ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000, тел (0382) 76-21-12, 76-44-26, факс 76-43-46
E-mail: economy@khm.gov.ua, http://khm.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39816211
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація
про хід виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки за 2021 рік:
№
з/п
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Зміст заходів
Створення індустріального парку.

Виконання заходів

Продовжується робота над створенням індустріального парку. Рішенням міської ради
від 11.04.2018 р. №11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального
парку «Хмельницький». Рішенням міської ради від 14.12.2018 р. №15 затверджено
концепцію індустріального парку «Хмельницький» та створено індустріальний парк
«Хмельницький». Отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га. Наказом
Мінекономрозвитку від 07.02.2019 р. №188 індустріальний парк «Хмельницький»
включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.11.2019 року
№1007 затверджено детальний план території загальною площею 90,9324 га для
індустріального парку по вул. Вінницьке шосе, 18 у м. Хмельницький.
З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку
«Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу прийнято
рішення сесії міської ради від 09.10.2019 №13 «Про організацію та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».
Проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального
парку «Хмельницький».
Заснування центру підтримки інновацій та Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB передбачено
підприємництва iHUB.
проєктом регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи підтримки
розвитку підприємництва у місті Хмельницькому». На виконання заходів проєкту

регіонального розвитку укладено договір про оренду нежитлового приміщення для
розміщення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB. Завершено
ремонтні роботи у зазначеному приміщенні. Придбано обладнання, комп'ютерну
техніку, інвентар, меблі та канцтовари для запуску iHUB.
9 жовтня 2020 року відбулось офіційне відкриття приміщення iHUB. На даному заході
підписано меморандум про співпрацю Хмельницької міської ради з ІТ-кластером
міста Хмельницького, презентовано віртуальну платформу з інформацією про міста
побратими.
В мережах instagram та facebook створено сторінки Центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB, наразі, ведеться їх активне наповнення.
Від початку відкриття в приміщенні iHUB проведено низку заходів:
06 листопада 2020 року студентами кафедри комп’ютерної інженерії Хмельницького
національного університету проведено майстер – клас з веб – дизайну;
14 листопада 2020 року студентами кафедри комп’ютерної інженерії Хмельницького
національного університету проведено навчальний захід по мові програмування
Python. Слухачі отримали багато корисної інформації про мову програмування Python,
для яких проєктів вона використовується, її перспективи та можливості;
15 листопада 2020 року Анастасія Скоропадська провела лекцію на тему: «Найм
персоналу – важлива частина бізнесу», по завершенню лекції учасники ознайомились
із усіма нюансами найму та адаптації нових працівників;
21 листопада 2020 року Тетяна Пасатюк провела лекцію на тему: «Як отримати першу
роботу в ІТ», на якій детальніше розповіла про networking, перше резюме,
порекомендувала мережу LinkedIn як засіб професійної комунікації, та як правильно
створювати персональний бренд;
24 листопада 2020 року Денис Майловський провів лекцію на тему: «Управління
персоналом»;
28 листопада 2020 року відбувся одноденний тренінг на тему: «Мотивація та
розвиток персоналу», під час якого Анастасія Скоропадська ознайомила учасників з
моделями мотивації персоналу, корпоративною культурою, ефективною
матеріальною мотивацією та розвитком персоналу;
07 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 в iHUB відбулась зустріч, з іноземними студентами
Хмельницького національного університету, на якому усі охочі мали змогу декілька
годин попрактикувати англійську в іншомовному середовищі;
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24 грудня 2020 року за участю експерта в створенні стратегій розвитку Сергія
Корнилюка було організовано круглий стіл. Тема обговорення: «Стратегія роботи
iHUB в теперішніх реаліях».
Співпраця з IT-кластером.
За підтримки міської ради в рамках проєкту «Купуй Хмельницьке!» 2 квітня 2020
року було проведено безкоштовний онлайн-вебінар від Clever Digital «Як вижити
малому бізнесу під час карантину». Учасники заходу отримали дієві поради: що
робити малому бізнесу під час карантину; як втримати клієнта та які інструменти
використовувати.
9 жовтня 2020 року під час офіційного відкриття приміщення Центру підтримки
інновацій та підприємництва iHUB підписано меморандум про співпрацю
Хмельницької міської ради з ІТ-кластером міста Хмельницького.
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальної робота з питань
роботи з питань енергоефективності серед енергоефективності для представників підприємництва міста.
місцевих виробників.
20 березня 2020 року на базі Центру Енергоефективності м. Хмельницького
проведено онлайн конференцію з бізнесом для потенційної участі у міжнародному
проєкті НЕФКО «Підвищення енергоефективності системи водопостачання та
водоочищення: реконструкція КНС у місті Хмельницькому».
Представники комунальних та бюджетних установ міста спільно з ТОВ «Данфос
Україна» долучились до вебінару «Реконструкція системи опалення адміністративних
будівель та бюджетних закладів.
Основні аспекти вебінару:
індивідуальний тепловий пункт;
гідравлічне балансування стояків;
терморегулювання приміщень;
типові рішення, що застосовують при реконструкції систем опалення різних
конструкцій.
22 – 26 серпня 2020 року долучились до проведення Європейських Днів Сталої
Енергії. Цьогорічні ДСЕ пройшли підготовку в онлайн-режимі під гаслом: «Поза
межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення і зростання».
В рамках співпраці з проєктом GIZ «Енергоефективність у громадах II» прийнято
участь у навчальній поїздці до Латвії, де обмінювались досвідом в сфері
енергозбереження та енергоефективності з представникам бізнесу та громадськості.
В рамках співпраці з «Угодою Мерів - Схід» ЄС прийнято участь в онлайн заходах
Муніципальної платформи з клімату та енергії для ОТГ в якості спікера, де
розглядалась практика впровадження ефективної системи енергетичного
менеджменту на підприємствах різної форми власності. Взято участь в онлайн-курсі
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Проведення міжнародного
бізнес –форуму.

