Інформація про виконання Плану дій
з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького
на 2017-2020 роки за 2020 рік

Сфера розвитку А. Місто - підприємець
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А.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою
А.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю у стимулюванні економічного зростання
Назва проєкту: Створення системи конструктивної співпраці на рівні “місто-область”
1.Спільне розроблення та
Здійснюється налагодження конструктивної комунікації Хмельницької міської ради з Хмельницькою обласною державною
Хмельницька міська рада,
2017
підписання Меморандуму про
адміністрацією та Хмельницькою обласною радою.
місцеві органи виконавчої
співпрацю Хмельницької
У рамках Міжнародного економічного форуму "Інвестиційні можливості Хмельниччини" підписано:
влади
обласної державної
- Меморандум про співробітництво та партнерство між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою
адміністрації, Хмельницької
обласною радою, Хмельницькою міською радою та асоціацією "Аеропорти України" цивільної авіації;
обласної ради та Хмельницької - Меморандум про співробітництво та партнерство між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою
міської ради
обласною радою, Хмельницькою міською радою та громадською організацією "Міжнародний трейд-клуб в Україні". Ця
організація об’єднує представників з 40 країн світу, а метою її діяльності є інформування іноземних бізнесменів про
економічний, інвестиційний, інноваційний та туристичний потенціал України та її регіонів, ознайомлення з роботою
промислових підприємств в Україні, сприяння налагодженню ділових контактів між українськими та іноземними товариствами.
2.Проведення спільних “круглих
столів”, робочих зустрічей,
нарад представників органів
виконавчої влади та міської
ради
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Прийнято участь у роботі фокус-груп з розробки Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки,
Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, Регіонального плану
управління відходами до 2030 року тощо.
Проєкти, які увійшли до Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки створення індустріального парку "Хмельницький"; "Розумне Довкілля Хмельницький" (будівництво сміттєпереробного заводу);
будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району; будівництво дошкільного навчального закладу на
120 місць на пров. Шостаковича, 28-А; будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32; будівництво
автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани; капітальний ремонт, розчистка річки
Південний Буг та відкритих водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об’їзної; озеленення міста.
Проводяться спільні засідання робочих груп, селекторні наради, колегії, наради щодо вирішення проблемних питань
життєдіяльності у різних сферах області та міста.

Хмельницька міська рада
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Виконано

2017-2020

А.1.2. Стимулювання реалізації проєктів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади
Назва проєкту: Сприяння в отриманні доступу до фінансових ресурсів суб’єктами підприємництва
1.Відшкодування з міського
Задля ефективного сприяння розвитку бізнесу шляхом застосування інструментів підтримки інноваційної діяльності
Управління економіки
2017-2018
бюджету відсоткових ставок за підприємництва та розширення можливостей доступу до фінансових ресурсів укладено Меморандуми про співробітництво між
кредитами суб’єктам
Хмельницької міською радою та 8 банківськими установами.
господарювання, що реалізують Проєкт реалізовується у рамках Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького відповідно до Порядку часткового
інвестиційні проєкти
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційних проєктів.
У 2020 року відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для
реалізації інвестиційних проєктів, отримали 21 суб’єкт господарювання.
Назва проєкту: Реалізація інвестиційних проєктів у партнерстві з бізнесом
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у т.ч.

інші
джерела

Термін
виконання

Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту з початку
реалізації проєкту, тис.грн.
міський
бюджет

Виконавці проєкту

інші
джерела

Хід виконання заходу

міський
бюджет

Назва заходу

Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту за 2020 рік,
тис.грн.
у т.ч.

Виконано

3053,9

3053,9

5876,3

5876,3

Виконано
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1.Підготовка пакету
інвестиційних пропозицій

2.Розроблення проєктнокошторисної документації
проєктів

2
На І Форумі економічного розвитку Хмельницького (27 квітня 2017 року), презентовано інвестиційні проєкти, які можуть бути
реалізовані спільно з бізнесом, а саме:
1. Створення індустріального парку "Хмельницький".
2. Розумне Довкілля Хмельницький.
3. Створення логістичного центру.
4. Міжнародний аеропорт Хмельницький.
5. Створення Агенції розвитку міста.
6. Модернізація вуличного освітлення за схемою ЕСКО-контракту.
7. Створення FASHION-платформи у місті Хмельницькому на базі кінотеатру ім. Т Шевченка.
8. Будівництво багатоповерхових парковок.
9. Заміщення автобусів класів А, В тролейбусами на маршрутах загального користування.
10. Розвиток виробництва на базі приміщення ТЦ "Європа".

3
КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

Розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів,
розпочато розробку проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції полігону твердих побутових
відходів.
Розроблено та затверджено детальний план території індустріального парку "Хмельницький" загальною площею 91 га.
Проводиться робота з виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури, необхідної для
подальшої розбудови індустріального парку.
Здійснюється співфінансування робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції
аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів.

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

4
2017

7

8

9

10

11

2017-2018

Виконано

Положення про порядок та умови проведення інвестиційного конкурсу на кращі умови реалізації інвестиційного проєкту
КУ “Агенція розвитку міста”,
розробляється окремо по кожному проєкту. Зокрема, у 2017 році проведено конкурс щодо дегазації полігону твердих побутових
управління економіки
відходів у місті Хмельницькому. Переможцем визначено компанію "Біогаз ЕНЕРДЖІ" (загальна вартість проєкту - близько 2
млн. евро). 24 січня 2018 року відбувся запуск роботи установки з дегазації полігону твердих побутових відходів.

2018

4.Проведення інвестиційного
конкурсу на кращі умови
реалізації інвестиційних
проєктів

У рамках реалізації проєкту "Створення індустріального парку "Хмельницький" на конкурсній основі буде визначено керуючу
компанію, яка запропонує кращі умови реалізації зазначеного проєкту.
Затверджено Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті
Хмельницькому (6 серпня 2020 року відбувся конкурсний відбір підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів – Битва стартапів).

2018

5.Укладення інвестиційних
договорів та реалізація
інвестиційних проєктів

За сприяння влади міста реалізовано наступні проєкти:
- "Розвиток виробництва на базі приміщення ТЦ "Європа";
- "Будівництво Хмельницького інноваційного терміналу компанія "Нова Пошта";
- "Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво
електроенергії";
- "Створення Агенції розвитку Хмельницького".
Продовжується робота над реалізацією проєктів "Створення індустріального парку "Хмельницький", "Розумне Довкілля
Хмельницький".

Конкурсна комісія

Виконано

Виконано

Хмельницька міська рада

2019-2020

Виконано

А.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади
Назва проєкту: Ефективне функціонування дорадчо-консультативного органу з питань розвитку підприємництва
Створено Раду бізнесу при Хмельницькому міському голові та затверджено Положення про Раду бізнесу.
Управління економіки
2017-2020
Запроваджено практику проведення засідань «Кава з мером» задля обговорення проблематики ведення підприємницької
діяльності.
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.

2.Організація процесу
виконання протокольних
рішень засідань координаційної
ради з питань розвитку
підприємництва

За результатами засідання Ради бізнесу:
- підготовлено рішення про внесення змін до Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів;
- розроблено систему антикризових заходів підтримки бізнесу на рівні міста.

Управління економіки

3.Моніторинг виконання
протокольних рішень засідань
координаційної ради з питань
розвитку підприємництва

Протокольні рішення попередніх засідань розглядаються на засіданнях Ради бізнесу з метою моніторингу їх виконання.

Управління економіки

1.Проведення виїзних нарад на
підприємствах міста
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Виконано

3.Розроблення Положення про
порядок та умови проведення
інвестиційного конкурсу на
кращі умови реалізації
інвестиційних проєктів

1.Щоквартальне проведення
засідань координаційної ради з
питань розвитку
підприємництва
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Виконано

2017-2020
Виконано

2017-2020
Виконано

Назва проєкту: Виявлення нагальних проблемних питань у діяльності підприємств міста та шляхів їх вирішення через співпрацю з міською владою
Проведено 7 виїзних нарад щодо розгляду поточного стану та короткострокових прогнозів роботи підприємств міста, у ході
Управління економіки
2017-2020
яких ознайомлено з роботою підприємств, проблемними питаннями, що гальмують їх розвиток.

Виконано

1
2.Сприяння вирішенню
виявлених проблемних питань
підприємств (виконання
протокольних рішень)

2
За підсумками нарад сформовано перелік інфраструктурних проблем, що потребують вирішення на місцевому рівні.
Керівники підприємств проінформовані про можливості участі у проєкті "Купуй Хмельницьке!", можливості отримання
фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету для участі у ярмарково-виставкових заходах на території України та
за її межами, часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційних проєктів тощо.

3.Популяризація кращих
практик ведення
підприємницької діяльності
міста

З нагоди святкування Дня підприємця представникам соціально відповідального бізнесу вручено подяки міського голови за
допомогу у боротьбі з пандемією.
Проведено зустріч із підприємствами, що створили найбільшу кількість робочих місць у 2019 році.
Проведено конференцію "Майбутнє Хмельницького очима успішних жінок" (участь у заході взяло близько 40 представниць
бізнесу - власниці брендів, підприємств і закладів харчування).
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Виконавчі органи міської
органи
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Назва проєкту: Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення
1.Проведення моніторингу
Визначено потребу у робітничих кадрах підприємств міста.
Управління економіки
2017-2020
потреб підприємств міста у
фахівцях та робітничих кадрах в
розрізі професій
2.Формування регіонального
замовлення на підготовку
фахівців та робітничих кадрів з
урахуванням потреб
підприємств міста
1.Організація та проведення
виставково-ярмаркових заходів
з підтримки місцевих
товаровиробників

Сформовано пропозиції до регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти 832 осіб на 2020/2021 навчальний рік за напрямками: загальні професії електротехнічного виробництва;
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи; автомобільний транспорт; швейне виробництво; громадське харчування;
загальні професії для всіх галузей економіки.

3.Співпраця з торговими
мережами міста для маркування
продукції місцевих
товаровиробників логотипом
“Купуй Хмельницьке!” та їх
розміщенням на спеціально
виділених стендах

1.Подальше запровадження
прозорих механізмів надання
документів дозвільного
характеру та адміністративних
послуг суб’єктам
господарювання міста через
впровадження електронного
урядування

Департамент освіти та науки

Здійснюється широкомасштабна промоція продукції місцевого виробництва шляхом маркування товарів місцевого виробника у
торговельних мережах міста ("Економ", "Хлібосол", "Таврія", "АТБ", "SPAR").
Товари маркуються особливими брендованими підцінниками та воблерами. Для здійснення маркування брендованою
позначкою "Місцевий виробник" до промоціювання долучаються фірмові мережі роздрібної торгівлі, що виробляють та
реалізують власний продукт.

Виконано

2017-2020
Виконано

Проєкт “Купуй Хмельницьке!”
3 – 5 листопада 2020 року місцеві виробники харчової промисловості під гаслом "Купуй Хмельницьке!" взяли участь у
Хмельницька торговоМіжнародній виставці Word Food Ukraine.
промислова палата,
8-10 вересня 2020 року підприємства легкої промисловості міста взяли участь у Міжнародній виставці "Kyiv Fashion".
управління економіки,
У рамках стратегії просування бренду "Купуй Хмельницьке!" завершено розробку багатофункціонального веб-порталу для
управління торгівлі
популяризації місцевих виробників.

2.Розроблення логотипу “Купуй Розроблено логотип “Купуй Хмельницьке!”.
Хмельницьке!”
Здійснено ребрендинг логотипу для проєкту "Купуй Хмельницьке!".
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Виконано

Управління економіки

2017

Управління торгівлі

2017-2020

Виконано
968,7

200,0

768,7

А.2. Легкість ведення бізнесу
А.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку “Doing Business”
Назва проєкту: Впровадження електронного урядування у процедурах надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб’єктам господарювання
У тестовому режимі запроваджено онлайн систему попереднього запису на прийом до адміністраторів у електронній черзі на
Управління адміністративних 2017-2020
усі послуги, які надаються через Управління адміністративних послуг через офіційний сайт http://cnap.khm.gov.ua/ та за
послуг, управління з питань
допомогою мобільного додатку PQService.
реєстрації
На сайті створено можливість перегляду стану розгляду поданих заяв та документів ("Перевірити стан послуги"). Збільшився
перелік послуг через портал MyCity (станом на 01.01.2021 року - 19 адміністративних послуг).
Продовжується робота щодо переведення послуг, які надаються виконавчими органами міської ради у електронний формат.
Прийнято рішення міської ради від 23.12.2020 року №57 "Про затвердження Програми забезпечення надання адміністративних
послуг територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України через управління адміністративних послуг Хмельницької
міської ради на 2021 рік", відповідно до якого буде розширено перелік адміністративних послуг, які надаються через управління
адміністративних послуг, а саме, сервісних послуг регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в
Хмельницькій області.

1980,1

1015,2

964,9

Виконано

Виконано

1
2.Створення доступних,
економічно ефективних і
безпечних послуг, спрямованих
на забезпечення потреб
професійних і приватних
користувачів шляхом
застосування динамічних
реєстрів, безпаперових процесів
реєстрації, інтегрованих
інформаційних систем тощо

1.Перегляд та спрощення
інформаційних і технологічних
карток адміністративних послуг
з урахуванням змін до
законодавства

1.Створення комунальної
установи “Агенція розвитку
міста”

2
3
Адміністратори Управління адміністративних послуг користуються Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних
Управління адміністративних
осіб-підприємців, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Національною кадастровую системою, Єдиним
послуг, управління з питань
державним демографічним реєстром, Єдиним державним порталом електронних послуг "Дія".
реєстрації
Завершуються роботи з тестування системи електронного документообігу "Електронна система управління документами та
записами для Хмельницької міської ради", ведеться електронний архів справ.
Створено можливість для бізнесу отримання онлайн послуг з надання містобудівних умов і обмежень для проєктування об’єкта
будівництва; будівельного паспорту забудови земельної ділянки; реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства; надання викопіювання з електронної карти міста за зверненнями юридичних
осіб; видачі технічних умов на будівництво та реконструкцію зливової каналізації тощо.

