
партнери майбутнього» (PASCH), воркшопі із
створення документальних кінофільмів (м.
Черкаси), конкурсі на здобуття стипендій ГетеІнституту,
міні-проєкті
«Nachhaltigkeit»,
майстерні «Шкільний сад» (м. Київ), онлайн
воркшопі MINT-експерименти.
У рамках реалізації нaвчaльної прогрaми
Європейської комісії eTwinning зaклaдaми
загальної середньої освіти реалізуються спільні
проєкти з європейськими школами: НВК №9
створено міжнародний проєкт «Old traditions,
new traditions in Europe» на сайті e-Twinning;
НВК №10 - проєкти «Are we really different?»,
«Мy school», «Healthy eating-healhty living!».
З 18 по 22 лютого 2020 року вчителі англійської
мови гімназії №2 були учасникaми тренінгу
корпусу Миру «Project Design Management».
У колегіумі
продовжується роботa зa
міжнaродним проєктом «Grammunication practising grammar in real-life contexts».
НВК №7 – переможець програми, яка
реалізується Mondelēz International Foundation у
партнерстві з Центром «Розвиток КСВ», СЗОШ
№12 - учасник Всеукраїнського STEM–тижня у
рамках фестивалю «STEM–весна–2020».
Заклади загальної середньої освіти взяли участь
у ІІ етапі навчальної програми у рамках
реалізації проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна
грамотність»,
що
реалізується
міжнародною організацією IREX (Радою
міжнародних досліджень та обмінів) у
партнерстві з Міністерством освіти і науки
України та МБФ «Академія української преси»,
за підтримки Державного департаменту США та

Кількість
задіяних - 35
осіб

Кількість
задіяних - 120
осіб

129

Міністерства закордонних справ та справ
співдружності націй Великої Британії.
Проведення заходів національно-патріотичного Проведено заходи, спрямовані на забезпечення
спрямування, правового виховання дітей і національно-патріотичного виховання дітей і
молоді
молоді: XXХІ Всеукраїнський фестиваль
«Зимові візерунки» пам’яті Ю. Гурєєва,
концертна програма «День Злуки – братерства
день» до Дня Соборності України; тематична
програма «Вони загинули за Україну»,
присвячена річниці бою під Крутами; Х
Вiдкритий Кубок ТРК «Штурм» пам’ятi Ю.
Юхимчука; акція «Ангели пам’яті»; тематична
програма «Нових Героїв дали небесам» до Дня
пам’яті героїв Небесної сотні; вікторина до
Міжнародного дня рідної мови «Диво калинове,
наша рідна мова»; тематична програма «Мовадуша
народу»;
концерт-вистава
«Вінок
Кобзареві» тощо.
Заклади освіти брали участь у челенджі
#спогади_джура рої у рамках проведення
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»),
Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун»,
онлайн конкурсі «Кращий рій».
Проведено IV міський онлайн-конкурс читцівдекламаторів «Слово нації», міський флешмоб
«Зростай з книгою».
Вихованці гуртків палацу творчості дітей та
юнацтва взяли участь у 9 Всеукраїнських
конкурсах.
Лідерами міського учнівського самоврядування
«Нова генерація міста» у соціальних мережах
проведено поетичний відеочелендж «Україна
починається з мене», онлайн флешмоб
«Вишиванка 2020», віртуальні онлайн екскурсії
Україною,
онлайн
фотовиставку
«Хмельницький весняний–2020» тощо.
Міським центром туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді проведено онлайн
майстер-класи
«Фольклорно-етнографічне
краєзнавство»,
«Історичне
краєзнавство»,

Кількість заходів
– 95 од.

Кількість заходів
– 90 од.
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Створення умов для навчання
особливими освітніми потребами
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Забезпечення реформування та розвитку
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти
Продовження
впровадження
електронного
журналу у закладах загальної середньої освіти
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дітей

з

«Екологічне
краєзнавство»,
«Літературне
краєзнавство», «Юні українознавці», тести про
Україну, проєкт «Креативні екскурсоводи»
тощо.
Проведено освітній телемарафон «Я –
архітектор свого життя та майбутнього
України», засідання круглого столу прес-клубу
«Юний журналіст» «Увійшли у безсмертя…».
Організовано тематичні виставки «Захисник
України звучить гордо», «Хоробрі серця
неможливо зупинити», «Війна на три літери»,
проведення перегляду презентацій «Уже ніхто
не знищить Україну, в тобі, в мені, у кожному із
нас…», «Вірю в Україну, як в життя», «Мир
боронити на рідній землі їх призвала Україна»,
«Які вони воїни АТО?» тощо.
У закладах загальної середньої та професійної
(професійно-технічної)
освіти
проведено
місячник військово-патріотичного виховання та
оборонно-масової роботи.
З нагоди Дня Гідності та Свободи серед учнів
закладів загальної середньої освіти проведено
конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну:
дитячий погляд».
Для забезпечення рівного доступу до якісної
освіти дітей з особливими потребами шляхом
залучення їх до навчання у інклюзивних класах
та групах функціонує 20 закладів загальної
середньої освіти (209 учнів з особливими
освітніми потребами у 120 інклюзивних класах),
15 закладів дошкільної освіти (207 дітей з
особливими освітніми потребами у 61
інклюзивній групі). Функціонують заклади
дошкільної освіти (ЗДО №№ 8, 25, 30, 38), у
яких відкрито спеціальні групи, де навчаються
205 дітей з особливими освітніми потребами.
У професійному ліцеї електроніки відкрито
STEM-центр, вищому професійному училищі
№4 – навчально-практичний центр «Сініат».
Запроваджено пілотний проєкт з тестування
електронної системи «Моя Школа» (СЗОШ

189,8 - МБ

Кількість
закладів – 29 од.

Кількість
закладів – 39 од.

Кількість
закладів – 6 од.

Кількість
закладів – 2 од.

Охоплення
закладів – 100%

Охоплення
закладів – 100%

№29, НВК №2, ЗОШ №22). Усі заклади
загальної середньої освіти підключено до
системи «Єдина школа».
Здійснено виплати персональних премій 35
кращим педагогічним працівникам та стипендій
14 обдарованим дітям.
У вересні 2020 року призначено 27 премій
педагогічним працівникам та 20 стипендій
обдарованим дітям, 4 премії міського голови
кращим учням закладів загальної середньої
освіти, які за результатами оцінювання
отримали 200 балів.
Придбано смартборди для 25 закладів загальної
середньої освіти.
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Здійснення виплати персональних стипендій
міської ради обдарованим дітям, талановитій
молоді та премій міської ради кращим
педагогічним працівникам закладів освіти міста