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

від ГО «Екоклуб» в рамках реалізації проєкту «Просування сталих енергетичних
рішень в громадах (приклади з практики)» за підтримки МЗС Норвегії в Україні. Його
мета - сприяти появі стійких енергетичних рішень у громадах, що реалізуються у
співпраці жителів, влади та бізнесу.
24 вересня в рамках Днів Сталої Енергії проведено захід «Кліматична політика 2020»
до 5-тої річниці Днів Сталої Енергії міста Хмельницького.
Участь у ньому взяли близько 50 учасників: національні експерти, представники
міської влади, освітніх закладів, громадських організацій та представники бізнесу.
Під час заходу було презентовано:
Проєкт «Озеленення України»;
Міжнародний аспект інвестування в еко проєкти України;
Нові соціальні стандарти для бізнесу, суспільства і держави. Електроний додаток
«Lepta»;
Еко проєкт «Еко ліга»;
Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті.
На базі Центру Енергоефективності (вул. Кам’янецька, 54) розташовано постійно
діючу виставку енергоефективного обладнання та технологій місцевих та
закордонних виробників.
Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні та світі, спричиненою COVID-19,
проведення міжнародного інвестиційного бізнес-форуму перенесено на невизначений
термін.
З метою презентації потенціалу міста Хмельницького на міжнародному рівні 18-21
травня 2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному
економічному ярмарку Китаю «Лангфанг», в рамках другої Міжнародної виставки
міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний та промисловий
потенціал, інвестиційні проєкти та плани соціально-економічного розвитку міста.
Захід відбувся онлайн, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі.
Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький (українською,
англійською та китайською мовами) та повнометражний відеоролик про місто
українською мовою.
Розроблено німецькомовний 2-D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста.
Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів,
яка розміщена на веб-ресурсі «Інвестиційний портал Хмельницького» (інформація
про місто, експортні можливості промислових підприємств, вільні виробничі площі
та офісні приміщення, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами)
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розміщено на офіційному сайті міської ради.
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання індустріального парку
розроблено промоційний буклет «Індустріальний парк «Хмельницький» українською,
англійською та китайською мовами.
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating оновило рейтинг інвестиційної
привабливості місту Хмельницькому на рівні invА+ «Висока інвестиційна
привабливість». Факторами, які зумовлюють високу інвестиційну привабливість,
стали природно-ресурсний, екологічний, управлінський та інфраструктурний
потенціал, економічна, фінансова та соціальна бази, а також інвестиційна політика.
Окрім того, оновлено кредитний рейтинг міста, за яким Хмельницький оцінено на
рівні ua.A з прогнозом «у розвитку». Це означає, що наше місто характеризується
високою кредитоспроможністю. Зокрема індикатори, які вплинули на високу оцінку
такі: динаміка ключових економічних показників, рівень бюджетного забезпечення та
боргового навантаження. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни
кредитного рейтингу протягом року.
За підсумками рейтингу, складеного часописом «Forbes Україна», місто увійшло до
топ-10 кращих міст України для ведення бізнесу. Рейтинг складався за 10
категоріями, зокрема, прозорість міської влади, ділова активність, легкість ведення
бізнесу та купівельна спроможність, транспортне сполучення, безпека, освіта,
сприйняття міста його жителями, привабливість для міграції, екологічна ситуація.
Триває робота над створенням онлайн платформи міст-побратимів, яка включатиме
експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з висвітленням
інвестиційних та експортних можливостей. Платформа міститиме VR простір для
промоції міста та VR локації міст-побратимів (з розміщенням панорам, фото-,
відеоматеріалів, переходом на інтернет-ресурси партнерів), що надасть змогу
містянам дізнаватись корисну інформацію про міста-побратими (історію міст,
розвиток галузей економіки, туризм, розваги та відпочинок тощо) та налагодити
корисні контакти. Платформу презентували 09 жовтня 2020 року.
Пошук потенційних інвесторів для розвитку 05 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Другим
курортно-рекреаційної та туристичної сфери секретарем з питань культури та інформації Посольства Японії в Україні – Хошіно
шляхом організації ділових візитів та прийому Юічі. Під час зустрічі були обговорені питання налагодження двостороннього
ділових кіл іноземних держав.
співробітництва у сфері культури та освіти, надання підтримки та допомоги в
проведенні культурно-масових заходів, обміну досвідом, популяризації японської
культури, фольклору та традицій серед хмельничан. Представники Посольства Японії
в Україні повідомили, що Хмельницька міська рада може повністю розраховувати на
їх підтримку та співпрацю у майбутньому.
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З метою презентації потенціалу міста Хмельницького на міжнародному рівні 18-21
травня 2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному
економічному ярмарку Китаю «Лангфанг», в рамках другої Міжнародної виставки
міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний, туристичний та
промисловий потенціал, інвестиційні проєкти та плани соціально-економічного
розвитку міста. Захід відбувся онлайн, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами і доповненнями, з 12
березня 2020 року на всій території України введено карантин та заборонено
проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів. Працівники управління культури і туризму
брали участь у панельній дискусії проєкту «Оголені» 08 грудня 2020 року, де
спілкувались про стан архітектурних об’єктів культурної спадщини та шляхи їх
збереження і популяризації.
У 2020 року відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів,
отримали 21 суб’єкт господарювання міста Хмельницького на суму понад 3,0 млн.
гривень.