4
2017-2020
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Назва проєкту: Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг
З метою поліпшення умов та пришвидшення процесу надання адміністративних послуг, відповідно до змін у чинному
Управління адміністративних 2017-2020
законодавстві, суб’єкти надання послуг вносять зміни у інформаційні та технологічні картки щодо надання адміністративних
послуг
послуг, зменшуючи перелік документів, необхідних для їх отримання.
Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 23.01.2020 року №54 "Про затвердження інформаційних та
технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є виконавчий комітет Хмельницької міської ради та
втрату чинності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.03.2014 року №211" та рішення міської ради
від 23.12.2020 р. №56 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктом надання
яких є Хмельницька міська рада та втрату чинності рішень".
А.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу
Назва проєкту: Створення комунальної установи “Агенція розвитку міста”
Створено комунальну установу Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" та затверджено програму її
Управління економіки
діяльності. За рахунок грантових коштів придбано обладнання для створення робочих місць на умовах співфінансування у
рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу "Створення сучасної моделі управління
регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області".

2.Обмін досвідом з іншими
Працівники міської ради пройшли дистанційний курс навчання "Підготовка та впровадження проєктів розвитку громад",
КУ “Агенція розвитку міста”,
містами та стажування з питань організований Асоціацією міст України. Прийнято участь у тренінгу "Написання проєктів. Фонди ЄС" (м.Київ), тренінгу з
управління економіки
проєктного менеджменту
написання заявок для участі у програмі "Креативна Європа" (м.Тернопіль), здійснено стажування з питань проєктного
менеджменту (Польща). Міська рада долучилася до участі у проєкті "Німецько-українська академія з питань доброго урядування
та підвищення компетентності в Європі" (AGREE) Європейської академії Берліну (3 представники підвищили компетенцію) та
стала переможцем конкурсу для участі у тренінговій програмі "Посилення місцевої демократії та урбаністичного розвитку за
допомогою підходу "SymbioCity" (команда від міста прийняла участь у 5 тренінгових сесіях).
Прийнято участь у наступних заходах: семінар "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій
та підвищення експертного потенціалу" (м. Київ); навчальний курс з проєктного менеджменту та особливостей написання
грантів у рамках проекту U-LEAD (м. Івано-Франківськ); національна конференція "Аутсорсинг для місцевого економічного
розвитку” (м. Київ); work-shop "Розробка та менеджмент проєктів" (м. Івано-Франківськ) у якості експертів з підготовки
інвестиційних проєктів; американська програма ділових стажувань SABIT "Регіональний економічний розвиток: розвиток
малого та середнього бізнесу".
Працівник Агенції розвитку Хмельницького пройшов стажування у США за програмою Professional Fellows.
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120,7

120,7
Виконано

2017

12,2

12,2

Виконано

1
3.Підготовка проєктів та
сприяння їх реалізації, у т. ч.
пошук джерел фінансування

4. Сприяння розвитку
інвестиційної, інноваційної та
підприємницької діяльності на
території міста

5. Розширення міжнародної
співпраці, написання і подання
проєктів із залученням ресурсів
міжнародної технічної
допомоги для розбудови
інфраструктури підтримки
підприємництва на умовах
співфінансування

2
3
Агенцією розвитку Хмельницького розроблено та подано 25 проєктних заявок, з них 5 отримали перемогу (залучено 3,9 млн.
КУ “Агенція розвитку міста”,
грн.), зокрема у конкурсі Українського культурного фонду перемогли проєкти "Програма навчально-просвітницьких заходів
управління економіки
Let's Jazz", "Інтерактивна просторово-часова 3D модель міста Хмельницького "Машина часу", "Культура в часи кризи:
інституційна підтримка", "Програма міських ініціатив з відновлення архітектурних пам’яток "Оголені".
Подано 6 інвестиційних проєктів для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Продовжувалось
фінансування та реалізація 3 проєктів, які 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",
"Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками", "Формування системи підтримки
розвитку підприємництва у місті Хмельницькому".
Продовжується робота з впровадження інвестиційних проєктів:
- "Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у м. Хмельницькому" (підписано кредитний договір з НЕФКО на
реалізацію проекту у розмірі 820 тис. євро на 10 років під 6% річних та грантовий договір на 160 тис. євро);
- "Модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький" (підписано кредитну та грантову угоди між ХКП "Спецкомунтранс" та
Європейським банком реконструкції та розвитку та Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу. Загальна
вартість проєкту - 36,5 млн. євро, з них: кредитні кошти - 28,5 млн. євро, грантові кошти від Інвестиційної платформи сусідства
ЄС (EU Neighbourhood Investment Platform) - 5 млн. євро, співфінансування міста - 3 млн. євро. Технічну допомогу у реалізації
проєкту надає уряд Швеції. За фінансовою моделлю, яку розробив ЄБРР, кредит надається на 13 років, під 5,75% річних, з
пільгою у 3 роки).

4
2017-2020

Налагоджено співпрацю з Агенством США з міжнародного розвитку USAID щодо організації навчання для підприємців у
КУ “Агенція розвитку міста”,
рамках програми Export Bootcamp «Думаємо Вибираємо Плануємо Рухаємося» та з House of Europe щодо організації зустрічі з
управління економіки
програмними менеджерами у місті Хмельницькому.
Підготовлено та надіслано заявки на конкурсний відбір у рамках секторальної підтримки Європейського Союзу проєктів:
"Інструменти розвитку бізнесу у місті Хмельницькому", "Українська весільна мода – загальноукраїнська платформа підтримки
та просування товарів виробників весільного і вечірнього вбрання та супутніх товарів".
Подано заявку для участі у конкурсі грантів щодо системної підтримки бізнесу під час пандемії COVID-19 у рамках проєкту
EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, що фінансується спільно Європейським Союзом та урядом
Німеччини. Заявка передбачає розвиток стартапів через функціонування центру підтримки підприємництва та інновацій

2017-2020

14 липня 2020 року за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України у Республіці Узбекистан відбулася робоча онлайн КУ “Агенція розвитку міста”,
конференція представників міської влади та бізнесу міст Хмельницького та Наманган. Під час конференції обговорені питання
управління економіки
можливості поставок тканин з Узбекистану на прийнятних умовах, налагодження співробітництва в сфері поставок з
Узбекистану бобових культур та співпраці в постачанні ТОВ "Дювельсдорф Україна" сільськогосподарської техніки до
Узбекистану. За результатами конференції підписано "Дорожню карту" з реалізації міжрегіонального і двостороннього
співробітництва між містами Хмельницький та Наманган.
01 грудня 2020 року відбулась конференція міського голови з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль.
За результатами конференції досягнуто домовленостей щодо налагодження співробітництва в економічній сфері, участі
підприємств міста у виставках в Ізраїлі після завершення карантину.
21 грудня 2020 року відбулася зустріч з генеральним директором Interbit Inversiones (Іспанія), яка спеціалізується на
виготовленні електромобілів, досягнуто домовленостей щодо опрацювання можливостей розміщення заводу з виробництва
електрокарів у місті Хмельницькому.

2017-2020
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1
6. Представлення міста на
форумах, конференціях,
виставках, семінарах в Україні
та за кордоном

1. Передача приміщення
комунальної власності для
розміщення центру підтримки
інновацій та підприємництва
iHUB в тимчасове користування
Міжнародному благодійному
фонду “Сід Форум Україна”
2. Налагодження роботи та
забезпечення функціонування
центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB

2
3
У січні 2020 року делегація міста відвідала місто-побратим Шяуляй (Литва) та презентувала місто на відкритті виставки
КУ “Агенція розвитку міста”,
українського скульптора. Проведено зустріч з представниками Шяуляйського муніципалітету, обговорено шляхи співпраці у
управління економіки
рамках Договору про співробітництво.
Взято участь у найбільшій в Європі і одній з найбільших у світі щорічній виставці комп’ютерних, аудіо-візуальних систем та
інформаційних технологій у м. Амстердам (Нідерланди) Integrated Systems Europe 2020 з метою напрацювання прямих контактів
з потенційними інвесторами, налагодження стосунків з компаніями – розробниками програмного забезпечення, виходу на
міжнародний рівень співробітництва, промоції міста та його інвестиційних можливостей.
У травні 2020 року взято участь у Міжнародному економічному ярмарку Китаю "Лангфанг", у рамках ІІ Міжнародної виставки
міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний та промисловий потенціал, інвестиційні проєкти та плани
соціально-економічного розвитку міста.
У листопаді 2020 року взято участь у VII форумі Мoldova Business Week (м. Кишинів), обговорено питання тенденцій розвитку
світових економік та головних напрямів інвестиційної діяльності.
Створено онлайн платформу міст-побратимів, яка включає експозиції міста Хмельницького та побратимських 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 презентовано 09 жовтня 2020 року.

4
2017-2020

5

6

7

8

9

10

Виконується

Назва проєкту: Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB
З метою розвитку інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної
Хмельницька міська рада
2017
привабливості і реалізації інноваційного потенціалу міста створено центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB.
Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB реалізовано у рамках проєкту регіонального розвитку
"Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому" (адреса: ТЦ "Монблан", вул. С. Бандери,
2/а).

9 жовтня 2020 року відбулося відкриття центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB. Підписано Меморандум про
співробітництво між Хмельницькою міською радою та ГО "ІТ-кластер міста Хмельницького".
Проведено низку заходів: круглий стіл "Стратегія роботи iHUB в теперішніх реаліях", майстер–клас з веб–дизайну, навчання з
мови програмування Python, лекції "Найм персоналу – важлива частина бізнесу", "Управління персоналом", "Як отримати
першу роботу в ІТ", тренінг "Мотивація та розвиток персоналу" тощо.

Управління економіки,
Міжнародний благодійний
фонд “Сід Форум Україна”

2017 -2020

Виконано

714,4

7,5

706,9

1237,8

246,5

991,3
Виконано

Назва проєкту: Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу
1. Створення електронного
З метою забезпечення інформаційного обміну між бізнесом та міською радою, сприяння просуванню продукції/послуг місцевих
ХМКП
2017
інформаційно-консультаційного підприємців у рамках реалізації проєкту регіонального розвитку "Формування системи підтримки розвитку підприємництва у
“Хмельницькінфоцентр”
ресурсу для бізнесу
місті Хмельницькому" створено інформаційно-консультаційний ресурс для бізнесу (розроблено дизайн сайту, проводиться
робота з його наповнення).
2. Систематизація, розміщення
та постійна актуалізація
інформації для наповнення
ресурсу

Управління економіки,
виконавчі органи міської
ради

А.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців.
Назва проєкту: Навчальна програма “Школа молодого підприємця”
1.Розроблення Проєкту “Школа Проєкт "Школа молодого підприємця" реалізується у рамках виконання заходів, передбачених Програмою сприяння та
Управління економіки
молодого підприємця”
розвитку підприємництва м. Хмельницького.
Реалізація проєкту здійснюється шляхом навчання учнівської та студентської молоді бізнес-мисленню та лідерським якостям.
2.Підготовча робота до
У 2020 році проєкт "Школа молодого підприємця" реалізувався у партнерстві з проєктом Polish - Ukrainian Startup Bridge та із
організації навчання (пошук та залученням менторів, успішних підприємців міста.
оплата послуг викладачів,
залучення представників органів
влади та підприємців міста)

Управління економіки,
Департамент освіти та науки
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2017-2020

Виконано
409,0

80,0

329,0

718,0

349,0

369,0
Виконується

2017
Виконано
Травеньчервень
2017, 2018

Виконано

1
3.Матеріально-технічне
забезпечення проєкту (оренда
приміщення, оренда
обладнання, необхідного для
проведення навчального
процесу, друк роздаткових
матеріалів та сертифікатів,
закупівля канцелярського
приладдя тощо)

2
Проєкт "Школа молодого підприємця" реалізовано у онлайн режимі (5 навчальних модулів).
На базі центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB проведено дводенний інтенсив на тему "Управління: менеджмент і
керівництво".

3
Управління економіки

4
Липень
2017, 2018

4.Проведення інформаційної
кампанії для залучення молоді
до участі в Школі молодого
підприємця

Проведено інформаційну кампанію для залучення учасників до проєкту "Школа молодого підприємця" у засобах масової
інформації, на сайті Хмельницької міської ради та сторінках управління економіки Хмельницької міської ради у Facebook та
Instagram (за допомогою таргетованої реклами).

Управління економіки,
управління молоді та спорту

Серпень
2017, 2018

5.Проведення навчального
процесу

20-31 липня 2020 року реалізовано проєкт "Школа молодого підприємця". 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 проєкту відбувся 2-денний інтенсив "Управління: менеджмент і керівництво".

Управління економіки,
Департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту

Вересеньжовтень
2017, 2018

5

6

2.Реалізація інвестиції
(підтримка в адміністративних
процедурах, юридичних
питаннях, податкуванні,
бухгалтерському обліку;
сприяння у пошуку та виборі
проєктних та будівельних
організацій; допомога у пошуку
та підборі персоналу; підтримка
у проведенні переговорів;
перекладацькі послуги тощо)

Міська рада постійно здійснює заходи щодо сприяння бізнесу у створенні виробництв, які відповідають сучасним вимогам та
КУ “Агенція розвитку міста”
європейським стандартам.
Надано 9 консультацій суб’єктам господарювання різних форм власності у підготовці проєктних грантових заявок на отримання
інвестиційних коштів для реалізації проєктів.

3. Післяінвестиційна підтримка

Здійснюється супровід інвесторів на усіх етапах інвестування.

2.Проведення виїзних оглядів
земельних ділянок та
промислових майданчиків

8

9

10

11

Виконано

Виконано
243,9

130,0

А.3.Формування простору інвестиційного партнерства
А.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів
Назва проєкту: Налагодження ефективної системи супроводу інвестора
1. Підготовка до інвестування
Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста: інформаційно- КУ “Агенція розвитку міста”, 2017-2020
59,5
(надання аналітичної інформації консультаційна підтримка, допомога у оформленні документів.
управління економіки
про місто; пошук та
Підтримується у актуальному стані веб-ресурс "Інвестиційний портал Хмельницького", на якому розміщується інформація для
демонстрація інвестиційних
потенційних інвесторів (інформація про місто, експортні можливості промислових підприємств міста, вільні виробничі площі та
можливостей; підбір необхідних офісні приміщення, які можуть бути запропоновані інвесторам, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
ділянок та споруд; організація
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating присвоїло рейтинг інвестиційної привабливості місту Хмельницькому на рівні
візитів інвесторів; пошук
invА+ "Висока інвестиційна привабливість". Факторами, які зумовлюють високу інвестиційну привабливість, стали природнопотенційних постачальників
ресурсний, екологічний, управлінський, інфраструктурний потенціал, економічна, фінансова, соціальна бази, інвестиційна
тощо)
політика.
Оновлено кредитний рейтинг міста, за яким Хмельницький оцінено на рівні uaA з прогнозом "у розвитку": місто
характеризується високою кредитоспроможністю.
Спільно з інвестиційним агенством UkraineInvest організовано захід "Investment Talks" із залученням потенційних інвесторів,
представників бізнесу.