134

Оновлення комп’ютерної техніки у закладах
освіти,
у т. ч. придбання смартбордів,
мультимедійних комплексів
Оновлення матеріально-технічної та навчальної Придбано профільні кабінети для проведення
бази кабінетів закладів загальної середньої занять з фізики, математики, хімії, біології та
освіти
географії у 14 закладів загальної середньої
освіти, 2 оптичні приціли (НВК №10),
обладнання
для
облаштування
студії
робототехніки палацу творчості дітей та
юнацтва, човни та байдарки для дитячої
юнацької спортивної школи.
Проведення капітальних і поточних ремонтів у Проведено поточний ремонт санвузлів (11
закладах освіти
закладів), покрівель (4 заклади), приміщень (9
закладів), благоустрій територій (2 заклади)
тощо.
Проведено капітальний ремонт харчоблоків (2
заклади), студії робототехніки палацу творчості
дітей та юнацтва, капітальний ремонт огорожі (2
заклади) та ін.
Встановлення автоматичної системи пожежної Встановлено автоматичну систему пожежної
сигналізації у приміщеннях закладів освіти
сигналізації (НВО №5). Проведено капітальний
ремонт пожежної сигналізації (НВК №2, ЗОШ
№20, СЗОШ №25), виготовлено проєктнокошторисну документацію на виконання робіт з
капітального ремонту пожежної сигналізації
ДНЗ «Хмельницький центр професійнотехнічної освіти сфери послуг».
Оновлення обладнання харчоблоків закладів Придбано кухонне обладнання (гімназія №1,
освіти
ліцей №17, СЗОШ №№ 24, 25, НВО №28, НВК
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1167,9 - МБ

Кількість
педагогічних
працівників – 40
осіб, учнів – 32
особи

Кількість
педагогічних
працівників – 35
осіб, учнів – 14
осіб

2639,3 - МБ

Кількість
техніки - 25 од.

Кількість
техніки - 25 од.

3669,5 - МБ

Кількість
закладів – 12 од.

Кількість
закладів – 17 од.

11753,6 - МБ

Кількість
закладів – 84 од.

Кількість
закладів – 39 од.

1660,3 – МБ,
585,6 - ДБ

Кількість
закладів – 7 од.

Кількість
закладів – 4 од.

426,0 – МБ
1016,8 - ДБ

Кількість
закладів – 35 од.

Кількість
закладів – 6 од.
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№4).
Впровадження оновленого збалансованого меню Оновлене
збалансоване
харчування
у закладах освіти
впроваджується у закладах освіти за системою
Є. Клопотенка.
Оновлення спортивних залів, облаштування Виконано капітальний ремонт спортивного
спортивних майданчиків на території закладів майданчика
гімназії
№2, СЗОШ №25,
освіти
будівництво спортивного майданчика СЗОШ
№6, реконструкцію спортивного майданчика
СЗОШ №1, НВО №5. Проводяться роботи з
реконструкції спортивних майданчиків під
мультифункціональні майданчики ЗОШ №№ 13,
21, НВК №31.
Продовження робіт з капітального ремонту Роботи продовжуються.
палацу творчості дітей та юнацтва
Створення у закладах освіти, у яких навчаються Виконання заходу заплановано на наступні
діти з особливими потребами, зон відпочинку та періоди.
оздоровлення

Кількість
закладів – 88 од.

Кількість
закладів – 88 од.

8567,5 - МБ

Кількість
закладів – 6 од.

Кількість
закладів – 5 од.

3612,2 - МБ

Обсяг виконаних
робіт – 100%
Кількість
закладів – 3 од.

Обсяг виконаних
робіт – 40%

Стабілізація
показників
захворюваності

Виявлено
84
хворих
на
туберкульоз
(2019 рік – 112).
Зменшилась
кількість
зареєстрованих
інфарктів та
випадків
порушення
мозкового
кровообігу - на
6,8%

Кількість
охоплених дітей
– 100%

Кількість
охоплених дітей
– 59,6%

4.4. Охорона здоров’я
143

144

Забезпечення
своєчасної
діагностики
захворювань (туберкульоз, цукровий діабет,
серцево-судинні захворювання), виявлення на
ранніх стадіях онкологічних захворювань

У 88% новонароджених дітей проведено
вакцинацію БЦЖ. Охоплено туберкуліно
діагностикою 4976 осіб. Проведено 177 аналізів
мокротиння у осіб з підозрою на туберкульоз.
Флюорографічно обстежено 79,4 тис. осіб.
Захворіло на туберкульоз 84 особи (за 2019 рік –
112), у т. ч. зареєстровано 70 випадків
туберкульозу органів дихання.
Захворюваність на злоякісні новоутворення
складає 852 випадків (за 2019 рік - 1000).
Зареєстровано понад 13 тис. пацієнтів з
цукровим діабетом. Пацієнти, у яких вперше
діагностовано це захворювання, отримали
консультації щодо корекції способу життя,
харчування
та
рекомендації
щодо
медикаментозного лікування.
Зареєстровано 359 випадків інфарктів та 805
випадків гострого порушення мозкового
кровообігу (за 2019 рік відповідно 330 та 849).
Організація та проведення щорічних медичних Станом на 01.01.2021 року зареєстровано 1256
оглядів та лікування дітей-інвалідів, дітей-сиріт дітей-інвалідів. 624 дітей (49,6%) пройшли
та дітей з багатодітних сімей
медичні огляди.
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Забезпечення слуховими апаратами інвалідів з
вадами слуху, пільгового зубопротезування
соціально незахищених верств населення
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Забезпечення
лікарськими
засобами
та
виробами медичного призначення мешканців
міста під час перших трьох днів лікування у
відділеннях анестезіології з ліжками інтенсивної
терапії, при зверненні у травматологічні пункти
та часткове забезпечення медикаментами під
час стаціонарного лікування у міській лікарні та
міській дитячій лікарні, породіль та немовлят у
міському перинатальному центрі
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Забезпечення пільгових категорій мешканців у
частині безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі їх
амбулаторного лікування
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Оснащення закладів охорони здоров’я сучасним
діагностичним та лікувальним обладнанням

86 дітей з категорії дітей-сиріт оглянуто
лікарями, що складає 61,2% від загальної
кількості дітей зазначеної категорії.
Зареєстровано 1666 багатодітних сімей, у яких
проживає 5220 дітей. Проведено медичний
огляд 3236 дітей (62,0%).
Аналоговими слуховими апаратами забезпечено
42 інваліди.
Проведено пільгове зубопротезування для 417
осіб, у т. ч. 167 учасників бойових дій та
інвалідів війни, 94 інваліди загального
захворювання.
Перші три дні безкоштовно проліковано у
відділенні реанімації з ліжками інтенсивної
терапії міської лікарні 737 пацієнтів, у міській
дитячій лікарні – 371 дитина та 227
новонароджених.
У травмпунктах безкоштовно витратними
матеріалами скористалися при зверненні за
медичною допомогою 20,7 тис. дорослих та 12,1
тис. дітей.
Кількість пологів у міському перинатальному
центрі складає 2433. Всі породіллі забезпечені
необхідними лікарськими засобами та виробами
медичного призначення.
Забезпечено лікарськими засобами на пільгових
умовах під час амбулаторного лікування
пацієнтів з різних соціальних груп та з різними
захворюваннями на суму 7,0 млн. грн.
Придбано обладнання для:
- КП «Хмельницька міська лікарня» відеобронхоскоп, ректоскоп, систему відео
ендоскопічну з гастроскопом та колоноскопом,
апарати ШВЛ, інфузійні насоси, кисневі
концентратори, аналізатори, пульсоксиметри
тощо;
- КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» гематологічний аналізатор, пульсоксиметр,
електродриль травматологічну, реабілітаційну
систему,
рентгенологічну
систему,