Надання фінансової підтримки суб’єктам
підприємництва
шляхом
часткового
відшкодування
з
міського
бюджету
відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційно-інноваційних проєктів.
Фінансування підприємницьких бізнес ідей 12 березня 2020 року у міській раді відбулася зустріч з представниками проєкту Polish
(стартапів).
- Ukrainian Startup Bridge.
Мета зустрічі — обговорення можливості співпраці проєкту Polish Ukrainian Startup
Bridge та Хмельницької міської ради в напрямі підтримки та розвитку стартапів у
місті Хмельницькому.
За результатами зустрічі сторони домовились провести Битву стартапів у
Хмельницькому за підтримки проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge.
Наразі проведено відбір на участь у проєкті «Школа молодого підприємця», що
реалізувався у партнерстві з проєктом Polish - Ukrainian Startup Bridge. Метою
Проєкту є підтримка ідей бізнес-ініціатив, стартапів та формування у молоді знань,
необхідних для започаткування власної справи.
07 серпня 2020 року проведено «Битву стартапів» за результатами якої вручено
призові винагороди кращим стартапівцям. Перше місце – 100 000 (сто тисяч грн.),
друге місце – 60 000 (шістдесят тисяч грн.), третє місце – 40 000 (сорок тисяч грн.).
Проведення ярмаркових заходів.
В місті проведено свято Зустрічі Весни, Дня Закоханих, свято 8 Березня.