1.Створення робочої групи з
проведення інвентаризації
земельних ділянок та
промислових майданчиків, що
можуть бути запропоновані
інвесторам

7

113,9

549,9

366,9

183,0
Виконано

59,5

127,0

127,0

Виконується

2017-2020

Виконується

КУ “Агенція розвитку міста”

2017-2020

Виконується

Назва проєкту: Проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам
З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу у економіку міста створено робочу групи з проведення
Управління економіки
2017
інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам.
Виконано

Членами робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути
запропоновані інвесторам, проведено інвентаризацію земельних ділянок та промислових майданчиків шляхом здійснення
виїзних оглядів.

Робоча група

2017
Виконано

1
2
3.Узагальнення інформації про За результатами проведеної інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків підготовлено анкети, які містять
земельні ділянки та промислові вичерпну інформацію для інвесторів.
майданчики

3
Управління економіки

4.Виготовлення презентаційної Розроблено буклет для інвестора стосовно земельних ділянок та промислових майданчиків (розміщено на сайті міської ради).
продукції для потенційних
інвесторів стосовно земельних
ділянок та промислових
майданчиків

Управління економіки

4
2017

5

6

7

8

9

3.Виготовлення промо-ролика

Виготовлено промо-відео щодо інвестиційного потенціалу міста, можливостей та перспектив розвитку бізнесу.

4.Поширення промоційних
матеріалів та промо-ролику
щодо можливостей
інвестування у місті
Хмельницькому

Створено онлайн платформу міст-побратимів, яка включає експозиції міста Хмельницького та побратимських міст з
висвітленням інвестиційних та експортних можливостей.
Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами) розміщено на офіційному сайті міської ради.
Розроблено німецькомовний 2-D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста Хмельницького.
Мультимедійна презентація інвестиційного потенціалу міста демонструвалась на міжнародних заходах в Китаї, Грузії, Сербії,
Туреччині.
Інвестиційний профіль Хмельницького поширюється серед іноземних дипломатичних представництв в Україні та під час
офіційних прийомів іноземних делегацій (організовано 14 прийомів).

2017
Виконано

Виконано

Підприємство поліграфії

2017, 2018

43,3

43,3

Виконано

Телерадіокомпанія

2017, 2018

20,0

20,0

Виконано

Управління економіки, КУ
“Агенція розвитку міста”

2017–2020

90,1

90,1

69,5

69,5

Виконано

Назва проєкту: Розроблення та просування інвестиційних проєктів, що спрямовані на розвиток міста
1.Розроблення маркетинговоРозроблено Інвестиційну мапу міста, Інвестиційний портал міста, туристичні мапи "Цікавий Хмельницький" і "Подорожуй з
КУ “Агенція розвитку міста”
2017
інвестиційної стратегії міста, яка Хмельницького".
спрямована на створення іміджу
через формування обізнаності та
зацікавленості серед цільових
аудиторій, передусім ділових
кіл, інвесторів, підприємців,
туристів, а також місцевих
мешканців та жителів інших
областей
2.Складання та реалізація
Розроблено маркетинговий план щодо промоції заходів, айдентики, загальноміських подій.
щорічних маркетингових планів

11
Виконано

Назва проєкту: Розроблення промоційних матеріалів та презентації щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому
1.Збір інформації для
Проводиться робота над постійним інформаційним наповненням Інвестиційного порталу міста (invest.khm.gov.ua), який має на
Управління економіки,
2017, 2018
наповнення інвестиційного
меті ознайомити потенційного інвестора з інвестиційними об’єктами міста, їх локацією на мапі, економічними та технічними
управління культури і
паспорту міста та промо-ролика характеристиками. На порталі відображено інформацію про розвиток ключових сфер соціально-економічного життя міста,
туризму, управління торгівлі,
зазначено показники, що відображають переваги залучення інвестицій саме у місто Хмельницький. Даний веб-ресурс містить
громадські організації,
інформацію про історії успіху провідних компаній міста, контактні дані для зв’язку з офісом супроводу інвестора.
підприємства, установи
2.Друк інвестиційних паспортів Здійснено друк англомовного видання "Khmelnitskyi Investment Profile" (300 примірників).

10

КУ “Агенція розвитку міста”

Виконано

2017-2020
Виконується

1
3.Розроблення інвестиційних
проєктів, спрямованих на
розвиток міста

4.Розроблення інструментів
інформаційно-маркетингового
просування міста (інвестиційні
буклети, брошури,
спеціалізовані інформаційні
листки, CD, промоційні папки, в
які вкладаються різноманітні
матеріали)

2
Розроблено та подано 28 проєктних заявок на отримання грантових коштів, зокрема Українського культурного фонду (4
проєкти); House of Europe - "Waste to Art"; Посольства США в Україні - "City Startup Fair"; USAID - "Конкурентоспроможна
економіка України" (4 проєкти); Посольства Федеративної Республіки Німеччина - "Острівець здоров’я", "Закупівля медичних
приладів для запуску Хмельницького медичного центру надання спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги";
Канадського фонду місцевих ініціатив Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) - створення онлайн платформи для жінокмисткинь Хмельницької області, яка дасть можливість їм ділитись з аудиторією власними творами під час карантину;
Посольства США в Україні - Ukrainian-American Basketball Camp in Khmelnytskyi Ukraine, Освітня веб платформа дистанційного
навчання міста Хмельницького, City Startup Fair; Уряду Швеції та Програми розвитку ООН – "АнтиCOVID Стартап" Фонд для
підтримки та фінансування бізнес-проєктів; Prince Claus Fund for Culture and Development – "Drowned Legacy (затонула
спадщина)"; Open Government Partnership Local Program – "Expression of Interest"; Міністерства розвитку громад і територій
України - "Створення експозиції інноваційного історико-культурного музейного комплексу міста Хмельницького",
"Будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому" тощо.
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.
Проєкт міської ради "Оснащення сучасної реанімаційної зали у травмацентрі на базі комунального підприємства "Хмельницька
міська дитяча лікарня" став переможцем конкурсного відбору на отримання грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ
Уряду Японії (вартість проєкту від 1,6 млн. грн. до 1,9 млн. грн.).

Презентаційна, сувенірна та іміджева продукція презентувалась представникам офіційних делегацій, міжнародних організацій,
фінансових інституцій під час офіційних прийомів з питань налагодження співпраці (фотоальбом "Хмельницький. Щодня
новий", календарі подій 2020 "Щодня цікавий", екоторби, крафтпакети, магніти, браслети, наліпки, чашки, шкарпетки,
термокружки, 3D листівки тощо).
Створено нові канали комунікації "Хмельмен", "Щодня Хмельницький. Туристично-інформаційний центр" у соцмережах
(Фейсбук, Інстаграм, Телеграм).
Розроблено веб-ресурс туристичного спрямування http://khmel.travel/ та 2 мобільних додатки.
Здійснюється співпраця з інтернет-виданнями ZruchnoTravel. UkrInform, телеканалом UA.TV щодо розміщення інформації про
місто.
Здійснено промоцію Різдвяного ярмарку (відеоролик, просування у соцмережах, сувеніри).

3
КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

2017-2020

6

7

8

9

208,9

10

11

208,9

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

6.Застосування механізму
прямого маркетингу
(Directmailmarketing)

КУ “Агенція розвитку міста”,
управління економіки

1.Створення робочої групи з
розробки бренду міста із
залученням експертів з
регіонального маркетингу та
брендингу

5

Виконується

5.Розроблення мультимедійної Розроблено німецькомовний 2D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста Хмельницького.
презентації міста як інструменту
представлення його під час
зустрічей з інвесторами та на
різних інвестиційних заходах
Розіслано близько 1000 ознайомчих електронних листів з інформацією про інвестиційну привабливість міста для потенційних
інвесторів.

4
2017-2020

Виконується

2017-2020

45,0

45,0
Виконується

2017-2020
Виконується

А.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу
Назва проєкту: Розроблення та просування бренду міста
Створено робочу групу, проведено стратегічну бренд-сесію з розробки айдентики бренду міста. Міською радою оголошено
КУ “Агенція розвитку
Лютий 2018
конкурс з розробки бренду міста. Здійснено прийом конкурсних робіт з визначення розробника бренду та брендбуку міста.
Хмельницького”, управління
економіки

2.Бренд-орієнтований аналіз
Проведено бренд-орієнтований аналіз міста.
міста: аналіз цільових аудиторій
бренду; SWOT-аналіз;
конкурентний аналіз

КУ “Агенція розвитку
Хмельницького”, управління
економіки

Березень –
травень
2018

3.Розроблення платформи
Розроблено бренд міста та концепцію його візуальної ідентичності.
бренду міста (формування
профілю привабливості міста;
розроблення стратегічного ядра
бренду міста; компонентів
платформи бренду міста;
компонентів системи
комунікацій бренду міста)

КУ “Агенція розвитку
Хмельницького”, управління
економіки

Червень –
серпень
2018

Виконано

Виконано
65,0

65,0

Виконано

1
4.Просування бренду (створення
та наповнення сторінки “Бренд
Хмельницького” у мережі
Facebook, реалізація цільових
заходів, спрямованих на
розвиток та просування бренду
Хмельницького)

1.Вибір земельної ділянки для
розміщення індустріального
парку
2.Затвердження концепції
створення індустріального
парку. Прийняття рішення про
створення індустріального
парку

2
Створено сайт http://brand.khm.gov.ua, на якому розміщено Паспорт стандартів системи візуальної ідентифікації бренду міста та
його суміжних брендів (Брендбук). Він використовується зацікавленими особами для розробки власних графічних матеріалів.
Також розробляються/погоджуються макети промопродукції з використанням розробленої символіки (сувенірні кружки,
листівки, кондитерські вироби, туристичні мапи міста, бланки листів, нагород, дипломів, біл-борди, банери тощо).

3
КУ “Агенція розвитку
Хмельницького”, управління
економіки

4
березень –
червень
2018

5

6

7

8

9

10

11

Виконано

А.4. Розбудова точок економічного зростання
А.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості
Назва проєкту: Створення індустріального парку
Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для розміщення
Департамент архітектури,
індустріального парку площею 91 га (вул. Вінницьке шосе, 18). Виконано геодезично-вишукувальні роботи та геологічні
містобудування та земельних
дослідження земельної ділянки.
ресурсів
Розроблено та затверджено детальний план території.
Прийнято рішенням міської ради від 14.12.2018 року №15 про створення індустріального парку "Хмельницький" та
затвердження його концепцію.

Управління економіки

2017
Виконано
2018
Виконано

3.Подання до Міністерства
Подано заяву з відповідним пакетом документів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення
економічного розвитку і
індустріального парку “Хмельницький” до Реєстру індустріальних парків.
торгівлі України пакету
документів, необхідного для
реєстрації індустріального парку

Управління економіки

4.Отримання ініціатором витягу Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України включено до Реєстру індустріальних парків індустріальний парк
з Реєстру індустріальних парків “Хмельницький”.

Управління економіки

2018

5.Проведення конкурсу з вибору З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку "Хмельницький" шляхом організації і
керуючої компанії
проведення відкритого конкурсу прийнято рішення міської ради від 09.10.2019 року №13 "Про організацію та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку "Хмельницький". Ведеться підготовка до проведення конкурсу.

Управління економіки

2019

6.Створення та функціонування Проводиться робота з виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури, необхідної для
індустріального парку
подальшої розбудови індустріального парку "Хмельницький".
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 водопостачання та каналізації отримано містобудівні умови та
обмеження, технічні умови, оголошено процедуру закупівлі робіт для виготовлення проєкту.

Управління економіки

2018
Виконано

Виконано
Буде виконано у
наступні періоди

2019-2020

64,5

64,5

1007,8

1007,8
Буде виконано у
наступні періоди

А.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки
Назва проєкту: Сприяння розвитку ІТ-сектору
1. Проведення “круглих столів” Підписано Меморандум про співробітництво між Хмельницькою міською радою та ГО "ІТ-кластер міста Хмельницького".
Департамент освіти та науки,
з питань розвитку ІТ-галузі та
навчальні заклади, КУ
залучення ІТ-спеціалістів до
“Агенція розвитку міста”
реалізації муніципальних
проєктів

2017-2020
Виконано

2. Сприяння створенню
коворкінг-центрів для ІТспеціалістів

9 жовтня 2020 року відкрито центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB.

КУ “Агенція розвитку міста”,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020

3.Впровадження системи
відкритих даних (Open Data)

Хмельницький приєднано до Міжнародної Хартії відкритих даних https://opendatacharter.net/ та є членом спільноти глобального
ХМКП
Партнерства «Відкритий уряд» OGP (Open Government Partnership).
“Хмельницькінфоцентр”,
Система відкритих даних впроваджується на веб-порталі відкритих даних міської ради https://mycity.khm.gov.ua, геопорталі
Хмельницький національний
міської ради https://gis.khm.gov.ua/ (впроваджено у рамках проекту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в
університет, управління
Україні "ВзаємоДія" та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку) та Єдиному державному веб-порталі відкритих
економіки
даних https://data.gov.ua.
Станом на 01.01.2021 р. на веб-порталі відкритих даних міської ради оприлюднено більше 70 відкритих реєстрів в режимі
онлайн.

2017-2020

Виконано

Виконано

1
4. Створення навчальнометодичної бази з ІТ-дисциплін
(розроблення інтерактивних,
проєктивних, кейс- технологій,
електронних навчальних курсів,
підручників, посібників,
системи комп’ютерного
тестування знань)

2
На базі НВК №10 упорядковується навчально-методичний контент у OneDrive та ClassNotebook на платформі MsOffice 365.
Впроваджується автоматизована перевірка програм, які складають учні (сервер Ejudge). Розроблено матеріали 9 інноваційних
уроків у хмарному середовищі, реалізовано 4 навчальні проєкти, проведено тренінги "Використання хмарних технологій на
уроках та в позакласній роботі".
Впроваджуються інноваційні педагогічні та ІТ- технології та методики навчання у школах міста.

3
Департамент освіти та науки,
навчальні заклади

5. Популяризація ІТ в освітніх
закладах

У всіх закладах загальної середньо освіти застосовано ІТ- технології і методики навчання за допомогою електронних сервісів.
Під час організації освітнього процесу в умовах карантину в режимі онлайн проведено переважну більшість заходів, нарад,
семінарів, конкурсів, вебінарів з керівниками закладів освіти, педагогами і учнями. (ZOOM, Viber, Message). Освітній процес
організовується за допомогою GoogleClass, Google MEET, Google Hangouts, Google форм, MS Office365 - Teams Forms,
OneNoteClass тощо.
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.