1805,8 - МБ

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

6604,6 - МБ

Рівень
забезпеченості 100%

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

7019,4 - МБ

Рівень
забезпеченості 100%

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

23974,1 - МБ

Покращення
якості
медичного
обслуговування

відеобронхоскоп, концентратор кисню тощо;
- КП «Хмельницький міський перинатальний
центр» - аналізатор біохімічний, гематологічний
аналізатор, бінокулярний мікроскоп, аналізатор
сечі, систему для дихання тощо;
КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» - систему відео
ендоскопічну з гастроскопом та колоноскопом,
відеоцистоскоп,
проявочну
машину,
безконтактний тонометр тощо;
- КП «Хмельницька інфекційна лікарня» компресор для забезпечення роботи дихальної
апаратури, кисневі концентратори, візок тощо.
КП «Хмельницька міська лікарня» завершено
реконструкцію покрівлі з улаштуванням
шатрового даху корпусу №2, капітальний
ремонт сантехнічних вузлів І поверху корпусу
№1.
КП
«Хмельницька
інфекційна
лікарня»
проведено капітальний ремонт покрівлі корпусу
№3, встановлення системи киснепостачання у
корпусах №№ 3, 5.
КП «Хмельницький міський перинатальний
центр» проведено поточний ремонт пологової
зали №6.
КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»
виконано поточний ремонт кімнати гігієни
( туалету ) для дітей та дорослих з особливими
потребами.
Відкрито 2 амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини на вул. Трудовій, 5 Ж,
вул. Кам’янецькій, 99.
Для закладів охорони здоров’я придбано 25
комплектів комп’ютерної техніки.
У закладах автоматизовано робочі місця,
налагоджено
роботу
з
медичними
інформаційними системами.
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Проведення капітальних та поточних ремонтів
медичних закладів, відкриття амбулаторій
загальної практики сімейної медицини у
мікрорайонах міста
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Продовження робіт з комп’ютеризації закладів
охорони здоров’я, удосконалення роботи з
медичними
інформаційними
системами
(електронний запис на прийом до лікарів у
амбулаторно-поліклінічних закладах міста,
впровадження електронного реєстру пацієнтів,
електронної звітності та картки пацієнта)
Відкриття закладу паліативної та хоспісної КП
«Хмельницький
медичний
центр
допомоги
спеціалізованої, паліативної та хоспісної
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7639,1 - МБ

Кількість
Кількість
амбулаторій – 2 амбулаторій – 2
од.
од.

250,4 - МБ

Комп’ютеризаці
я закладів -100%

Початок роботи
закладу

Комп’ютеризаці
я закладів - 85%
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допомоги» приєднано до КП «Хмельницька
міська лікарня», на базі якої буде створено
відділення паліативної та хоспісної допомоги.
Відкриття відділення відтерміновано у зв’язку з
епідеміологічною ситуацією.
Створення відділення відновного лікування
У структурі КП «Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр»
створено
відділення відновного лікування для надання
амбулаторної медичної реабілітації пацієнтам
при захворюваннях у підгострому та відновному
періодах.
Проведення
інформаційно-просвітницьких Проведено 9,3 тис. профілактичних бесід,
кампаній з питань здорового способу життя, опубліковано 17,3 тис. дописів у соціальних
запобігання розвитку захворювань
мережах, 83 публікації у друкованих ЗМІ, 37
телепередач, 748 лекцій, 25 брифінгів.
Активно ведеться інформаційно-роз’яснювальна
компанія
щодо
дотримання
санітарногігієнічних вимог з метою недопущення
поширення
інфекції,
спричиненою
коронавірусною хворобою COVID-19.

Початок роботи
відділення

Відділення
функціонує

Кількість лекцій,
виступів,
круглих столів –
350 од.

Кількість лекцій,
виступів,
круглих столів –
10,1 тис. од.

Кількість заходів
– 8 од.
Кількість
глядачів – 1,5
тис. осіб

Кількість заходів
– 12 од.
Кількість
глядачів – 1,7
тис. осіб

Кількість
програм – 8 од.
Кількість
глядачів – 3 тис.
осіб

Кількість
програм – 14 од.
Кількість
глядачів – 122
тис. осіб

4.5. Культура, туризм
154
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Презентації, допрем’єрні покази сучасного Відбулося 4 допрем’єрні покази у кінотеатрі ім.
українського кіно у кінотеатрі ім. Т. Шевченка, Т. Шевченка (мультфільм «Уперед», художні
архаузного кіно у Мистецькому дворику
фільми «Тенет», «Фортеця «Хаджибей», «Дивожінка»). Відбулося 8 показів нових українських
фільмів у Молодіжному парку, дитячому таборі
«Чайка».
Створення
нових
мистецьких
програм Муніципальним естрадно-духовим оркестром
муніципальними естрадно-духовим оркестром створено та презентовано 8 нових програм.
та академічним камерним хором
Муніципальним академічним камерним хором
підготовлено 6 програм, одну з яких
представлено у рамках фестивалю «Music
Parade» у 11 містах Німеччини.
Підготовлено 6 нових творів, які презентовано у
соцмережах, проведено 9 концертів онлайн.
Колективи взяли участь у челенджі «Червона
рута»
у
соцмережах.
Муніципальним
академічним камерним хором презентовано
фільм «Пам’ятники Богдану оживають»,
відеоролик «Коляда-колядка». Колективи взяли
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участь у телепроєкті «Зірки запалюють ялинку».
Реалізація культурно-мистецьких стріт–проєктів У рамках проведення свята зустрічі весни у
(ретро-вечірки для людей поважного віку, парку ім. М. Чекмана організовано 5 фотозон та
танцювальні майстер-класи, інсталяції тощо)
інтерактивні ігри та розваги.
У травні 2020 року на вул. Проскурівській
проведено стріт–виставки «Подільський стрій.
Вишиванка» з нагоди Дня вишиванки та «Люди
Свободи» до Дня героїв, у червні 2020 року виставку фотографій «Хмельницький з висоти
пташиного польоту» до Дня Конституції
України
та
2
виставки
старовинних
фотоапаратів
з
фондів
музею-студії
фотомистецтва.
З нагоди пам’яті жертв Голодоморів проведено
музейну вуличну виставку «Україна 1932-1933:
геноцид голодом».
Культурно-мистецькі заходи відбувалися у
вуличному форматі: бібліотечні читання,
презентація поетичної збірки О. Саліпи
«Територія вогню», виставки художніх робіт
учнів мистецьких шкіл, міні-концерти та
перформанси.
Реалізація проєктів «Молода еліта міста», У моно театрі «Кут» зіграно 34 вистави у
«Ветеран»
рамках проєкту «Молода еліта міста» та 3
вистави у рамках проєкту «Ветеран».
Створення арт-об’єкта «Люблю Хмельницький»