4.2

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

Організовано та проведено Великодній ярмарок в режимі онлайн, в якому взяли
участь 17 суб’єктів господарювання (місцеві виробники, заклади ресторанного
господарства, майстерні декору та ін.).
Також відбувся гастрофестиваль «Підпілля кави», в якому взяли участь 5 суб’єктів
господарювання.
Організовано фудкорт під час проведення щотижневих кінопоказів під відкритим
небом на літній період в парку Молодіжному.
Організовано та проведено Різдвяний ярмарок, змінено розташування стилізованих
будиночків у відповідності з протиепідемічними вимогами.
Розміщено тематичні фотозони: шопка, годинник, різдвяний вінок, санчата з оленями,
ярмаркову карусель.
Відповідно до рішення міської ради від 04.07.2018 №29 «Про внесення змін до рішень
міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 №30, від 20.09.2017 №28»
здійснюється торгівля виробами ручної роботи під час фестивальних заходів, а також,
у разі надходження відповідних звернення від організаторів ярмарків, майстрів
народних промислів, в перелічених місцях можуть бути влаштовані тематичні
ярмарки.
Положенням про проведення масових заходів передбачено сплату коштів за участь в
ярмаркових заходах, протягом 2020 року до міського бюджету надійшло 539588,46
тис. гривень.
З початку 2020 року в рамках проєкту «Купуй Хмельницьке!» з метою підвищення
впізнаваності та конкурентоспроможності продовжується маркування товарів
місцевого виробництва в найбільших ритейл-мережах міста: «Хлібосол», «Таврия-В»,
«Економ», «SPAR», «АТБ», «Фуршет». Продукція місцевого виробництва на
поличках перелічених магазинів маркується брендованими підцінниками та
воблерами «Купуй Хмельницьке!». Фірмові торгові мережі позначаються
відповідними позначками «Місцевий виробник». На початку 2020 року відбувся
ребрендинг логотипу «Купуй Хмельницьке!», розроблено стратегію просування
бренду
«Купуй
Хмельницьке»,
в
рамках
якої
ведеться
розробка
багатофункціонального веб-порталу для популяризації місцевих виробників.
8 – 10 вересня 2020 року представники легкої промисловості: Bretelle, Family by
Stolyarchuk, Bocharova, Dias, Vertex, BESSA під гаслом «Купуй Хмельницьке!» мали
змогу продемонструвати одяг власного виробництва, укласти контракти та розширити
ділове співробітництво на міжнародному фестивалі моди Kyiv Fashion 2020 (осінь).
3 – 5 листопада 2020 року місцеві виробники під гаслом «Купуй Хмельницьке!» взяли
участь в міжнародній виставці WordFood Ukraine де мали змогу презентувати

продукти харчової промисловості власного виробництва.
26 червня 2019 року міською радою прийнято рішення №8 «Про затвердження
Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмаркововиставкових заходах з міського бюджету».
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.03.2020 року №255 затверджено
перелік товаровиробників, яким надається часткове відшкодування участі у
ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету. Протягом 2020 року АТ «Завод
«ТЕМП» отримав відшкодування у сумі 33150,00 гривень.
«Школа молодого підприємця» реалізується в рамках програми розвитку
підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки. Метою ініціативи є
підтримка та розвиток локального бізнесу, формування у молоді знань, необхідних
для започаткування власної справи. Загалом, з початку впровадження освітнього
інтенсиву, участь у школі взяли близько 90 учасників, які успішно завершили
навчання за тренінговими програмами та вже зробили перші кроки на шляху до
успіху.
Проєкт «Школа молодого підприємця-2020» реалізувався у партнерстві з проєктом
Polish - Ukrainian Startup Bridge.
Учасники мали змогу на безкоштовній основі пройти комплексне 2-тижневе онлайн
навчання впродовж 20 – 31 липня 2020 року, за результатами якого кращі учні
отримали сертифікати про проходження навчання.
20 – 21 жовтня 2020 року в рамках «Школи молодого підприємця – 2020» відбувся
дводенний інтенсив за участю Вадима Шепельова (сертифікований бізнес –
консультант, коуч, бізнес – тренер). Дводенний інтенсив навчив:
установкам успішного лідера;
розрізняти роботу керівника та підлеглого;
користуватись циклом управління та керувати людьми у його межах;
ставити цілі та задачі підлеглим;
покроково планувати досягнення цілі.
Проведення заходів заплановано на наступні періоди.

4.3

Часткове відшкодування участі місцевих
товаровиробників у ярмарково-виставкових
заходах.