Департамент освіти та науки,
навчальні заклади

1. Розроблення та прийняття
рішення міської ради “Про
впорядкування розміщення
тимчасових споруд для
здійснення підприємницької
діяльності та тимчасових
конструкцій на території міста
Хмельницького”
2. Проведення інвентаризації
тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

4
2017-2020

6

7

8

9

10

11

Виконано

2017-2020

Виконано

А.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю
Назва проєкту: Покращення естетичного вигляду міста
Прийнято рішення міської ради від 22.03.2017 року №30 "Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення
Управління торгівлі
підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького".

2017

Виконано

Управління торгівлі,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017

3. Розроблення та затвердження Розроблено варіанти архітипів зовнішнього вигляду тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
архітипів тимчасових споруд
Проведено 50 нарад за участю суб'єктів господарювання щодо виконання вимог стосовно зміни зовнішнього вигляду
тимчасових споруд у відповідності до затверджених міською радою архітипів. Суб'єктами господарювання здійснюються
роботи щодо опорядкування зовнішнього вигляду фасадів тимчасових споруд відповідно до розроблених архітипів (станом на
01.01.2021 року впорядковано 643 тимчасові споруди).

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

4. Затвердження комплексної
Комплексну схему розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста
схеми розміщення на території оприлюднено на офіційному сайті міської ради.
міста пересувних тимчасових
споруд для провадження
підприємницької діяльності

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

Управління торгівлі

2017

5. Затвердження Порядку
розміщення на території міста
Хмельницького пересувних
тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

5

Проведено інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з одночасною перевіркою їх
відповідності паспортам прив'язки та місця розташування у відповідності до комплексної схеми розміщення стаціонарних
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста (засоби пересувної торговельної мережі 425, стаціонарні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності - 1130).
За результатами інвентаризації визначено тимчасові споруди, які розміщено з порушенням вимог законодавства та без
відповідних дозвільних документів.

Затверджено Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності, згідно з яким запроваджено розміщення пересувних тимчасових споруд на конкурсній основі через
систему "Прозорро. Продажі" (рішення міської ради від 04.07.2018 року №29).

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

1
6. Впорядкування розміщення
тимчасових споруд для
провадження підприємницькою
діяльністю у сфері торгівлі,
відпочинку та розваг на
території парків і скверів

2
Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради прийнято рішення від 26.03.2020 року №267 "Про затвердження
комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького".
Протягом 2020 року через систему "Прозорро.Продажі" проведено 27 аукціонів на право розміщення тимчасових споруд у
парку ім. М.Чекмана, за результатами яких укладено 14 договорів на встановлення тимчасових споруд оновленого
архітектурного типу.

3
Управління торгівлі, КП
“Парки і сквери міста
Хмельницького”, КП по
зеленому будівництву і
благоустрою міста,
управління житловокомунального господарства

4
2017-2018

7. Демонтаж самовільно
Відповідно до рішення виконавчого комітету “Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"
розміщених тимчасових споруд проведено демонтаж 52 об'єктів.

Управління торгівлі,
управління екології та
контролю за благоустроєм
міста, КП
“Хмельницькбудзамовник”

2017-2020

8. Розроблення та затвердження Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від
Департамент архітектури,
Порядку розміщення зовнішньої 19.07.2018 р. №518.
містобудування та земельних
реклами
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.05.2020 р. №436 внесено зміни до Порядку розміщення зовнішньої реклами
ресурсів
у місті Хмельницькому.
9. Впорядкування рекламних
конструкцій

Проводиться заміна технічно застарілих рекламних конструкцій.

10. Реконструкція залізничного
вокзалу

Виконанано роботи з капітального ремонту фасаду будівлі вокзалу станції Хмельницький.

11. Капітальний ремонт
Привокзальної площі,
встановлення фонтану,
облаштування клумби

Здійснено ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка); облаштовано фонтан та
тротуар.

1. Реконструкція мережі
електропостачання сектору
“Бартер” МКП – ринок
“Ранковий”

5

6

7

8

254,0

254,0

733,0

Виконано

2017-2018

1203,0

Управління житловокомунального господарства,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017

8310,6

МКП – ринок “Ранковий”,
управління торгівлі

3.Капітальний ремонт вул.
Геологів та проїзду Геологів

З метою покращення технічного стану дорожнього покриття вул. Геологів у районі речових ринків виконано капітальний
ремонт проїзду Геологів та капітальний ремонт покриття вул. Геологів (від ПК 14+75 до ПК 19).
У 2020 році проведено коригування проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з ремонту ділянки дороги на вул.
Геологів (від ПК 10+17 до ПК 14+81).

4.Благоустрій територій ринків
приватної форми власності

Адміністраціями ринків постійно вживаються заходи щодо покращення умов для здійснення торговельної діяльності
Суб’єкти господарювання
підприємцями. Зокрема:
приватної форми власності,
-ринок "Дарсон", ПП "Еверслі" виконано роботи з відновлення проводки електромережі, побудовано каналізаційно-насосну
ГО “Асоціація Хмельницьких
станцію, виконано асфальтування території ринків;
ринків”, управління торгівлі
- ТОВ "ТСЦ "Кооператор" на ринку з продажу непродовольчих товарів (вул. Геологів,18) проведено реконструкцію торгових
місць;
- ТОВ "Ринок Сардонікс" здійснено облаштування асфальто-бетонного покриття території ринку та ремонт дахового покриття
над кіосками;
- ПП "Ізіда" здійснено капітальний ремонт дахового покриття над кіосками, покращення зовнішнього вигляду кіосків (обшивка
металопрофілем), поямковий ремонт покриття території 3 паркувальних майданчиків;
- ПП -ринок
"Житомирський"- виконано роботи з поліпшення зовнішнього вигляду кіосків (фарбування).

733,0

2017

ПАТ “Укрзалізниця”

Продовжувалась робота з реконструкції ринку: облаштовано дахове покриття над проходом між кіосками і над сходами на
території ринку, відкатні ворота на центральному вході до ринку, здійснено заміну сходів з вул. Кам’янецької на ринок і
облаштування дахового покриття, дворядне перекриття над торгівельними прилавками загальною довжиною 48 м,
реконструкцію 4 торгових стаціонарних кіосків та будівництво 1 кіоску, ремонт м’ясного павільйону, заміну холодильного
обладнання, реконструкцію системи відведення дощових вод тощо.

11

Виконано

2018-2020

2.Реконструкція ринку МКП –
ринок “Ранковий” (заміна
павільйонів, благоустрій
території)

10

Виконано

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності

Назва проєкту: Розвиток інфраструктури ринків
Здійснено реконструкцію мережі електропостачання сектору "Бартер", придбано підмітально-прибиральну машину,
МКП – ринок “Ранковий”,
облаштовано туалет на території ринку.
управління торгівлі
У 2019 році проведено ремонт та реконструкцію ліній електромереж, технічне обслуговування трансформаторної підстанції,
здійснено облаштування системи водовідведення, очищення каналізаційного колектору зливного каналу. Побудовано
приміщення для працівників парковки.

9

Виконано

1203,0

Виконано

8310,6
Виконано

2017

1917,1

1917,1
Виконано

2017-2020

1976,5

1976,5

7278,5

7278,5
Виконується

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

11,0

11,0

4150,4

4150,4
Буде виконано у
наступні періоди

2017-2020

1883,0

1883,0

13695,1

5275,7

8419,4

Виконується

1
5.Організація зустрічей з питань
поліпшення інфраструктури
ринків, дотримання вимог
законодавства тощо

2
Продовжується співпраця між міською радою та громадською організацією "Асоціація Хмельницьких ринків".
Проведено 3 наради з представниками адміністрацій ринків, торгових рядів, майданчиків стосовно питань забезпечення
безперебійного функціонування ринків, благоустрою території, дотримання правил пожежної безпеки, протиепідемічних вимог
під час дії карантину на території країни.
Створено інформативну групу у мобільному додатку Вайбер "Ринки, торгові ряди, торгові майданчики" для оперативного
інформування щодо дотримання чинного законодавтва та оповіщення про питання роботи ринків, рядів, майданчиків.

6.Створення торговельної мапи Торговельну мапу створено на /www.google.com/maps/ (нанесено 253 заклади ресторанного господарства, 209 магазинів,
міста
торгових центрів та 33 відкритих майданчики для харчування).
У рамках впровадженням геоінформаційної системи та геопорталу міської ради створено реєстр "Торгівля"
https://gis.khm.gov.ua/torgivlya і карти "Ресторани" та "Торгівля".

3
Управління торгівлі, ГО
“Асоціація Хмельницьких
ринків”, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності

4
2017-2020

Управління торгівлі, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

Назва проєкту: Підтримка місцевих товаровиробників
1.Створення та функціонування За сприяння міської влади функціонують дві постійно-діючі виставки-ярмарки (вул. Львівське шосе, 14, вул. Кам'янецька, 80),
Управління торгівлі,
постійно-діючої виставки
де здійснюють підприємницьку діяльність 37 суб’єктів господарювання.
управління комунального
місцевих товаровиробників
майна
2.Забезпечення функціонування Для забезпечення функціонування постійно діючої виставки-ярмарку на вул. Львівське шосе,14 розпорядником приміщення
постійно діючої виставкипроводяться ремонтні роботи.
ярмарки на вул. Львівське шосе,
14
3.Сприяння розвитку фірмової
торгівлі місцевих
товаровиробників

4.Проведення фестивалів,
ярмарок з реалізації
сільськогосподарської продукції
та продовольчих товарів та
ярмарок з продажу виробів
народних майстрів

Міською владою створюються максимально сприятливі умови для ведення бізнесу на території міста, у т. ч. для місцевих
товаровиробників, що забезпечують задоволення потреб населення у продовольчих товарах. Станом на 01.01.2021 року у місті
працює 169 об'єктів фірмової торгівлі, що на 4 об’єкти більше, ніж на початок 2020 року.
Порядком розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасовх споруд для провадження підприємницької
діяльності передбачено позаконкурсне розміщення пересувних тимчасових споруд, власниками яких є господарюючі суб'єкти місцеві виробники продовольчих товарів, у яких офіційно зареєстрованими є не менш як 5 працівників, а також 60% продукції,
яка реалізується, складає продукція власного виробництва. Дана умова враховується під час проведення електронних торгів на
розміщення пересувних тимчасових споруд на території міста.
Проведено Великодній ярмарок у режимі онлайн, у якому взяли участь 17 суб"єктів господарювання (місцеві виробники,
заклади ресторанного господарства, майстерні декору та ін.).
Проведено гастрофест "Підпілля кави", у якому взяли участь 5 суб"єктів господарюванння.
Організовано фудкорти під час проведення щотижневих кінопоказів на літній період під відкритим небом у парку
Молодіжному, Американський пікнік, свято Івана Купала, український пінкік по відзначенню Дня Незалежності України.
У рамках проведення святкових заходів з нагоди Дня міста організовано виставку-ярмарок виробів майстрів народноприкладного мистецтва та захід "Підпілля кави".
Організовано Різдвяний ярмарок (кількість учасників – 31 суб’єкт господарювання).

Управління торгівлі
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Виконується

Виконано

2017-2020
Виконується
2017-2020

49,7

49,7

459,2

459,2
Виконано

Управління торгівлі, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності

2017-2020

Виконано

Управління торгівлі,
управління культури і
туризму

2017-2020

Виконано

Назва проєкту: Співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття Міжнародного аеропорту Хмельницький
1.Передача цілісного майнового Хмельницька міська рада зверталась до керівництва області щодо передачі у комунальну власність міста КП “Аеропорт
Хмельницька міська рада
2017-2018
комплексу КП “Аеропорт
Хмельницький".
Хмельницький” у комунальну
власність міста
2.Розроблення інвестиційного
проєкту

10

Хмельницька обласна рада рішенням від 22.12.2017 р. №29-17/2017 затвердила Програму відновлення та розвитку
комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018–2022 роки.
Керівництвом аеропорту спільно з Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області розроблено інвестиційні проєкти
щодо відкриття Міжнародного аеропорту "Хмельницький" та створення інтермодального торговельно-логістичного хабу.

Управління економіки

3.Розроблення технікоекономічного обґрунтування

У 2019-2020 роках здійснено співфінансування з міського бюджету робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на
виконання робіт з реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітнопосадкової смуги на 500 метрів, капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення (на електроопори встановлено 24 системи
освітлення, які працюють за рахунок сонячної енергії).

Управління економіки

4.Пошук інвестора

КП "Аеропорт Хмельницький" вдруге проходить щорічну сертифікацію злітно-посадкового майданчика для малої авіації.
Здійснюється підготовка летовища для сертифікації з перевезення вантажів.

Управління економіки

1.Проведення моніторингу
логістичних потужностей

Проведено моніторинг.

Не виконано

2018
Виконано

2018

499,9

499,9

1795,5

1795,5
Виконується

2019-2020

Виконується

Назва проєкту: Створення логістичного центру
Управління економіки,
управління транспорту і
зв’язку

2018
Виконано

1
2.Аналіз співвідношення
логістичних потреб і
потужностей, розроблення
концепції створення центру
логістики

2
17 травня 2019 року відкрито Хмельницький інноваційний термінал компанії "Нова Пошта" - ключовий об’єкт інфраструктури
вантажоперевезень "Нова Пошта" у Західній Україні. Термінал побудований з використанням кредитних коштів Європейського
банку реконструкції та розвитку у сумі 9,5 млн євро.
Місце будівництва: Хмельницька область, Хмельницький район, територія Розсошанської територіальної громади, 8 км від м.
Хмельницького. Місце реєстрації підприємства: м. Хмельницький.

3
Управління економіки,
управління транспорту і
зв’язку

4
2018

3.Створення та підтримка
функціонування центру
логістики для підприємств

Побудова терміналу компанії "Нова Пошта" сприяє підвищенню якості, збільшенню швидкості обробки вантажів, зменшенню
часу їх доставки та удосконаленню логістики.