Арт - об’єкт «Люблю Хмельницький» відкрито
до Дня міста 26 вересня 2020 року у парку ім. Т.
Шевченка
Підтримка громадських ініціатив та проведення Підтримано проведення фестивалю «Ми –
спільних заходів
українці!», проєкту «Монологи війни», заходів
з вшанування учасників бойових дій в
Афганістані та інших локальних війнах, онлайн
конференції до випуску альманаху «Слово
єднає» тощо.
Організаційна
та
фінансова
підтримка У обласних, відкритих, всеукраїнських та
обдарованих дітей, творчих колективів міста
міжнародних конкурсах взяло участь 2,3 тис.
учнів мистецьких шкіл та учасників зразкового
ансамблю народного танцю «Намисто» міського
будинку культури (отримано 1031 перемогу).

1,8 - МБ

Кількість
проєктів – 35 од.

Кількість
проєктів – 37 од.

80,0 - МБ

Кількість вистав
– 44 од.
Кількість
глядачів – 1,5
тис. осіб
Арт-об’єкт – 1
од.

Кількість вистав
– 37 од.
Кількість
глядачів – 1464
особи
Арт-об’єкт – 1
од.

35,6 - МБ

Кількість
ініціатив – 35
од.

Кількість
підтриманих
ініціатив – 5 од.

18,9 - МБ

Кількість
дітей та
учасників
колективів – 200
осіб

Кількість дітей
та учасників
колективів – 2,3
тис. осіб

150,0 - МБ
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Сприяння у початковій художній освіті дітей з У школі образотворчого та декоративноособливими потребами
прикладного мистецтва навчається 20 дітей з
особливими потребами.
Надання пільг обдарованим дітям у оплаті за Надано пільги у оплаті за навчання 943 учням
навчання
у
початкових
спеціалізованих мистецьких шкіл.
мистецьких навчальних закладах
Проведення
музичних,
художніх, Проведено V Всеукраїнський конкурс творчих
хореографічних виконавських конкурсів
колективів
викладачів
мистецьких
шкіл
«Музична палітра» (взяли участь 80 викладачів
з різних міст України), І обласний конкурс
автентичного сольного співу «Співанковий Рій»
(взяли участь 16 учасників з міста та області),
онлайн Всеукраїнський конкурс дитячих
художніх робіт «Диво-птах і диво-звір», ІІІ
міський конкурс образотворчого мистецтва
«Рідна мова калинова», ІІІ міський конкурс
бандурного мистецтва «І задзвеніли струни…»,
ІІ міський конкурс піаністів, міський конкурс
української народної іграшки та різдвяноноворічної атрибутики «Різдвяна феєрія».
Визначення стипендіатів міської ради у сфері Призначено стипендії міської ради 14
культури та виплата персональних стипендій
обдарованим дітям–учням мистецьких шкіл, 14
викладачам, 6 митцям міста.
Проведено 35 заходів просто неба у
Мистецькому дворику, парках і скверах міста,
на пішохідній частині вулиці Проскурівської:
бібліотечні читання, презентація поетичної
збірки О. Саліпи «Територія вогню», виставки
художніх робіт учнів мистецьких шкіл, мініконцерти та перформанси, вистави театру
«Дзеркало».
Облаштування сцени у Мистецькому дворику Виконано.
дитячої музичної школи №1 імені М. Мозгового

Кількість
дітей – 37 осіб

Кількість дітей –
20 осіб

Кількість
пільговиків
–
800 осіб
Кількість
конкурсів – 5 од.
Кількість
залучених
учасників - 700
осіб

Кількість
пільговиків –
943 особи
Кількість
конкурсів – 7 од.
Кількість
залучених
учасників – 892
осіб

820,5 - МБ

Кількість
стипендіатів – 14
учнів, 20
викладачів та
митців
Кількість заходів
– 15 од.
Кількість
глядачів – 2 тис.
осіб

Кількість
стипендіатів – 14
учнів, 20
викладачів та
митців
Кількість заходів
– 35 од.
Кількість
глядачів – 1,6
тис. осіб

80,0 - МБ

Покращення
культурного
простору
Створення
простору – 1 од.

Створення
простору – 1 од.

Кількість
тренінгів – 8 од.

Кількість
тренінгів –

970,2 - МБ
44,7 - МБ

Проведення концертно-просвітницького сезону
просто неба у Мистецькому дворику, парках і
скверах міста, на пішохідній частині вулиці
Проскурівської

Створення простору для реалізації творчого
потенціалу, розвитку та дозвілля у бібліотеціфілії №10
Проведення навчальних тренінгів з медійноінформаційної грамотності на базі центральної

Виконано. Відкриття простору відбулося 20
серпня 2020 року.
Проведено 28 тренінгів на базі центральної
бібліотеки та філій (182 учасники).

150,0 - МБ

28

бібліотеки

Кількість
учасників – 100
осіб

169

Відкриття філії дитячої школи мистецтв на базі На базі НВК №2 відкрито філію дитячої школи
НВК №2 на вул. І. Франка, 57
мистецтв (навчається 160 учнів).
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Виготовлення
запрошує!»
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Проведення іміджевих для міста заходів

проморолика

60,0 - ВК

«Хмельницький Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Проведено
15 масштабних культурномистецьких заходів, у т. ч. 14 іміджевих:
Різдвяний етнофестиваль «Дар» та Парад
вертепів, свято закриття Різдвяного ярмарку,
фестиваль
«Хмельницькийкамерфест»,
Всеукраїнський конкурс творчих колективів
викладачів мистецьких шкіл «Музична палітра».
У
травні-червні
2020
року проведено
відеозйомки та змонтовано концертний фільм
«Rock&Buh 2020», у липні - вересні 2020 року фільм «Пам’ятники Богдану оживають».
Презентовано «Книгу Почесних громадян».
Проведено фестиваль «TRANSLATORIUM»,
телепроєкти «Зірки запалюють ялинку»,
«Зустрічі зі Святим Миколаєм». Реалізовано
навчально-просвітницький
проєкт
«Поджазуємо!» за підтримки Українського
культурного фонду.
Технічна підтримка QR-кодів на будівлях – Відбулося 5,8 тис. зчитувань QR-кодів на
об’єктах та пам’ятках культурної спадщини
будівлях-об’єктах та пам’ятках культурної
спадщини міста.