5.1

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

5.2

Програма популяризації роботодавців міста
«Зроби кар’єру у Хмельницькому!».
Підвищення іміджу підприємництва та ділової З метою підвищення трудової та підприємницької активності молоді у 2020 році
активності молоді.
стартував комплексний профорієнтаційний проєкт «Успішна молодь – успішна
громада». Протягом 2020 року проведено 17 заходів для безробітної молоді, 13 – для
учнівської молоді загальної середньої освіти та по одному заходу для працівників
закладів освіти, учнів професійно-технічної освіти та для студентів вищої освіти.
Проведення круглих столів, зустрічей за З метою підтримки місцевих товаровиробників та подальшого налагодження діалогу

5.3

6.1

участю представників бізнесу з метою між владою і бізнесом проведено зустріч міського голови з представниками
обговорення нагальних проблем та шляхів їх промислових підприємств міста, які у 2019 році створили найбільшу кількість
вирішення.
робочих місць.
Розпорядженням міського голови від 27.03.2019 р. №78-р створено Раду бізнесу при
Хмельницькому міському голові та затверджено Положення про Раду бізнесу.
25 квітня 2020 року відбулося онлайн - засідання Ради бізнесу, метою якого було
обговорення проблематики ведення підприємницької діяльності в зв'язку з кризовою
ситуацією, що склалася в країні і світі через поширення коронавірусної інфекції, та
запровадження обмежувальних заходів.
13 січня 2020 року відбулись робочі зустрічі керівництва міської ради з
представниками делегації Міжнародної Фінансової Корпорації. Консультант
Міжнародної Фінансової Корпорації Савка Драгош повідомив, що, на прохання
Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця», Міжнародна фінансова
корпорація (IFC) розпочала оцінку готовності проекту щодо передачі на умовах
концесії шести залізничних станцій. Завданням цієї оцінки є проаналізувати варіанти
залучення інвестицій та експертних знань приватного сектору з метою забезпечення
фінансування, модернізації та експлуатації залізничних станцій в Україні,
враховуючи успішний міжнародний досвід впровадження концесійних моделей на
таких об’єктах. Кінцева мета цього завдання - підготувати концепцію пілотних
концесійних моделей для зазначених пілотних станцій та скласти умоглядний план
щодо можливості поширення цих запропонованих моделей на інші залізничні
станції в Україні через довгострокову програму концесіонування. Під час зустрічі з
керівниками міської ради обговорено плани розвитку міста у напрямках
генерального планування міста, будівництва, логістики, громадського транспорту,
приватних інвестицій та в інших сферах, дотичних до розвитку залізничної станції
Хмельницького. Представники Міністерства інфраструктури України повідомили,
що у разі, якщо дослідження щодо передачі залізничних станцій у концесію
виявляться позитивними та покажуть доцільність такої передачі, Міжнародна
фінансова корпорація (IFC) працюватиме над розробкою техніко-економічного
обґрунтування.
24 січня 2020 року в ТПП України відбулася робоча зустріч керівництва міської ради
з Надзвичайним та Повноважним послом України в КНР - Сергієм Камишевим. Під
час зустрічі обговорено можливості подальшого розвитку та налагодження
співробітництва хмельницьких підприємців з представниками КНР різного рівня,
можливого надання консультацій та практичної допомоги з боку Посольства
України в КНР.

06 березня 2020 року відбулись робочі зустрічі керівництва міської ради з
представниками Товариства українців в Угорщині. Голова Товариства української
культури в Угорщині, голова самоврядування Українців Будапешту, голова
Світового Конгресу Українців Ярослава Хортіяні повідомила, що для представників
Товариства культури українців в Угорщині є важливим розпочати партнерські
стосунки між містами України та Угорщини задля подальшої співпраці, пошуку
потенційного
угорського
міста-побратима
та
підписання
угоди
між
муніципалітетами, з метою обміну досвідом та ідеями, втілення цікавих та корисних
українсько-угорських проєктів у сфері туризму, культури, освіти та економіки. Під
час зустрічі досягнуто домовленості більш детально вивчити можливі шляхи та
сфери співпраці.
12 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з делегацією
проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge. Проєктний менеджер Лукаш Вавак розповів
про діяльність проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge в Україні, а також окреслив
бачення майбутньої співпраці проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge та
Хмельницької міської ради в напрямі підтримки та розвитку стартапів у місті
Хмельницькому. Під час зустрічі досягнуто домовленості провести Битву стартапів
у Хмельницькому за підтримки проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge.
18-21 травня 2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному
економічному ярмарку Китаю «Лангфанг», в рамках другої Міжнародної виставки
міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний та промисловий
потенціал, інвестиційні проєкти та плани соціально-економічного розвитку міста.
Захід відбувся он-лайн, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі.
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 (Республіка 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 ситуації щодо поширення
пандемії COVID-19 та послаблення протиепідемічних заходів.
6-9 жовтня 2020 року начальник управління економіки взяла участь у Конгресі
транскордонної співпраці та у Форумі партнерів, що відбувся у м. Люблін (Польща).