Управління економіки,
управління транспорту і
зв’язку

2018-2020

1.Проведення семінарів, нарад,
робочих зустрічей з питань
вивчення мотиваційних
чинників створення кластеру
легкої промисловості з його
потенційними учасниками

5

6

7

8

9

Виконано

А.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості
Назва проєкту: Створення передумов для формування кластеру легкої промисловості
Міська рада активно долучається до формування кластерних ініціатив підприємницькою громадськістю міста.
Хмельницька міська рада
2017-2018
Проведено форум "Швейна галузь: перезавантаження 2.0", який об’єднав представників швейної галузі та легкої промисловості
Хмельниччини. Під час форуму обговорювались актуальні тенденції на ринку, переваги кластерної моделі діяльності для
динамічного розвитку малих та середніх підприємств, вимоги для налагодження експорту до європейських країн та
відповідність стандартам, стабільність внутрішніх бізнес-процесів, конкурентні переваги швейного підприємства, ключові
показники офлайн магазину, тренди розвитку швейної галузі тощо.
Захід організовано Центром інформаційної підтримки бізнесу у м. Хмельницькому, заснованим на базі ГО "Громадський рух
"Нова економічна політика" у рамках ініціативи #EU4Business за підтримки ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні.
Задля примноження спільного досвіду, обміну інформацією та можливості якісніше представляти місто на міжнародних торгововиставкових майданчиках, засновано два кластерних рухи виробників одягу - "Podillya Women Apparel Cluster" та "Podillya
Wedding Group".

1.Розроблення та реалізація
системи пільг для
новостворених переробних
підприємств

У зв'язку із карантинними обмеженнями проєкт "Мо/Дні" відбувся у онлайн форматі. Задля популяризації місцевих брендів
одягу серед профільної аудиторії в рамках фестивалю моди створено 4 відеоролики про хмельницькі бренди одягу. Фестиваль
продемонстрував покази колекцій виробників, які працюють у напрямках еко-дизайну у сучасній індустрії моди.

Управління економіки,
управління торгівлі, ,
управління культури і
туризму, Хмельницька
торгово-промислова палата

Назва проєкту: Розширення мережі малих переробних підприємств
Затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
Управління економіки
підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів. Компенсація надається суб’єктам підприємництва, які залучили кредити
для реалізації інвестиційних проєктів (придбання основних засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових
коштів тощо). Право на одержання компенсації мають суб’єкти підприємництва, які розробили та реалізують інвестиційні
проєкти за наступними пріоритетними напрямами: виробництво харчових продуктів та напоїв; текстильне виробництво та
виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; деревообробне виробництво; виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції; виробництво ґумових і пластмасових виробів; металургійне виробництво; машинобудування, виробництво
машин, устаткування та готових металевих виробів тощо.
Затверджено Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з
міського бюджету. Підприємствам надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету для участі у ярмаркововиставкових заходах на території України та за її межами (у 2020 році 1 суб’єкту господарювання надано відшкодування у сумі
33,1 тис. грн.).

2.Залучення до виставковоПідприємства переробної промисловості постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів, які проводяться на території
ярмаркових заходів підприємств України і за кордоном.
переробної промисловості
3 – 5 листопада 2020 року місцеві виробники взяли участь у Міжнародній виставці Word Food Ukraine, де мали змогу
презентувати продукти харчової промисловості власного виробництва.
8 – 10 вересня 2020 року представники легкої промисловості: Bretelle, Family by Stolyarchuk, Bocharova, Dias, Vertex, BESSA
продемонстрували одяг власного виробництва, уклали контракти та розширили ділове співробітництво на міжнародному
фестивалі моди Kyiv Fashion 2020.

1.Розроблення та затвердження Розроблено концептуальний план Форуму.
концептуального плану Форуму
економічного розвитку
Хмельницького

Управління економіки,
Хмельницька торговопромислова палата

11

Виконано

Виконано

Назва проєкту: Створення дизайн-студій, проведення fashion-фестивалів, показів
1.Сприяння суб’єктам
Здійснюється пошук зацікавлених суб'єктів господарювання у створенні дизайн-студій.
Управління економіки
2017-2020
господарювання щодо реалізації
підприємницької ідеї зі
створення дизайн-студій
2.Організація та проведення
fashion-фестивалів

10

Буде виконано у
наступні періоди

2018-2020
Виконано

2017-2020

33,1

33,1

166,4

166,4

Виконується

2017-2020

А.5. Розвиток експортного потенціалу
А.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту
Назва проєкту: Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького
Управління економіки
Лютий 2017,
2018, 2019,
2020

Виконується

Виконано

1
2.Проведення організаційних
заходів

2

3
4
Управління економіки,
Лютий –
управління культури і
квітень
туризму, управління торгівлі, 2017, 2018,
громадські організації,
2019, 2020
підприємства, установи

Здійснено організаційні заходи.

3.Проведення міжнародного
27 квітня 2017 року проведено І Форум економічного розвитку Хмельницького.
Форуму економічного розвитку 28 вересня 2018 року проведено ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького.
Хмельницького
14-15 березня 2019 року взято участь у ІІІ Міжнародному економічному форумі "Інвестиційні можливості Хмельниччини" та
залучено до участі у ньому підприємства міста.

6

Управління економіки,
Квітень
управління культури і
2017, 2018,
туризму, управління торгівлі, 2019, 2020
громадські організації,
підприємства, установи

Назва проєкту: Співпраця та сприяння роботі центру підтримки бізнесу
Налагоджено співпрацю з бізнес-спільнотою Proskuriv Business Club, діяльність якої спрямована на розвиток бізнес-середовища
Центр підтримки бізнесу
міста. У рамках співпраці проведено ряд освітніх заходів для підприємців міста на базі Центру підтримки інновацій та
підприємництва
iHUB.
2.Підготовка проектів місцевих
Центр підтримки бізнесу, КУ
У рамках Програми #TraintheTrainers, що розроблена Інститутом маркетингу Естонії у співпраці з Офісом з просування
виробників до фінансування
“Агенція розвитку міста”
експорту
командою
"Export
Business
Solutions",
до
складу
якої
входить
представник
міської
ради,
надано
консультаційні
послуги
міжнародними фондами
з експортного маркетингу для 3 компаній, зокрема:
- ТОВ "Полларді Фешн Груп" надано консультації щодо виходу на ринок Австралії (проаналізовано ринок весільних суконь,
3.Аналіз ринкових можливостей
Центр підтримки бізнесу
розроблено модель виходу на ринок, підготовлено рекомендації щодо позиціонування та брендингу);
- ТОВ "Triadaдля представників малого та
M" надано консультації щодо виходу на ринок Італії (проаналізовано ринок поліграфічних послуг, розроблено модель виходу на
середнього бізнесу
ринок, підготовлено рекомендації щодо позиціонування та брендингу, розроблено систему заходів ризик-менеджменту);
- компанії "Devloop" надано консультації щодо виходу на ринок Канади (здійснено аналіз конкурентів, надано рекомендації
4.Проведення тренінгів для
Центр підтримки бізнесу, КУ
щодо позиціонування та просування, розроблено стратегії digital-маркетингу на експортних ринках).
представників малого та
“Агенція розвитку міста”
середнього бізнесу
1.Надання консалтингової
підтримки

5.Підготовка підприємств до
участі у міжнародних виставках

5

Центр підтримки бізнесу

2017-2020

7

8

9

10

11

Виконано

670,0

670,0
Виконано

Виконано

2017-2020
Виконано
2017-2020
Виконано
2017-2020
Виконано
2017-2020
Виконано

А.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки
(у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)
Назва проєкту: Розроблення та просування бренду місцевого виробника
1.Проведення конкурсу на
розробку бренду продукції
місцевого товаровиробника

Розроблено логотип "Купуй Хмельницьке!".

1.Збір, систематизація і
оприлюднення інформації про
проведення виставковоярмаркових заходів, форумів,
бізнес-зустрічей за кордоном
2.Залучення місцевих
виробників до участі у
різнопланових виставковоярмаркових заходах, форумах,
бізнес-зустрічах за кордоном

2018
Виконано

2.Розроблення бренду продукції Здійснено ребрендинг логотипу для проєкту "Купуй Хмельницьке!".
місцевого товаровиробника
Розроблено стратегію просування бренду за 3 галузями (легка, харчова, машинобудівна).
3.Популяризація та просування
бренду продукції місцевого
товаровиробника

Управління економіки

Здійснюється популяризація та просування бренду продукції місцевого товаровиробника шляхом реалізації проєкту "Купуй
Хмельницьке!" (маркування товарів у торговельних мережах міста та участі місцевих товаровиробників під гаслом "Купуй
Хмельницьке!" у всеукраїнських та міжнародних виставках).
У рамках стратегії просування бренду «Купуй Хмельницьке!» завершено розробку багатофункціонального веб-порталу для
популяризації місцевих виробників (здйснюється його наповнення учасниками проєкту).

Управління економіки

2018
Виконано

Управління економіки,
управління торгівлі, КУ
“Агенція розвитку міста”,
Хмельницька торговопромислова палата

2018-2020
Виконано

Назва проєкту: Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном
Керівники промислових підприємств постійно інформувались про проведення всеукраїнських та міжнародних виставок,
Хмельницька торгово2017-2020
запрошувались до участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу зарубіжних країн у офлайн та онлайн форматах.
промислова палата,
управління економіки

3 – 5 листопада 2020 року місцеві виробники під гаслом "Купуй Хмельницьке!" взяли участь у Міжнародній виставці WordFood
Ukraine, де мали змогу презентувати продукти харчової промисловості власного виробництва.
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.
14 липня 2020 року за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України у Республіці Узбекистан відбулася онлайн
конференція представників міської влади та бізнесу міст Хмельницького та Наманган.
01 грудня 2020 року відбулась конференція з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль.
21 грудня 2020 року відбулася зустріч з генеральним директором Interbit Inversiones (Іспанія), яка спеціалізується на
виготовленні електромобілів, досягнуто домовленостей щодо опрацювання можливостей розміщення заводу з виробництва
електрокарів у місті Хмельницькому.

Управління економіки

Виконується

2017-2020

Виконується
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2

3

4

Всього

5
10290,6

6
4462,9

7
5827,7

8
52480,9

9
30574,8

10
21906,1
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Сфера розвитку В. Комфортне та безпечне місто

1

1. Впровадження системи
електронного документообігу
“Електронна система
управління документами та
записами для Хмельницької
міської ради” та перехід на
електронний обмін ділових
листів, звернень

2

3
4
В.1. Розумне управління містом
В.1.1. Розвиток електронного урядування у місті
Назва проєкту: Впровадження електронного документообігу у Хмельницькій міській раді
У тестовому режимі впроваджується система електронного документообігу у виконавчих органах міської ради.
ХМКП
2017-2020
“Хмельницькінфоцентр”,
загальний відділ, управління
адміністративних послуг

2. Створення корпоративної
Створено корпоративну мережу передачі даних виконавчих органів Хмельницької міської ради, до якої підключено локальні
мережі передачі даних
мережі управлінь та відділів.
Хмельницької міської ради, яка
об’єднає локальні мережі
виконавчих органів міської ради
та підпорядкованих установ,
комунальних підприємств

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
управління капітального
будівництва, виконавчі
органи міської ради та
підпорядковані установи,
комунальні підприємства

2017-2020

3. Придбання техніки для
обладнання автоматизованих
робочих місць спеціалістів, які
підключені до системи
електронного документообігу

Здійснюється оновлення техніки та обладнання робочих місць спеціалістів, які підключено до системи електронного
документообігу.

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

4. Закупівля послуг та
програмного забезпечення для
функціонування системи
електронного документообігу

Для функціонування електронного документообігу у виконавчих органах міської ради придбано програмне забезпечення "ITEnterprise".

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

Управління капітального
будівництва, управління
адміністративних послуг

2017

Управління капітального
будівництва, господарський
відділ, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020

Управління адміністративних
послуг, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

1. Відкриття сучасного офісу
управління адміністративних
послуг

Назва проєкту: Відкритий офіс
Продовжуються роботи з реконструкції приміщення на вул. Кам'янецькій, 38. У процесі будівництва виявлено дефекти
конструктиву стін, які потребували розробки проєктного рішення щодо підсилення стін будівлі.

2. Облаштування робочих місць Всі робочі місця адміністраторів обладнано персональними комп'ютерами та обладнанням системи "електронна черга".
адміністраторів технікою та
Обладнання постійно оновлюється.
обладнанням
3. Запровадження електронного В управлінні адміністративних послуг забезпечено функціонування системи електронного документообігу та системи
документообігу в управлінні
"Електронна черга".
адміністративних послуг

5

6

7

у т.ч.

інші
джерела

Всього

Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту з початку
реалізації проєкту, тис.грн.
міський
бюджет

Виконавці проєкту

інші
джерела

Хід виконання заходу

міський
бюджет

Назва заходу

Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту за 2020 рік,
тис.грн.
Термін
у т.ч.
виконання

8

9

10

30,9

30,9

Всього

Стан
виконання

11

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

724,3

724,3

Виконано

23,6

23,6

1443,0

1443,0
Виконано

99,6

99,6
Виконано

921,0

921,0

7825,0

7825,0

1097,0

1097,0

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Виконується
345,6

345,6
Виконано

1
4. Відкриття інформаційних
центрів з облаштуванням
окремих робочих місць для
надання послуг мешканцям у
мікрорайонах міста
1. Створення офіційного вебпорталу міської ради, кабінету
мешканця, єдиної системи
нарахувань та оплати за
житлово-комунальні послуги

2
3
Для комфортності громадян у 8 приміщеннях міської комунальної власності (вул. Молодіжна, 3, вул. Перемоги, 11/1, вул. П.
Управління адміністративних
Мирного, 31, вул. Купріна, 61, вул. Інститутська, 6, вул. Володимирська, 1, вул. Соборна, 56, вул. Майборського, 11) надаються
послуг, ХМКП
адміністративні послуги з питань реєстрації місця проживання, надання довідок та внесення змін у Реєстр територіальної
“Хмельницькінфоцентр”
громади міста Хмельницького.
Назва проєкту: Хмельницький - розумне місто
У рамках впровадження проєкту MyCity створено:
ХМКП
• веб-портал відкритих даних міської ради https://mycity.khm.gov.ua,
“Хмельницькінфоцентр”,
• електронний КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ (електронні сервіси та послуги).
виконавчі органи міської
Функціонує єдина інформаційна мережа комунальних платежів. Щомісяця формується база даних відомостей для надання
ради
субсидій та соціальних допомог.

2. Підключення до Єдиного
державного веб-порталу
відкритих даних

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua зареєстровано розпорядника Хмельницька міська рада
та оприлюднено більше 450 наборів відкритих даних.

3. Створення міських систем
інформування мешканців

Введено в дію перший етап мобільного додатку "MyCity":
• Заходи - Анонси подій (основні загальноміські організаційно-масові та культурні заходи);
• Інформування (інформація про головні новини життєзабезпечення міста, повідомлення про перекриття вулиць, відключення
води, світла, тощо з прив’язкою до мапи міста, оповіщення про екстрені та аварійні ситуації);
• Перелік телефонів оперативних служб міста.
За допомогою безкоштовного застосунку VoIP для смартфонів Viber створено групи для оповіщення по районах міста, які
координує відділ управління міським господарством.