466,2 – МБ,
919,8 –
інші кошти

13,7 –
інші кошти
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Виготовлення
сувенірної
фестивальної У рамках реалізації проєкту «Поджазуємо!»
продукції
виготовлено екоторби, блокноти, ручки, папки.
Проведення відкриття туристичного сезону
Захід відмінено у зв’язку з карантином.
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Встановлення рекламних сіті лайтів «Культурна
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Виконання заходу заплановано на наступні

16,9 - МБ

Збільшення
кількості учнів
школи мистецтв
- на 100 осіб
Кількість
переглядів
на
youtube,
у
соцмережах – 10
тис. разів
Кількість заходів
– 7 од.
Кількість
глядачів – 200
тис. осіб

од.
Кількість
учасників – 182
особи
Збільшення
кількості учнів
школи мистецтв
– на 160 осіб

Кількість заходів
– 15.
Кількість
глядачів – 48
тис. осіб

Кількість
Кількість
електронних
електронних
зчитувань 6 зчитувань – 5,8
тис. разів
тис. разів
Кількість
Кількість
видів – 3 од.
видів – 4 од.
Кількість
учасників – 2
тис. осіб
Кількість сіті
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афіша міста»
Видання Календаря мистецьких подій

періоди.
Видано календарі подій «Мистецька зима у
Хмельницькому» та «Мистецька весна у
Хмельницькому».
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Виготовлення облікової документації на об’єкти Виготовлено облікову документацію
культурної спадщини
об’єкти культурної спадщини.
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Реконструкція будівлі обласного краєзнавчого Виконано роботи з облаштування фасаду,
музею під музейний комплекс історії та внутрішні роботи. Проведено роботи з
культури міста на вул. Свободи, 22
упорядкування прилеглої території.

5742,5 - МБ

179

Проведення капітального та поточного ремонтів Проведено ремонт прилеглої території школи
закладів культури
мистецтв «Райдуга». Виконано роботи з
технічного обстеження будівлі
міського
будинку культури (вул. Проскурівська, 81),
проведено інженерно-геологічні вишукування
для виконання робіт з реставрації. Проводяться
підготовчі роботи для коригування проєктнокошторисної документації.
Придбання техніки, обладнання, апаратури, Придбано віолончель, стільці, сценічне взуття
книг тощо для закладів культури
для фольклорного гурту «Вербиченька» дитячої
школи мистецтв «Райдуга», дзеркала і станки
для класу народної хореографії філії дитячої
школи мистецтв, меблі та комп’ютерну техніку
для дитячої школи мистецтв, ворота для дитячої
музичної школи №1, світлову апаратуру,
ноутбуки, багатофункціональний пристрій для
міського будинку культури.

752,4 – МБ
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на

4

0,5 - МБ

51,4 - МБ

лайтів – 5 од.
Кількість
запитів
(переглядів) на
сайті та сторінці
у фейсбук - 1
тис. разів.
Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість запитів
(переглядів) на
сайті
та
на
сторінці фейсбук
– 470 разів
Кількість
об’єктів – 4 од.

Залучення
мешканців до
вивчення історії
міста
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів

199,3 – МБ,
123,3 - ВК

Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів

Проведено 86 загальноміських фізкультурноспортивних заходів з олімпійських та
неолімпійських видів спорту.

756,1 - МБ

Кількість заходів
– 120 од.

Профінансовано участь спортсменів у
обласних та 85 всеукраїнських змаганнях.

1292,5 - МБ

Досягнення
високих
спортивних
результатів

4.6. Фізична культура і спорт
181

182

Проведення загальноміських фізкультурноспортивних заходів з олімпійських та
неолімпійських видів спорту (у т. ч. для
інвалідів)
Надання підтримки командам з ігрових видів
спорту, які представляють місто у змаганнях
усіх рівнів

10

Кількість заходів
– 86 од.

183

Забезпечення підготовки та участі спортсменів Профінансовано участь спортсменів у 191
(збірних команд міста) у змаганнях усіх рівнів
навчально-тренувальному зборі до обласних та
всеукраїнських змагань.

8799,7 - МБ

184

Забезпечення виплати персональних стипендій Виплачується стипендія міського голови 15
кращим спортсменам міста та премій кращим кращим спортсменам міста та премія міського
тренерам міста
голови 15 кращим тренерам міста.

1058,4 - МБ

185

Придбання обладнання та інвентарю
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1011,1 - МБ
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для Придбано: вишку-туру, снігоприбирач, щітки,
принтер для ДЮСШ №1; байдарку, весло,
ноутбук, покриття для художньої гімнастики,
сітку огороджувальну, магнітолу для ДЮСШ
№2; 2 тенісних столи для ДЮСШ №3; байдарку,
2 весла, системний блок, спортивний човен для
ДЮСШ №3 «Спартак»; ноутбук, комп’ютер для
ДЮСШ №1 «Буревісник». Виділено кошти
(200,0 тис. грн.) обласному центру фізичного
виховання учнівської молоді для придбання
легкоатлетичного обладнання.
Будівництво
приміщення з улаштуванням Роботи продовжуються.
футбольного і тренажерного майданчиків на
вул. Нижній Береговій, 2/1
Будівництво мінi-футбольного поля та 2 Виконання заходу заплановано на наступні
баскетбольних майданчиків з тенісними періоди.
кортами на території стадіону «Локомотив»
СКЦ «Плоскирiв» на вул. Курчатова, 90
Будівництво Палацу спорту на вул. Прибузькій, Продовжувались роботи з будівництва Палацу
5/1А, Льодового палацу на вул. Прибузькій, спорту на вул. Прибузькій, 5/1А (виконувались
7/3А, спеціалізованого залу боксу на території роботи з улаштування трибунних приміщень,
спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ №1 аварійних
виходів,
монтажу
металевих
на вул. Проскурівській, 81
конструкцій глядацької зали, монтажу системи
вентиляції
і
електроосвітлення
тощо),
Льодового палацу на вул. Прибузькій, 7/3А
(проведено процедуру закупівлі, укладено
договір). Для виконання робіт з будівництва
спеціалізованого залу боксу на території
спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ №1
на вул. Проскурівській, 81 виготовлено
енергетичний сертифікат будівлі.

1430,9 - МБ

Досягнення
високих
спортивних
результатів
Кількість
спортсменів – 15
осіб.
Кількість
тренерів – 15
осіб
Кількість
закладів – 3 од.

Кількість
спортсменів – 15
осіб.
Кількість
тренерів – 15
осіб
Кількість
закладів – 6 од.

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

20932,0 - МБ

Кількість
споруд, що
будуються – 3
од.

Кількість
споруд, що
будуються – 1
од.

5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Охорона навколишнього природного середовища
189

Виготовлення
проєктно-кошторисної Виконано.
документації на виконання робіт з капітального
ремонту–розчистці р. Кудрянки у межах міста

370,0 - МБ

190

Капітальний
ремонт-очищення
Південний Буг у межах міста

1346,1 - МБ

191

Реконструкція скидного колектора та розчистка Виконання заходу заплановано на наступні
р. Плоскої
періоди.