Захід проходив в онлайн режимі, але учасники мали змогу спілкуватися та
обмінятися досвідом один з одним, а також знайти нових міжнародних партнерів.
8-10 жовтня 2020 року підприємства легкої промисловості міста взяли участь у
міжнародній виставці Kyiv Fashion (м. Київ).
29 жовтня 2020 року представник управління економіки взяв участь в
підготовленому експертами Світового Банку для підписантів Ініціативи M4EG
онлайн-тренінгу «Управління державними інвестиціями».
5 листопада 2020 року відбувалися онлайн-зустрічі з представниками
муніципалітету м. Айдин, Ефелер (Турецька Республіка). За результатами зустрічей
розроблено Угоду про споріднення між містом Хмельницький, Україна та містом
Айдин Ефелер, Турецька Республіка, яка передбачає співпрацю в наступних сферах:
розвиток економічних зв’язків; туризм; культура; освіта; охорона навколишнього
середовища; молодь; державне управління та місцеве самоврядування. Після
послаблення карантинних обмежень у Туреччині буде підписано угоду про
споріднення.
19-21 листопада 2020 року Хмельницька міська рада та представники бізнесу взяли
участь у VII форумі Мoldova Business Week (м. Кишинів). Захід відбувся онлайн.
Під час форуму обговорено питання тенденцій розвитку світових економік та
головних напрямів інвестиційної діяльності. Захід сприяв розширенню українськомолдавського економічного співробітництва та налагодженню майбутньої співпраці
у різних секторах економіки.
01 грудня 2020 року відбулась конференція міського голови з Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Державі Ізраїль з Корнійчуком Євгеном за
допомогою Zoom-зв’язку, під час якої обговорили питання налагодження співпраці.
За результатами конференції досягнуто домовленостей щодо налагодження
співробітництва в економічній сфері, участі підприємств міста у виставках в Ізраїлі
після завершення карантину, наразі Посольству надано
інформацію про
підприємства Хмельницького, які зацікавлені експортувати на ринок Ізраїлю.
В січні 2021 року заплановано провести Zoom-конференцію Посла з бізнесом
Хмельницького, на якій обговорити можливості для наших підприємств-виробників,
які з’являться після набрання чинності Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, питання про перспективи створення
спільних підприємств з ізраїльським бізнесом та можливостей виходу на ринок
Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають такі підприємства.
Крім цього, у 2021 році плануємо укладення угоди про побратимством з
ізраїльським містом Ашдод.

6.2

10 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з
Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом.
Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні висловив зацікавленість в
започаткуванні співпраці в галузі IT. Досягли домовленостей після закінчення
карантину, зумовленого поширенням пандемії COVID-19, провести спільний форум
в ІТ-галузі. Також обговорили можливості налагодження співпраці в економічній
сфері, участі підприємств-експортерів міста у програмі Open Trade Gate Sweden
тощо.
12 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з головою
туніської діаспори в Україні доктором Тареком Аль Алуві. В ході зустрічі було
підписано Меморандум про співробітництво з Асоціацією «Туніська діаспора в
Україні», окреслено напрями майбутньої співпраці в економічній, освітній та
культурній сферах, вихід на нові ринки збуту, співробітництво в легкій
промисловості, радіоелектроніці, переробці сільськогосподарської продукції, в
розвитку туризму. Також, досягнуто домовленостей налагодити співпрацю з
туніським містом Borj El Amri та підписати побратимську угоду. Підписання угоди
відбудеться 10-15 лютого 2021 року у місті Borj El Amri.
Створення та підтримка інформаційно- Проєктом регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів державного
консультаційного ресурсу для бізнесу.
бюджету, отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи підтримки
розвитку підприємництва у місті Хмельницькому» передбачається створення та
підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу.
Протягом 2020 року проводено роботу з розробки дизайну та програмування сайту
«Купуй Хмельницьке!», на разі ведеться активна робота по його наповненню
необхідною інформацією.
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