4. Побудова “розумних
До корпоративної мережі виконавчого комітету міської ради підключено 5 "розумних зупинок" громадського транспорту з
зупинок” з wi-fi, сенсорними
електронним табло, вільним wi-fi та камерами відеонагляду.
екранами для забезпечення
мешканців можливістю
отримання інформації та послуг
у електронному форматі
5. Створення додаткових зон wi- У приміщеннях міської ради та ЦНАП створено wi-fi зони.
fi у місті
Зона wi-fi створена на пішоходній частині вул. Проскурівської.
Здійснюється робота з визначення нових місць та залучення інвесторів.
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2017-2020

5

6

7

8

9

10

Виконано

2017-2020

20,0

20,0
Виконано

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
виконавчі органи міської
ради, комунальні
підприємства

2017-2020

Управління транспорту та
зв’язку, управління житловокомунального господарства,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020

Виконано

Виконано

380,3

380,3
Виконується

Виконується

В.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста “Єдиний комунікаційний канал”
Назва проєкту: Створення автоматизованого центру управління міським господарством
1. Створення єдиної системи
Система IP- телефонії потребує значних коштів та в умовах швидкого розвитку технологій втратила свою нагальну
ХМКП
2017-2020
управління міським
необхідність.
“Хмельницькінфоцентр”,
господарством з використанням Вивчаються новітні технології організації корпоративного зв'язку.
відділ управління міським
технологій сучасної ІР-телефонії
господарством, комунальні
підприємства
2. Побудова міської системи
відеонагляду

3. Створення міської системи
оповіщення

У 2020 році встановлено 68 відеокамер, у тому числі 50 відеокамер на перехрестях центральних вулиць міста та 18 біля
ХМКП
майданчиків для збирання побутового сміття.
“Хмельницькінфоцентр”,
Станом на 01.01.2021 р. система відеоспостереження міста Хмельницького об’єднує 230 вуличних відеокамер.
управління житловоСтворено внутрішню систему відеонагляду у приміщеннях виконавчого комітету міської ради (83 відеокамери).
комунального господарства,
До вуличної системи відеонагляду підключено відділ управління міським господарством (служба 15-80), чергову частину
управління капітального
міської поліції, патрульну поліцію, оперативну службу поліції та ситуаційний центр ГУНП в Хмельницькій області, Національну
будівництва
гвардію. Також підключено відеокамери ТОВ "ЦУМ".
У 2018 році придбано трьохканальну систему автоматичного оповіщення та інформування, мобільний телефон.
Забезпечується оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

11

2017-2020

Управління з питань
2017-2020
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
і охорони праці, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
МТРК “Місто”

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
1270,0

1270,0

5623,5

5623,5

Виконується

14,1

11,3

2,8
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

1
4. Створення геоінформаційної
системи управління містом

2
У рамках проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" здійснювались роботи щодо
впровадженню геоінформаційної системи міської ради (ГІС).
Створено перші модулі підсистем ГІС: геопортал; адресний реєстр; містобудівний кадастр; реєстр рекламних засобів; реєстр
тимчасових споруд; міський земельний кадастр; оцифровану містобудівну документацію.
Станом на 01.01.2021 р. на геопорталі опубліковано 16 реєстрів.

3
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

В.2.Розумні містобудування та інфраструктура
В.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста
Назва проєкту: Сучасна та прозора містобудівна документація
1. Коригування (внесення змін) Розроблено проєкт містобудівної документації “Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький”. Проведено Департамент архітектури,
Генерального плану міста
громадські слухання щодо урахування інтересів громадськості у розробленні зазаначеного проєкту.
містобудування та земельних
Документація знаходиться на погодженні з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних
ресурсів
територіальних громад, після чого відбудеться її затвердження міською радою.
2. Розроблення детального
плану території центральної
частини міста

2017

3. Розроблення плану червоних План червоних ліній магістральних вулиць міста затверджено рішенням міської ради від 17.06.2020 р. №87.
ліній магістральних вулиць

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

4. Розроблення та затвердження Історико-архітектурний опорний план міста з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних
історико-архітектурного
ареалів затверджено рішенням міської ради від 17.06.2020 року №86.
опорного плану з визначенням
меж і режимів використання зон
охорони пам’яток та
історичного ареалу міста

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

5. Розроблення детального
плану території “Заріччя”

Розроблено “Проєкт детального планування території мікрорайону “Заріччя”.
Триває робота з розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища".
Затвердження проєкту містобудівної документації відбудеться після проведення екологічної стратегічної оцінки документу.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

6. Розроблення проєкту
“Комплексна забудова
мікрорайону “Заріччя”

Розроблення детального плану території мікрорайону Заріччя (існуюча забудова) буде виконано у наступні періоди.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2018-2020

7. Розроблення проєкту
З метою приєднання прилеглих територій садівничих товариств, що розташовані за межами міста Хмельницького, для
землеустрою щодо
створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення
встановлення (зміни) меж міста ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з
урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів рішенням міської ради від 25.01.2017 р. №53 надано
дозвіл на зміну межі міста Хмельницького шляхом включення прилеглих територій Хмельницького району орієнтовною
площею 340,0 га, у т. ч. з земель Копистинської сільської ради (19,0 га) та Шаровечківської сільської ради (321,0 га).
Процедура призупинена до затвердження містобудівної документації "Коригування (внесення змін) генерального плану м.
Хмельницький".

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017

8. Затвердження нормативно
грошової оцінки земель міста

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів
Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, ХКП
“Хмельницькінфоцентр”

10. Виготовлення
ортофотопланів

Розроблено цифрові інженерно-топографічні плани території міста та 3D моделей будівель.

6

7

8
208,2

9
208,2

10

11

478,7

478,7
Буде виконано у
наступні періоди

2017

Вивчається процедура щодо проходження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Хмельницького
державної експертизи (необхідно виготовити електронний документ щодо результату робіт з оцінки земель м. Хмельницького,
а також отримати витяг з Державного земельного кадастру території м. Хмельницького).
Геопортал розроблено та наповнено містобудівною документацією.
На геопорталі міста забезпечено відкритий доступ до містобудівного кадастру.

5

Виконано

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

9. Формування інформаційних
ресурсів містобудівного
кадастру та введення в
експлуатацію геоінформаційної
системи і геопорталу
містобудівного кадастру

Розроблено “Проєкт детального планування центральної частини міста”.
Триває робота з розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища".
Затвердження проєкту містобудівної документації відбудеться після проведення екологічної стратегічної оцінки документу.

4
2017-2020

436,9

436,9
Буде виконано у
наступні періоди

90,8

90,8
Виконано

Виконано

193,8

193,8
Буде виконано у
наступні періоди
Буде виконано у
наступні періоди

Буде виконано у
наступні періоди

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017
Не виконано
2017-2018
Виконано

2017-2018

Роботи будуть
продовжені у
наступні пеніоди

1
2
3
11. Забезпечення відкритого
Генеральний план та інші проєкти містобудівної документації у вільному доступі знаходяться на офіційному сайті департаменту
Департамент архітектури,
необмеженого доступу (у on-line архітектури, містобудування та земельних ресурсів (deparh.khm.gov.ua), а також на сайті геопорталу міста https://gis.khm.gov.ua/. містобудування та земельних
режимі) до Генерального плану,
ресурсів, ХКП
плану зонування території міста,
“Хмельницькінфоцентр”
містобудівного кадастру та
іншої містобудівної
документації

4
2017-2018

12. Надання земельних ділянок Надано земельні ділянки для будівництва житла 5 учасникам АТО та 3 членам сімей загиблих учасників АТО.
для будівництва житла у нових
масивах індивідуальної забудови

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017-2020

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

Продовжується пошук земельних ділянок.
Вивчено питання щодо будівництва крематорію. Вартість архітектурних розробок та будівництва приміщення крематорію та
колумбарію (місця для збереження урн з прахом) становить близько 1,5 млн. євро.
Розпочато роботи з будівництва колумбарної стінки №1 на території кладовища "Шаровечка".

Департамент архітектури,
2017-2018
містобудування та земельних
ресурсів, управління житловокомунального господарства,
СКП “Хмельницька міська
ритуальна служба”

14. Започаткування роботи
Управління з питань
державного архітектурнобудівельного контролю міської
ради та запровадження системи
постійного контролю за
будівельними роботами з метою
запобігання та виявлення
порушень містобудівного
законодавства

Міською радою неодноразово оголошувались конкурси на заміщення 6 вакантних посад Управління з питань державного
архітектурно-будівельного контролю Хмельницької міської ради, створеного рішенням міської ради від 23.09.2015 р. №8.
Прийнято двох працівників. Посада начальника управління та решти працівників залишаються вакантними через відсутність
бажаючих.

1. Будівництво дошкільного
навчального закладу на 120
місць на пров. Шостаковича, 28А
2. Будівництво навчальновиховного комплексу на вул.
Залізняка, 32

Управління з питань
державного архітектурнобудівельного контролю

5

6

7

8

9

10

11

Виконано

Виконується

Виконується

2017-2020

Буде виконано у
наступні періоди

В.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва
Назва проєкту: Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів
Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць на пров. Шостаковича, 28-А завершено.
Управління капітального
2017-2018
23067,0
23067,0
У 2020 році об'єкт здано у експлуатацію.
будівництва

Завершено будівництво дитячого садочка на 215 місць.
Продовжуються роботи з будівництва початкової школи на 480 місць.

37315,0

35815,0

1500,0
Виконано

Управління капітального
будівництва

2017-2019

3898,0

3898,0

94427,0

85927,0

3. Добудова приміщень на 6
Продовжуються роботи з добудови приміщень.
груп НВО №1 на вул.
Виконано роботи з улаштування системи опалення, внутрішнього та зовнішнього оздоблення, улаштування пожежної
Старокостянтинівське шосе, 3Б сигналізації.

Управління капітального
будівництва

2017-2018

10900,0

10900,0

27224,0

27224,0

4. Реконструкція
Роботи виконано у повному обсязі (у 2018 році об'єкт здано у експлуатацію).
недобудованого плавального
басейну ЗОШ № 20 під дитячий
дошкільний заклад на 6 груп на
вул. І. Павла ІІ (Ричко), 1,
будівництво зовнішніх мереж
електропостачання закладу та
реконструкція котельні

Управління капітального
будівництва

2017

20980,2

20980,2

Виконано

5. Реконструкція з добудовою
до приміщення СЗОШ №18
ім. В.Чорновола на
вул. Кам’янецькій, 119

Роботи виконано у повному обсязі (у 2019 році об'єкт здано у експлуатацію).

Управління капітального
будівництва

2017-2018

7285,5

7285,5

Виконано

6. Реконструкція з надбудовою
приміщень НВК №10 на вул.
Водопровідній, 9А

Завершено роботи з реконструкції приміщень НВК №10 (І черга).

Управління капітального
будівництва

2017-2018

18971,0

18971,0

7607,0

7607,0

8500,0

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

1
2
7. Реконструкція ДНЗ №3 з
Роботи виконано у повному обсязі (у 2017 році об'єкт здано у експлуатацію).
добудовою приміщень на 4
групи на прв. Успенського
(Жукова), 5 та будівництво
зовнішніх мереж
електропостачання навчального
закладу
8. Облаштування меблями та
обладнанням приміщень
навчальних закладів
9. Проєктування та будівництво
нових навчальних закладів з
урахуванням доступності для
дітей з особливими потребами

Для навчальних закладів придбано меблі, техніку, кухонне обладнання, посуд тощо.

Департамент освіти та науки

2017-2020

Управління капітального
будівництва

2017-2019

Назва проєкту: Доступне житло
КП “Хмельницькбудзамовник”

5

6

7

8
19365,9

9
17865,9

10
1500,0

11
Виконано

Виконується

2017-2018
Не виконано

2. Будівництво двох житлових За рахунок житлового фонду територіальної громади міста надано 2 квартири учасникам бойових дій у зоні АТО/ООС,
будинків для учасників
виплачено грошову компенсацію на придбання житла 11 особам.
антитерористичної операції
3. Виділення земельних ділянок Надано земельні ділянки для будівництва житла 5 учасникам АТО та 3 членам сімей загиблих учасників АТО.
для будівництва житла для
військовослужбовців,
внутрішньопереміщених осіб,
інших соціально вразливих
категорій населення

1. Будівництво 18,35 км
водогону діаметром 1000 мм із
склопластикових труб

4
2017

Виконується
Проєктування будівництва навчально-виховного комплексу на вул.Залізняка, 32 та дошкільного навчального закладу на пров.
Шостаковича, 28А, а також проєктування реконструкції інших навчальних закладів здійснювалось з урахуванням доступності
для дітей з особливими освітніми потребами.

1.Виготовлення проєктнокошторисної документації на
будівництво двох житлових
будинків для учасників
антитерористичної операції

4. Надання пільгових
довготермінових кредитів
молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і
придбання житла

3
Управління капітального
будівництва

Надано пільговий кредит 1 родині.

КП “Хмельницькбудзамовник”

2017-2020

Хмельницька міська рада,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

2017-2020

Управління у справах молоді
та спорту

2017-2020

3926,0

3926,0

24379,1

9628,7

14750,4
Не виконано

Виконується

155,0

155,0

1258,5

1098,5

160,0
Виконується

Назва проєкту: Будівництво водогону від с. Чернелівка, міських водопровідних мереж
Побудовано 4,9 км водогону (з початку будівництва - 20,5 км). Відсоток завершення будівництва - 60,3%.
МКП
2017-2018
Виконано роботи з улаштування вузла (камери) перемикання, промивання водогону протяжністю 2,05 км.
“Хмельницькводоканал”

2. Реконструкція артезіанських Виконано реконструкцію артезіанських свердловин №№ 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18.
свердловин
3. Будівництво мереж
Виконано будівництво 1,5 км мереж водопостачання та водовідведення.
водопостачання та
водовідведення у мікрорайонах
міста

МКП
“Хмельницькводоканал”
МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2018

4. Забезпечення водопостачання Забезпечено водопостачанням будинки житлового масиву "Прометей".
будинків мікрорайонів міста, у
яких воно повністю відсутнє

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

2017-2020

604,0

604,0

65976,7

15603,3

1908,9
454,5

454,5

48839,7

50373,4

1908,9
43481,0

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Виконується

5358,7
Виконується

В.3.Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури
В.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури
Назва проєкту: Будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів
1. Будівництво нових
Завершено будівництво магістральної дороги на вулиці Січових стрільців (довжина вулиці 636,5 м, ширина проїзджої частини
Управління капітального
2017-2020
шляхопроводів та транспортних 16 м, двосторонній пішохідний тротуар та зелена зона, 2 світлофорні об'єкти, дренажна система, зовнішнє освітлення, металеве
будівництва, управління
розв’язок
пішохідне огородження, дорожні знаки).
житлово-комунального
Розпочато роботи з будівництва вулиці Мельникова (від вул.Зарічанської до вул.Трудової).
господарства
2. Будівництво доріг у нових
Виконано роботи з будівництва внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 16/2 на вул. Лісогринівецькій.
мікрорайонах міста
Виконуються роботи з реконструкції пров. Перемоги з виїздом на вул. Свободи.