192

Будівництво
локальних
очисних
споруд Укладено договір на коригування проєктноповерхневого стоку у водоохоронних зонах
кошторисної документації на виконання робіт з .
будівництво
каналізаційних
мереж
у
мікрорайоні Озерна.
Придбання систем, приладів для здійснення Для МКП «Хмельницькводоканал» придбано
контролю за якістю поверхневих та підземних прилад для лабораторних досліджень води.
вод на території міста
Розширення
мережі
об’єктів
природно- Проводиться виготовлення землевпорядної
заповідного фонду та збереження існуючих, документації
на
земельні
ділянки
під
винесення в натуру територій природно- розміщення 10 парків/скверів (на вул.
заповідного фонду
Лермонтова (між вул. Загребельного та вул.
Стеніна); у районі вул. Холодноярців; біля
садівничих
товариств
«Будівельник»
та
«Сонячний»; на вул. Курчатова навпроти
магазину «АТБ» тощо).

193

194

195

русла

р. Роботи виконуються.

Благоустрій парків, скверів, острову на р. Постійно виконувались заходи з поточного
Південний Буг, території пляжу тощо
ремонту та утримання зелених насаджень,
штучних споруд та малих архітектурних форм
парків та скверів.
Виконано посадку 3724 дерев та кущів на
території парків і скверів.
На території пляжу встановлено 5 подвійних
лавок, 10 сонцезахисних споруд проведено
досипку піску (262,5 т).

50,0 – МБ

46,0 - МБ
227,7 - МБ

23191,6 - МБ

Проєктнокошторисна
документація – 1
од.
Покращення
санітарного
стану водойми
Зменшення
вмісту
забруднюючих
речовин у
водних об’єктах
Проєктнокошторисна
документація – 1
од.
Кількість
обладнання – 1
од.
Кількість
новостворених
об’єктів
природнозаповідного
фонду – 5 од.
Площа об’єктів –
4 га

Проєктнокошторисна
документація – 1
од.

Покращення
естетичного
вигляду міста.
Кількість
висаджених
дерев та кущів –
до 200 од.

Кількість
висаджених
дерев та кущів –
13,7 тис. од.

Кількість
обладнання – 1
од.

196

197

У рамках весняної акції «За чисте довкілля» та
Всеукраїнської акції «1 000 000 дерев за 24
години» проєкту
«Озеленення України»
висаджено понад 10 тис. саджанців кущів та
дерев.
Виконання робіт з розчистки та благоустрою Виконання заходу заплановано на наступні
струмка Безіменного (від вул. Інститутської до періоди.
міського перинатального центру)
Розробка комплексної програми розвитку Розробка комплексної програми розвитку
зелених насаджень та рекреаційних територій зелених насаджень та рекреаційних територій
міста з використанням сучасних дизайнерських міста з використанням сучасних дизайнерських
рішень і методів ландшафтного дизайну
рішень і методів ландшафтного дизайну буде
розроблено на основі схеми озеленення міста
Хмельницького після її затвердження.

198

Продовження будівництва самопливного і
напірного колекторів та каналізаційної насосної
станції продуктивністю 1500 куб. м/добу у
житловому масиві «Лезневе 1, 2»

199

Реконструкція каналізаційної насосної станції з
мережами водопроводу та каналізації у
мікрорайоні Лезневе

200

Інвентаризація зелених насаджень. Збереження
та відтворення цінних порід зелених насаджень
у паркових зонах
Організація пунктів прийому небезпечних
відходів від населення, побутової техніки,
будівельного сміття, пластику та скла для
подальшої утилізації

201

Завершено І чергу будівництва. Проведено
підключення каналізаційної насосної станції до
мереж
електропостачання
АТ
«Хмельницькобленерго». Проведено процедуру
закупівлі на виконання робіт з будівництва ІІ
черги. Продовжувалось виконання робіт з
улаштування зовнішніх мереж каналізації на
вулицях Новосільній, Сагайдачного, Веселій.
Виконувались
роботи
з
будівництва
господарсько-побутових каналізаційних мереж
та каналізаційної насосної станції. Проведено
підключення каналізаційної насосної станції до
мереж електропостачання.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
У рамках реалізації програми поводження з
небезпечними відходами працює «Еко-Бус»,
який проводить збір небезпечних відходів згідно
з графіком.

Обсяг виконаних
робіт – 60%

1098,0 - МБ

4300,0 - МБ

Збільшення
площі зелених
насаджень,
підвищення
естетичної
привабливості
міста
Покращення
санітарного
стану міста

Покращення
санітарного
стану міста
Обсяг робіт з
початку
реалізації – 5%
Кількість
прийнятих
ртутних ламп –
3000 од.,
термометрів –
200 од.,
відпрацьованих
батарейок – 800
кг

Кількість
прийнятих
енергозберігаюч
их ламп – 2,9
тис. од.,
люмінесцентних
ламп – 11,6 тис.
од., термометрів
– 860 од.,
батарейок – 3,1

тис. кг
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203

204

205

206

207

208

Реалізація заходів з роздільного збирання та Відповідно
до
укладених
угод
про
сортування побутових відходів на контейнерних співробітництво з ТОВ «Рециклінг-Поділля»,
майданчиках
ФОП Жовмір В.П. на майданчиках міста
встановлено контейнери для збору ПЕТ-пляшки,
ПП Король С.Г. - контейнери для збору відходів
скла.
Створення умов для роботи лінії сортування, Підприємствами ТОВ «Рециклінг-Поділля»,
збирання та обробки вторинної сировини
ФОП Жовмір В.П., ТОВ «НВП «Дельта»
проводиться сортування відходів.

Збереження
навколишнього
середовища

Виконання робіт з утилізації біомаси (опале На території полігону ТПВ подрібнюється гілля
листя, суха рослинність, гілля)
(утвореною щепою здійснюється пересипка
полігону).
Облаштування контейнерних майданчиків та Облаштовано 15 контейнерних майданчиків.
встановлення підземних контейнерів для збору Здійснювалось
виготовлення
проєктнопобутових відходів
кошторисної документації на виконання робіт з
встановлення 2 підземних контейнерів.
Розробка проєктно-кошторисної документації Виконуються роботи з розроблення проєктної
на виконання робіт з накриття, рекультивації та документації на реконструкцію полігону.
розширення існуючого полігону
Реалізація
Проєкту
«Розумне
довкілля. Продовжується робота з реалізації проєкту
Хмельницький»
модернізації інфраструктури ТПВ у м.
Хмельницький між Хмельницькою міською
радою,
ХКП
«Спецкомунтранс»
та
Європейським
Банком
Реконструкції
та
Розвитку (ЄБРР). 2 вересня 2020 року рада
директорів Європейського банку реконструкції
та розвитку ухвалила рішення про надання ХКП
«Спецкомунтранс» кредиту у сумі 28,5 млн.
євро. 7 жовтня 2020 року у онлайн форматі
підписано кредитну та грантову угоди.
Відкрито Центр управління відходами.
Проведення заходів, спрямованих на поширення Проведено акції «Посади дерево і збережи
екологічних
знань,
підвищення
рівня його», «Чисто в місті, чисто в домі, щоби ми
екологічної культури населення, у т. ч. росли здорові!»,
«Пролісок»,
«Берізкині
розповсюдження екологічної реклами
сльози», «Годівничка», «День зустрічі птахів»,
«За чисте довкілля», «Сортування сміття»,
«1000 дерев – Хмельницькому», конкурс
малюнку «Озеленення країни».
У закладах загальної середньої освіти

Покращення
санітарного
стану міста
Кількість
підземних
контейнерів – 2
од.
Розроблена
документація – 1
од.
Покращення
санітарного
стану міста

Обсяг відходів,
які передано на
сортування

998,0 - МБ

Кількість заходів
– 10 од.