Виконується

19525,0

19525,0

38985,0

38985,0

Виконується

1
2
3. Будівництво пішохідних
Проведено роботи із улаштування тротуарів на вул. Депутатській, вул. Парковій, вул. Зеньковського, у житлових зонах:
доріжок у місцях проживання та прс.Миру,76, вул. Львівське шосе, 33/2, вул. Старокостянтинівське шосе, 3-Б, вул. Громової, вул. Курчатова, 2/1, вул.
масового відпочинку населення Лікарняна, вул. Тернопільська, 28.

3
Управління житловокомунального господарства

4
2017-2020

4. Проведення капітального та
поточного ремонтів доріг,
мостів із застосуванням нових
матеріалів та технологій

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

5. Розширення проїзних частин Проведено розширення проїзних частин з улаштуванням заїзних кишень на 6 зупинках громадського транспорту.
центральних вулиць з
улаштуванням заїзних кишень
на зупинках громадського
транспорту

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

6. Будівництво на зупинках
громадського транспорту
сучасних павільйонів для
очікування

Управління житловокомунального господарства,
суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

7. Облаштування перехресть,
При виконанні робіт капітального та поточного ремонту передбачено облаштування перехресть пониженнями для з’їзду/виїзду
зупинок громадського
на пішохідний перехід через проїзну частину для осіб з особливими потребами.
транспорту пандусами для
з’їзду/виїзду на проїзну частину
осіб з особливими потребами

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

8. Облаштування пристроїв для У 2017-2020 роках влаштовано 17 світлофорних об'єктів, на 7 нерегульованих пішохідних переходах встановлено додаткові
обмеження дорожнього руху,
технічні засоби регулювання дорожнього руху, проведено капітальний ремонт обладнання центру автоматизованої системи
світлофорів, у т.ч. для людей з керування дорожнім рухом.
обмеженими можливостями

Управління житловокомунального господарства

Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на 16 об’єктах (на 18 об’єктах роботи продовжуватимуться у
2021 році), поточний ремонт - на 124 об’єктах.

У 2017-2020 роках встановлено 36 нових павільонів очікування громадського транспорту на зупинках за кошти інвесторів.

7

8
20600,7

9
20600,7

10

11
Виконується

16031,7

16031,7

111443,9

111443,9
Виконується

8480,1

8480,1

341,1

341,1
Виконується

Виконується

Назва проєкту: Реформування системи паркування на території міста
Вивчається досвід інших міст з реформування системи паркування на території міста.
Управління житловокомунального господарства,
управління транспорту та
зв’язку
2. Перегляд місць розташування Під час проведення робіт із капітального та поточного ремонту доріг переглядаються місця розташування дорожніх знаків, які
Управління транспорту та
дорожніх знаків, які визначають визначають місця для паркування або їх заборони.
зв’язку, управління житловомісця для паркування або
комунального господарства
забороняють їх

2017-2020

593,8

6825,6

6825,6

2017-2018
Буде виконано у
наступні періоди
2017-2018
Виконується

Суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

Вивчається можливість створення логістичних центрів, паркінгів.
Побудовано інноваційний логістичний термінал компанії "Нова Пошта" при в’їзді у місто.

Управління транспорту та
зв’язку, управління житловокомунального господарства,
суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

5. Винесення з центру міста
автостанції №3

Вивчається питання щодо можливості перенаправлення міжміських рейсових автобусних маршрутів на інші автостанції міста з
метою розвантаження транспортних потоків у центральній частині міста.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління
транспорту та зв’язку,
суб’єкти господарювання
приватної форми власності

2017-2020

В.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг
Назва проєкту: Зручна транспортна мережа міста
З 20 травня по 30 червня 2017 року фахівцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету проведено
Управління транспорту та
обстеження пасажиропотоків міста, за результатами якого підготовлено звіт та пропозиції щодо запровадження нової
зв’язку
транспортної мережі міста. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.09.2017 р. №657 затверджено перелік маршрутів
міського електричного транспорту та міських автобусних маршрутів загального користування з необхідною кількістю
транспортних засобів на них.
У квітні 2018 року проведено обстеження пасажиропотоків на тролейбусних і автобусних маршрутах.
У 2019 році здійснено заходи щодо покращення транспортного сполучення шляхом внесення змін у існуючу мережу та
відкриття нових маршрутів: автобусний маршрут №20 "Катіон - Лезневе" (курсує по вул. Молдавській), автобусний маршрут
№3 "Озерна - Філармонія". Рух тролейбусного маршруту №2А "Катіон - Автостанція №2" продовжено до мікрорайону Озерна.
У 2020 році відкрито тролейбусні маршрути з використанням тролейбусів з автономним ходом: №4 "Катіон-Ракове" (вул.
Купріна, вул. Чорновола), №4а "Катіон-Ракове" (вул. Купріна, вул. Пілотська).

593,8

Виконується

4. Створення логістичних
центрів, паркінгів при в’їзді у
місто для відстою вантажного
транспорту

1.Обстеження транспортних
потоків, розроблення та
затвердження нової моделі
транспортної мережі

6
6326,5

Виконується

1. Розроблення концепції
реформування системи
паркування на території міста

3. Будівництво підземних
Питання вивчається (продовжується пошук інвесторів та земельних ділянок для будівництва).
парковок, поверхових паркінгів

5
6326,5

Буде виконано у
наступні періоди

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Не виконано

2017

124,8

124,8
Виконано

З 20 травня по 30 червня 2017 року фахівцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету проведено
обстеження пасажиропотоків міста, за результатами якого підготовлено звіт та пропозиції щодо запровадження нової
транспортної мережі міста. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.09.2017 р. №657 затверджено перелік маршрутів
міського електричного транспорту та міських автобусних маршрутів
загального користування з необхідною кількістю
1
2
2. Обстеження пасажиропотоку, транспортних засобів на них.
у тому числі пільгових категорій У квітні 2018 року проведено обстеження пасажиропотоків на тролейбусних і автобусних маршрутах.
У 2019 році здійснено заходи щодо покращення транспортного сполучення шляхом внесення змін у існуючу мережу та
населення
відкриття нових маршрутів: автобусний маршрут №20 "Катіон - Лезневе" (курсує по вул. Молдавській), автобусний маршрут
№3 "Озерна - Філармонія". Рух тролейбусного маршруту №2А "Катіон - Автостанція №2" продовжено до мікрорайону Озерна.
У 2020 році відкрито тролейбусні маршрути з використанням тролейбусів з автономним ходом: №4 "Катіон-Ракове" (вул.
Купріна, вул. Чорновола), №4а "Катіон-Ракове" (вул. Купріна, вул. Пілотська).

3
Управління транспорту та
зв’язку

4
2017

Проведено конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (укладено 20 договорів про
організацію перевезення на 38 автобусних маршрутах).

Управління транспорту та
зв’язку

2017

4. Заміна малогабаритного
транспорту на
великогабаритний екологічно
чистий транспорт

За результатами проведених конкурсів на маршрутах міста курсує 31 великогабаритний автобус.

2017-2020

5.Збільшення кількості
громадського транспорту,
пристосованого для
перевезення людей з
обмеженими можливостями

На підставі внесених змін у Постанову КМУ від 03.12.2008 року №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", з 01.01.2020 року передбачається вимога щодо
забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські автобусні маршрути загального користування, транспортних
засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у кількості до 50%, що
буде враховано при подальших проведеннях конкурсів.
28,1% загальної кількості тролейбусів з низьким рівнем підлоги (34 одиниці).

Управління транспорту та
зв’язку, ХКП
“Електротранс”, суб’єкти
господарювання приватної
форми власності
Управління
транспорту та

1. Впровадження
автоматизованої системи
продажу засобів оплати за
проїзд

7

8

9

3.Впровадження системи
Реалізовано проєкт "Капітальний ремонт системи відеоспостереження за дорожнім рухом на перехрестях із великою
відеонагляду за дорожнім рухом інтенсивністю транспортних потоків в м.Хмельницькому" (на 10 перехрестях та ділянках вулиць встановлено 33 камери
відеоспостереження).
У 2018-2019 роках встановлено 6 павільйонів очікування з інформаційними табло прогнозування часу прибуття громадського
транспорту. У 2020 році встановлено табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту на 3 зупинках ("Ощадбанк",
"Торгівельний центр (Либідь Плаза)", "Залізничний вокзал").

10

11

Виконано

Виконується
2017-2020

зв’язку, cуб’єкти
господарювання приватної
форми власності

ХКП “Електротранс”

Виконується

2017-2020

30773,1

30773,1

85930,0

85930,0
Виконується

В.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою
Назва проєкту: Ефективна система управління транспортною мережею міста
У рамках впровадження сучасних автоматизованих систем електронних платежів, електронних квитків, електронного
Управління транспорту та
2017-2020
підрахунку пільгових пасажирів здійснюється процедура персоніфікації та видачі пільгових карток (виготовлено 45,0 тис.
зв’язку, ХКП “Електротранс”
карток). Станом на 31.12.2020 року видано 38,3 тис. електронних пільгових квитків, встановлено 180 валідаторів на 88
тролейбусах та 2 автобусах. Оновлено 80 мобільних платіжних POS-терміналів кондукторів електротранспорту.

2. Впровадження
Впроваджено Систему управління громадським транспортом (відповідно до договору з ТОВ "Дозор Україна" щодо
автоматизованої системи
впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту).
управління транспортом
Створено центральний диспетчерський пункт з автоматизованою системою управління транспортом.
(єдиний диспетчерський пункт)

4.Облаштування зупинок
електронними табло з
графіками руху громадського
транспорту

6

Виконано

3. Проведення конкурсу на
пасажирські перевезення
автотранспортом у місті

6. Оновлення міського
У 2017 році придбано 7 тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями.
електротранспорту, придбання У 2019 році придбано 5 тролейбусів базової комплектації та 5 тролейбусів з автономним ходом до 20 км (договір фінансового
сучасних тролейбусів із запасом лізингу з правом дострокового погашення).
автономного ходу

5

Управління транспорту та
зв’язку

2017-2020

Управління транспорту та
зв’язку, управління житловокомунального господарства

2017-2018

Управління транспорту та
зв’язку

2017-2020

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Виконано
857,8

857,8
Виконано

В.4.Місто якісних та доступних послуг
В.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження SMART-рішень у сфері надання медичних послуг
Назва проєкту: Сімейна медицина для хмельничан
1. Продовження формування
У місті працює 2 комунальних заклади, які надають первинну медичну допомогу мешканцям міста – КП "Центр первинної
Управління охорони здоров’я 2017-2019
оптимальної мережі закладів
медико-санітарної допомоги №1" та КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2".
первинного рівня надання
16 з 25 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини розташовані відокремлено у віддалених мікрорайонах, 9 – у
медичної допомоги (мережі
приміщеннях поліклінік.
амбулаторій загальної практики У 2020 році відкрито 2 амбулаторії (вул. Трудова, 5Ж, вул. Кам’янецька, 99).
сімейної медицини)

Виконується

3895,2

3895,2
Виконано

1
2. Поступове формування
оптимальної мережі закладів
вторинного рівня надання
медичної допомоги з
урахуванням інтенсивності
надання медичних послуг на
засадах єдиного медичного
простору

2
Станом на 01.01.2021 року у місці функціонує 6 комунальних підприємств - закладів охорони здоров'я, які надають вторинну
медичну допомогу: КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»; КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»;
КП «Медичний стоматологічний центр»; КП «Хмельницький міський перинатальний центр»; КП «Хмельницька міська
лікарня»; КП «Хмельницька міська інфекційна лікарня».

3
Управління охорони здоров’я

3. Перерозподіл ресурсів,
повноважень та функцій між
закладами первинного та
вторинного рівнів надання
медичної допомоги

З 01.04.2020 року всі заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу населенню, перейшли на нову
модель фінансування від єдиного національного замовника - Національної служби здоров'я України за фактично надані
послуги. КП "Медичний стоматологічний центр" фінансується за рахунок коштів міського бюджету (надання послуг пільговим
категоріям населення) та платних послуг.
Прийнято "Програму розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення м. Хмельницького на 2020 р.".

Управління охорони здоров’я

4. Фінансування закладів
первинного рівня надання
медичної допомоги

З 1 липня 2018 року центри первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 отримують фінансування з Національної служби
здоров"я України, що дало їм змогу підвищити рівень заробітної плати співробітникам, враховуючи кількість підписаних
декларацій, а також покращити матеріально-технічну базу.

Управління охорони здоров’я

5. Забезпечення реалізації
принципу вільного вибору
пацієнтами лікаря та створення
рівних прав для медичних
закладів усіх форм власності

Станом на 01.01.2021 року зареєстровано 255,2 тис. декларацій, що складає 94,2% від кількості наявного населення міста.

Управління охорони здоров’я

4
2017-2020

6

7

8

9

10

11

Виконується

2017-2020

Виконується

2017-2020
Виконується
2017-2020
Виконується

6. Розвиток співпраці з
При управлінні охорони здоров'я діє Громадська рада.
громадськими організаціями та У роботі колегії управління охорони здоров'я приймають участь представники Громадської ради та професійних спілок
лікарського самоврядування
медичних працівників міста.
Представники Громадської ради активно співпрацювали у частині функціонування відділення малоінвазивної хірургії (КП
"Хмельницька міська лікарня").
У рамках боротьби з епідемією COVID-19 заклади охорони здоров'я співпрацювали з громадськими організаціями та
благодійними фондами "Подих надії", "Допомагати просто", "Пацієнти України", "Фундація СЕО клаб", "Українська біржа
благодійності" тощо.