Відсортовано з
полігону 21,7 т
ПЕТ-пляшки,
28,8 т склобою

Кількість заходів
– 20 од.

встановлено контейнери для сортування
твердих
побутових
відходів,
розміщено
інформаційні плакати щодо мети та змісту
сортування.
Проведено заходи, спрямовані на поширення
екологічних знань:
- до Дня дикої природи - екологічна гра «Роль
диких тварин у природі», ілюстрована бесіда
«Цікавинки флори та фауни», літературна
година «Знайомство з червоною книгою»;
- до Всесвітнього дня Землі - конкурс малюнків
«Земля – наш спільний дім, нам разом жити в
нім», виготовлення поробок з природнього
матеріалу, екскурсія у парк;
- до Міжнародного дня лісів - інтерактивна гра
«Що дає нам ліс?».
Проведено конкурс відео робіт серед учнів
закладів загальної середньої освіти щодо
важливості поводження з побутовим сміттям та
способу життя «нуль відходів» очима молоді,
«Дні сталої енергії» тощо.
Проводилась
інформаційно-роз'яснювальна
робота щодо дотримання Правил благоустрою
території міста Хмельницького, заборони
торгівлі первоцвітами, ловлі риби під час
нересту,
спалювання
залишків
сухої
рослинності та відходів тощо (розміщено 13
повідомлень у ЗМІ, надано 11 інтерв’ю на радіо
і телебаченні).
5.2. Техногенна безпека, забезпечення правопорядку, охорона праці
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Вдосконалення
роботи
міської
системи Цілодобове оповіщення забезпечується з
оповіщання населення у разі виникнення використанням трьох канальної системи
надзвичайних ситуацій
автоматичного оповіщення та інформування
GSM «Камертон». 12 лютого, 13 травня, 12
серпня, 20 листопада 2020 року проведено
комплексні перевірки системи оповіщення
цивільного захисту «Сигнал-ВО».
Забезпечення виконання заходів з приведення Проводилась робота з обстеження захисних
захисних
споруд
цивільного
захисту споруд (обстежено захисних споруд цивільного
комунальної власності до стану, придатного до захисту комунальної власності - 10, державної -

Перевірки
системи
оповіщення – 4
од.

Перевірки
системи
оповіщення – 4
од.

Кількість
обстежених
споруд – 15 од,

Кількість
обстежених
споруд – 60 од,

використання
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Забезпечення ефективного функціонування
міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту

212

Проведення моніторингу стану травматизму
виробничого і невиробничого характеру

213

Проведення
профілактичних
заходів,
спрямованих на зменшення небезпечних
факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві
та
випадкам
травматизму
невиробничого характеру
Надання фінансової підтримки закладам, які
утримуються за рахунок державного та
обласного бюджетів та відіграють важливу роль
у забезпеченні правопорядку на території міста

14

27, приватної – 23, підвальних приміщень,
пристосованих як найпростіші укриття – 18).
Забезпечується утримання захисних споруд у
готовності до укриття населення.
Проведено 18 засідань комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 34
питання.
На
комунальних
підприємствах/установах/
організаціях сталось 9 випадків, пов’язаних з
виробництвом (за 2019 рік – 17). Проводиться
моніторинг стану травматизму невиробничого
характеру. Кількість випадків невиробничого
характеру – 21294 (за 2019 рік – 23865).
Надавалась
методична допомога щодо
забезпечення
функціонування
системи
управління охороною праці, запобігання
нещасним випадкам на виробництві та випадкам
равматизму невиробничого характеру, належної
організації роботи з безпеки життєдіяльності та
запобігання випадкам дитячого травматизму.
Здійснено 19 перевірок, у т. ч. стану охорони
праці на підприємствах, у закладах комунальної
власності – 7, стану організації безпечного
перебування дітей у освітніх закладах міста –
12.
Надано фінансову підтримку І Державному
пожежно-рятувальному загону ГУ ДСУНС у
Хмельницькій області на придбання пожежного
автомобіля,
Національній
Академії
Прикордонної Служби України ім. Б.
Хмельницького
–
на
реконструкцію
спортивного майданчика, Державній установі
«Хмельницький слідчий ізолятор» на утеплення
фасаду будівель установи, військовим частинам
Збройних Сил України, які розташовані у місті,
на виконання Програми шефської допомоги
військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України, які розташовані
на території м. Хмельницького на 2020 – 2021
роки, Головному управлінню Національної

4098,0 - МБ

укрить – 100 од.

укрить – 18 од.

Засідання
комісій – 4 од.

Засідання
комісій – 18 од.

Зменшення рівня
травмованих
внаслідок
нещасних
випадків - на
10%

Зменшення рівня
травмованих
внаслідок
нещасних
випадків – на
10,8%

Проведення
перевірок – 70
од.

Проведення
перевірок – 19
од.

Забезпечення
правопорядку

поліції в Хмельницькій області на виконання
Програми забезпечення охорони прав і свобод
людини,
профілактики
злочинності
та
підтримання публічної безпеки і порядку на
території міста Хмельницького на 2016-2020
роки.
6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА
6.1. Бюджетно-фінансова політика
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Інформування громадськості міста щодо Усі публічні заходи щодо представлення та
надходжень та використання коштів міського обговорення проєкту бюджету міста на 2020 рік,
бюджету
унесення змін до проєкту бюджету міста на
2020 рік, звіти про використання коштів
бюджету висвітлювались на офіційному сайті
міської ради.
Контроль
за
цільовим та ефективним Бюджет міста на 2020 рік сформовано виключно
використанням
бюджетних
коштів, на засадах програмно-цільового методу.
недопущення виникнення кредиторської та Фінансування видатків здійснюється відповідно
дебіторської заборгованості у бюджетній сфері
до затверджених програм по кожному
розпоряднику коштів міського бюджету.

Кількість
інформацій – 4
од.

Кількість
інформацій – 5
од.

Відсутність
заборгованості у
бюджетних
закладах

Вжиття заходів, спрямованих на погашення Забезпечено надходження коштів у рахунок
боргу із сплати податків, зборів та інших погашення податкового боргу до бюджету міста
обов'язкових платежів до міського бюджету
у сумі 9,9 млн. грн.
Боржникам надіслано 9,9 тис. податкових
вимог, проводиться розшук боржників для
визначення шляхів та перспектив погашення
боргу, аналізується якісний та кількісний стан
активів. Станом на 01.01.2021 р. описано майна
у податкову заставу на суму 5,1 млн. грн.
Розширення бази оподаткування із плати за За рахунок залучення до сплати нових
землю
шляхом
залучення
нових землекористувачів – юридичних та фізичних
землекористувачів (юридичних та фізичних осіб додатково до бюджету надійшло плати за
осіб) та виявлення неоподаткованих площ землю у сумі 420,3 тис. грн.
земельних ділянок та їх користувачів
Здійснення моніторингу фінансових результатів Здійснюється
систематичний
моніторинг
діяльності суб’єктів господарювання, які фінансових результатів діяльності суб’єктів
зменшили перерахування податку з доходів господарювання, які зменшили перерахування
фізичних осіб і при цьому отримують прибутки, податку з доходів фізичних осіб і при цьому

Зменшення суми
боргу на 3%

Відсутня
заборгованість
по захищених
статтях міського
бюджету у
бюджетних
закладах
Зменшення суми
боргу на 17,5%

Збільшення
надходжень до
бюджету на
3,5%

Збільшення
надходжень до
бюджету на
5,9%

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на 12%

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на
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нарощують обсяги виробництва або капітальних отримують прибутки та нарощують обсяги
інвестицій
капітальних інвестицій. З керівниками таких
підприємств проведено робочі зустрічі щодо
дотримання податкового законодавства.
Забезпечено сплату податку з доходів фізичних
осіб у сумі 6,7 млн. грн.
Запобігання та протидія виникненню схем У результаті проведення робочих зустрічей з
мінімізації сплати податків, зборів та платежів
керівниками підприємств додатково залучено до
бюджету податку з доходів фізичних осіб у сумі
3,9 млн. грн.

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на 15%

Залучення до оподаткування підприємств, які
зареєстровані у інших регіонах, проте
здійснюють
господарську
діяльність
на
території міста

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на 12%

10,2%

Залучено до оподаткування підприємства, які
зареєстровані у інших регіонах, проте
здійснюють
господарську
діяльність
на
території міста. У результаті проведеної роботи
залучено 3,8 млн. грн.
Проведення тренінгів, семінарів, круглих столів На постійній основі проводиться інформаційна
для суб’єктів підприємницької діяльності
робота з громадянами міста щодо економічних
та соціальних переваг отримання легальних
доходів під час проведення семінарів, тренінгів.
Проводяться робочі зустрічі з суб’єктами
господарської діяльності для обговорення
актуальних
питань
щодо
податкового
законодавства.

Кількість заходів
– 12 од.

Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на
15,2%
Збільшення
надходжень до
міського
бюджету на
12,5%
Кількість заходів
– 4 од.

Кількість
зареєстрованих
об’єктів – 50 од.

Кількість
зареєстрованих
об’єктів – 54 од.

Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість
об’єктів – 6 од.

Рівень оплати –
не менше 100%

Рівень оплати –
100,3%

Кількість
прибуткових

Кількість
прибуткових

6.2. Управління майном територіальної громади міста
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Продовження робіт з реєстрації права власності
на нерухоме майно, яке перебуває у власності
територіальної громади міста
Замовлення оцінки нерухомого майна та
рецензування звітів про оцінку майна
Виконання робіт з поліпшення стану об’єктів
комунальної власності, які передаються у
оренду

Проведено реєстрацію права власності на 54
об’єкти нерухомості.

Замовлення оцінки не проводилось у зв’язку з
відсутністю потреби.
Виконувались ремонтно-будівельні роботи у
приміщеннях за адресами: вул. Кам’янецька, 2,
47, 74, вул. Інститутська, 5, вул. Героїв
Майдану, 12, вул. Соборна, 16.
Забезпечення погашення заборгованості за Рівень оплати за договорами оренди склав
договорами оренди майна, що належить до 100,3%. Станом на 01.01.2021 р. заборгованість
комунальної власності територіальної громади з орендної плати – 1,3 млн. грн.
міста
Забезпечення
виконання
комунальними За 9 місяців 2020 року затверджені фінансові
підприємствами
фінансових
планів
та плани у частині доходів виконали 13

2535,8 - МБ
272,3 - ВК
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отримання позитивного фінансового результату комунальних підприємств, що складає 33,3% від
від здійснення господарської діяльності
загальної кількості підприємств, у частині
виконання фінансового результату - 25 (64,1%)
підприємств.
За результатами господарської діяльності за 9
місяців 2020 року 26 комунальних підприємств
(за 9 місяців 2019 року - 25) отримали чистий
прибуток на загальну суму 67,1 млн. грн., що на
27,2 млн. грн. більше у порівнянні з відповідним
періодом 2019 року. 10 підприємств (за 9
місяців 2019 року – 12 підприємств) спрацювали
із збитками у сумі 25,0 млн. грн, що на 45,7
млн. грн. менше у порівнянні з відповідним
періодом 2019 року. 3 підприємства (за 9 місяців
2019 року - 0) отримало нульовий фінансовий
результат. Загальний фінансовий результат за 9
місяців 2020 року по 39 підприємствах - чистий
прибуток у сумі 42,1 млн. грн.
Залучення кредитних коштів для оновлення ХКП «Спецкомунтранс» у грудні 2020 року
матеріально-технічної
бази
комунальних укладено договір на придбання у 2021 році на
підприємств
умовах фінансового лізингу сміттєвоза та
бульдозера. У січні 2021 року укладено
кредитний договір на придбання контейнерів
для побутових відходів (900 од.).
Надання фінансової підтримки, допомоги, Надано фінансову підтримку для забезпечення
відшкодування різниці між встановленими господарської діяльності на суму 47,9 млн. грн.,
тарифами та фактичними витратами на у т. ч. МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» виробництво
послуг
комунальним 20,0 млн. грн., КП «Південно–Західні
підприємствам
тепломережі» - 19,0 млн. грн.,
МКП
«Хмельницькводоканал» - 8,9 млн. грн.
Встановлення
єдиної
міської
системи Впроваджено
систему управління
та
управління та супутникового моніторингу супутникового моніторингу спеціалізованої
спеціалізованої
техніки
комунальних техніки комунальних підприємств.
підприємств
Здійснення контролю за розміщенням відкритих Щоквартально здійснюється контроль за
даних
комунальними підприємствами на наповненням та оновленням інформації про
офіційному сайті міської ради
суб’єктів господарювання на офіційному сайті
міської ради, розміщенням звітів про виконання
фінансових планів підприємств, реєстрів
боргових зобов’язань. Контроль за розміщенням
фінансової звітності підприємств здійснюється

підприємств – 26
од.

підприємств – 26
од.

Кількість
Кількість
підприємств – 5 підприємств – 1
од.
од.

47950,0 - МБ

Якісне,
своєчасне,
безперебійне
надання послуг
Кількість
підприємств – 18
од.

Кількість
підприємств – 17
од.

Розміщення
Розміщення
даних
–
40 даних – 39
комунальних
комунальних
підприємств
підприємств

на Порталі відкритих даних.
МБ – міський бюджет, ДБ – державний бюджет, ВК – власні кошти

Начальник управління

Оксана НОВОДОН