Управління охорони здоров’я

2017-2020

Виконується

7. Забезпечення амбулаторій
загальної практики-сімейної
медицини відповідними
фахівцями
8. Забезпечення амбулаторій
загальної практики-сімейної
медицини необхідним
медичним обладнанням,
медикаментами та виробами
медичного призначення

У центрах первинної медико-санітарної допомоги працює 223 лікаря (4 терапевти, 53 педіатри та 140 лікарів загальної практики- Управління охорони здоров’я
сімейних лікарів). Укомплектованість штатних посад лікарями закладів первинної ланки складає 95%.

2017-2020

З моменту переходу на іншу модель фінансування заклади первинної ланки значно покращили свою матеріально-технічну базу. Управління охорони здоров’я
Для забезпечення амбулаторного лікування пільгових категорій населення міста за рахунок коштів міського бюджету лікарями
центрів виписано медикаментів на 7,2 млн. грн.

2017-2020

9. Проведення інвентаризації
комунальних закладів охорони
здоров’я (визначення рівня
забезпеченості обладнанням та
потреби у матеріальнотехнічних ресурсах)

Щороку у закладах охорони здоров’я проводиться інвентаризація, за результатами якої планується придбання обладнання та
Управління охорони здоров’я
апаратури.
У 2020 році 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, відеобронхоскоп, концентратор кисню тощо;
- КП "Хмельницький міський перинатальний центр" - аналізатор біохімічний, гематологічний аналізатор, бінокулярний
мікроскоп, аналізатор сечі, систему для дихання тощо;
- КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний 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.

2017

Враховуючи проведення реформ та впровадження нових умов роботи, збільшено кількість виступів працівників управління
Управління охорони здоров’я
охорони здоров'я та лікарів у засобах масової інформації (кількість виступів з приводу реформи - 60).
Проводиться санітарно-освітня робота серед населення щодо профілактики захворювань та необхідності дотримання здорового
способу життя, протиепідемічних заходів в умовах епідемії COVID-19 (проведено 2300 лекцій, понад 300 виступів на радіо та
публікацій у пресі).

2017-2020

10. Покращення якості
проведення санітарно-освітньої
роботи, періодичних медичних
оглядів і диспанзеризації

5

Виконується
7200,0

7200,0

19406,8

19406,8
Виконується

23974,1

23974,1

36220,9

32620,9

3600,0

Виконано

Виконується

1
2
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11. Відкриття відділення
КП "Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги" приєднано до КП "Хмельницька міська Управління охорони здоров’я
медичної реабілітації та хоспісу лікарня", на базі якої буде створено відділення паліативної та хоспісної допомоги. Відкриття відділення відтерміновано у зв’язку
з епідеміологічною ситуацією.
1. Придбання комп’ютерної
техніки та програмного
забезпечення для медичних
закладів
2. Охоплення широкосмуговим
Інтернетом усіх медичних
закладів
3. Налагодження
функціонування електронного
документообігу, запровадження
єдиного інформаційного
простору для збору, обробки та
прогнозування клінічних та
фінансових даних

Назва проєкту: Інформаційні технології на службі здоров’я
Комп'ютеризація закладів охорони здоров'я є однією з основних умов підписання договору з Національною службою здоров'я
Управління охорони здоров’я
України.
У всіх закладах охорони здоров'я автоматизовано робочі місця, налагоджено роботу з медичними інформаційними системами.
У КП "Хмельницький мсіький лікувально-діагностичний центр" триває впровадження проєкту "Лабораторія в смартфоні".
Широкосмуговим інтернетом охоплено усі заклади охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
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11
Буде виконано у
наступні періоди

Виконано

2017-2019
Виконано

Усі заклади підключено до eHealth — електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує обмін медичною інформацією та
реалізацію програми медичних гарантій населення. Національна служба здоров’я України уклала договори з постачальниками
медичних послуг; аналізує та використовує дані з метою прогнозування потреб населення у медичних послугах, розробки
програми медичних гарантій на наступні періоди, здійснення моніторингу договорів тощо.
У 2020 році запроваджено електронні рецепти за програмою "доступні ліки", а також рецепти на придбання інсуліну. Робота з
електронною системою охорони здоров'я удосконалюється поетапно.

Управління охорони здоров’я

Управління охорони здоров’я

5. Створення єдиного реєстру
пацієнтів та їх медичних даних

Управління охорони здоров’я

Станом на 01.01.2021 року у закладах охорони здоров'я формується реєстр пацієнтів відповідно до звернень за медичною
допомогою. Роботу щодо створення єдиного реєстру пацієнтів та їх медичних даних буде продовжено у наступних періодах.

2017-2020
Виконано

В.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки
Назва проєкту: Інноваційна освіта
Створено та функціонують оновлений сайт Департаменту освіти та науки, 40 сайтів закладів загальної середньої освіти, 43
Департамент освіти та науки
сайти закладів дошкільної освіти, 3 сайти закладів позашкільної освіти.
Запроваджено пілотний проєкт з тестування електронної системи управління процесами у навчальному закладі "Моя Школа"
(СЗОШ №29, НВК №2, ЗОШ №22). Функціонал системи включає модулі комунікації, звітності, фіксування роботи працівників,
електронного документообміну, сховища документів, електронної бази даних, архів навчальних років, аналітику тощо.
Заклади загальної середньої освіти підключено до інформаційної системи управління освітою (ІСУО).

2.Використання “хмарних”
технологій під час організації та
проведення навчальновиховного процесу в закладах
освіти

Закладами освіти широко застосовуються "хмарні" технології в управлінській діяльності і освітньому процесі.
Запроваджено дистанційу форму навчання з використанням програм Zoom, Classroom, Meet. На сайті Департаменту освіти та
науки розміщено матеріали відеоуроків для здобувачів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Спільно з
Хмельницьким національним університетом створено платформу дистанційного навчання.

Департамент освіти та науки

3.Створення та впровадження
електронного журналу у
загальноосвітніх навчальних
закладах міста

Розпочато роботу з апробації шкільних електронних журналів та щоденників на базі державної модульної системи
"Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ).
Усі заклади загальної середньої освіти підключено до інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи "Єдина школа",
яка призначена для закладів освіти, учнів та їх батьків, а також органів управління освіти та рекомендована Міністерством
освіти і науки.

Департамент освіти та науки

4.Придбання сучасних
комп’ютерних комплексів та
оновлення бази наявного
прикладного програмного
забезпечення

Придбано:
- мультимедійні комплекси з програмним забезпеченням для 25 закладів загальної середньої освіти;
- обладнання для студії робототехніки у Палаці творчості;
- профільні кабінети для 14 закладів;
- 213 одиниць комп’ютерної техніки для перших класів у рамках реалізації Нової української школи (НУШ).

Департамент освіти та науки

5.Здійснення моніторингу якості Щороку проводяться моніторинги з питань якості освіти та стану управління у закладах загальної середньої освіти, проведення
освіти у загальноосвітніх та
державної підсумкової атестації випускників початкової, базової і повної загальної середньої освіти.
дошкільних навчальних
закладах

2017-2020

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

4. Запровадження електронного У амбулаторних закладах впроваджено програму електронної реєстрації пацієнтів на прийом до лікаря - MEDICS.
запису на прийом до лікарів
Здійснюється тестування електронної картки пацієнта.

1. Інформатизація системи
освіти та впровадження ІТтехнологій
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Роботи будуть
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2017-2020

8505,2

7969,2

536,0

25344,9

18808,3

6536,6
Виконується

Департамент освіти та науки

2017-2020
Виконується

1
6.Створення умов для участі
педагогічних працівників та
учнівської молоді у дослідноекспериментальній і проєктній
роботі європейських навчальних
закладів і міжнародних
наукових установ

2
3
Учні та педагогічні працівники СЗОШ №6 взяли учaсть у міжнaродному проєкті "Школи: партнери майбутнього" (PASCH),
Департамент освіти та науки
воркшопі із створення документальних кінофільмів (м. Черкаси), конкурсі на здобуття стипендій Гете-Інституту, 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!".
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:
інфо-медійна грамотність", що реалізується міжнародною організацією IREX (Радою міжнародних досліджень та обмінів), за
підтримки Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ та справ співдружності націй Великої Британії.
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7.Організація спільної роботи зі
службами зайнятості,
міжшкільним навчальновиробничим комбінатом щодо
здійснення профільного та
професійного навчання

Між Хмельницьким міжшкільним навчально-виробничим комбінатом та Хмельницьким міським центром зайнятості укладено
Департамент освіти та науки
угоду про співробітництво. Проведено презентацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста ("Фабрика освітніх
їдей").
Проводяться профорієнтаційні заходи "Місто професій".
З метою профорієнтації на робітничі професії проведено екскурсії для учнів шкіл міста з відвідуванням закладів професійної
(професійно-технічної) освіти міста та базових підприємств.

2017-2020

8.Організація роботи з
обдарованими дітьми

Виплачено персональні стипендії 34 учням закладів середньої освіти та вихованцям професійної (професійно-технічної) освіти; Департамент освіти та науки,
4 премії міського голови кращим учням закладів загальної середньої освіти, які за результатами ЗНО отримали 200 балів.
управління молоді та спорту,
Проведено у дистанційному режимі II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021
управління культури і
навчальному році, у якому взяло участь 1437 учнів. Переможцями і призерами стали 671 учень, що становить 47% від загальної
туризму
кількості учасників олімпіад.
Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. На
розгляд журі секцій конкурсу від учнів-членів Хмельницького учнівського наукового товариства "Пошук" представлено 156
робіт, з них 132 роботи (85%) відзначені призовими І, ІІ, ІІІ місцями.
Проведено V Всеукраїнський конкурс творчих 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, різдвяно-новорічної атрибутики "Різвяна феєрія".
У обласних, відкритих, всеукраїнських та міжнародних конкурсах взяло участь 2267 учнів мистецьких шкіл та учасників 12
зразкових та народних колективів, які отримали 1031 перемогу.
Призначено стипендії міської ради 14 обдарованим дітям – учням мистецьких шкіл, 14 викладачам та 6 митцям.

2017-2020

9.Проведення модернізації
Придбано кухонне обладнання для 6 закладів освіти (Гімназія №1, Ліцей №17, ЗОШ №№ 24, 25, НВО №28, НВК №4).
навчальної, матеріальноПроведено ремонтні роботи у приміщеннях закладів освіти (ремонт санвузлів та сантехнічних мереж, харчоблоків, покрівель,
технічної, методичної бази
благоустрій територій).
загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних
закладів

Департамент освіти та науки

10.Впровадження у
педагогічний процес новітніх
методик профілактики та
лікування дитячих захворювань,
створення у закладах освіти зон
відпочинку та оздоровлення

У навчальних закладах міста систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота з метою утвердження переваг
здорового способу життя через реалізацію освітніх проєктів: "Я – Моє здоров’я – моє життя", "Рівний – Рівному", "Школа
проти СНІДу", "Захисти себе від ВІЛ", "Маршрут безпеки".
Постійно проводяться інформаційно-просвітницькі акції "Здоровим бути модно".
У закладах загальної освіти проведено Всеукраїнський урок "Здоровий зір".
Для учнів 4 класів On-line проведено ІІ тур міської олімпіади з безпеки життєдіяльності.

Департамент освіти та науки,
управління охорони здоров’я

11.Створення сучасної
спортивної бази та придбання
спортивного інвентарю

Виконано капітальний ремонт спортивного майданчика гімназії №2, СЗОШ №25, будівництво спортивного майданчика СЗОШ Департамент освіти та науки
№6, реконструкцію спортивного майданчика СЗОШ №1, НВО №5. Проводяться роботи з реконструкції спортивних
майданчиків під мультифункціональні майданчики ЗОШ №№ 13, 21, НВК №31.
Придбано обладнання, інвентар для фізкультурно-спортивних приміщень.
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11244,3
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11340,4
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12.Впровадження проєкту
“Місто-діти-влада”

2
3
У рамках проєкту "Місто-діти-влада" проводились екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл міста, студентів вищих та
Департамент освіти та науки,
професійних навчальних закладів до міської ради, екскурсії переможців змагань до Верховної Ради України.
управління організаційноПроведено два етапи громадсько-політичних студій "Школа сучасного лідера" серед активної учнівської та студентської молоді,
інформаційної роботи та
3 етапи навчань для студентської молоді у рамках проєкту "Моє місто".
контролю

4
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13.Посилення роботи з
національно-патріотичного та
морально-правового виховання
дітей та молоді

Проведено XXХІ Всеукраїнський фестиваль "Зимові візерунки" пам’яті Ю. Гурєєва, концертна програма "День Злуки –
братерства день", тематична програма "Вони загинули за Україну", Х Вiдкритий Кубок ТРК "Штурм" пам’ятi Ю. Юхимчука,
акція "Ангели пам’яті", тематична програма "Нових Героїв дали небесам", вікторина "Диво калинове, наша рідна мова",
тематична програма "Мова-душа 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 читців-декламаторів "Слово нації", флешмоб "Зростай з книгою".
Вихованці гуртків Палацу творчості дітей та юнацтва взяли участь у 9 Всеукраїнських конкурсах.
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 "Фольклорноетнографічне краєзнавство", "Історичне краєзнавство", "Екологічне краєзнавство", "Літературне краєзнавство", "Юні
українознавці", тести про Україну, проєкт "Креативні екскурсоводи" 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".

2017-2020

14.Впровадження проєкту
Встановлено автоматичну систему пожежної сигналізації у НВО №5, виконано капітальний ремонт пожежної сигналізації у
“Безпечна школа”
НВК №2, СЗОШ №№ 20, 25, виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту
(встановлення камер
пожежної сигналізації Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг.
відеоспостереження; посилення
співпраці з правоохоронними
органами; облаштування
безпечних пішохідних переходів
поблизу навчальних закладів;
облаштування зовнішнього
освітлення; забезпечення
навчальних закладів охороною)

1. Створення бази даних
управителів багатоквартирних
будинків
2. Проведення конкурсу на
призначення управителів
багатоквартирними будинками

Департамент освіти та науки

Департамент освіти та науки

2017-2020

8
529,7

9
529,7

10

11

2245,9

1660,3

585,6

7617,1

6736,5

880,6

Виконується

2017-2018
Виконано
2017-2018

Управління житловокомунального господарства

2018-2019

4. Проведення організаційної та У 2020 році створено 11 ОСББ.
роз’яснювальної роботи щодо Станом на 01.01.2021 року у місті зареєстровано 410 ОСББ загальною площею 1,9 млн. кв. м.
переваг ОСББ

Управління житловокомунального господарства,
ГО “Організація сприяння
створенню ОСББ”

2017-2020

7. Проведення обстежень
будинків, які експлуатуються
більше 40 років, та здійснення
оцінки їх технічного стану

Проведено обстеження 4 будинків.

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

8. Капітальний ремонт
житлового фонду міської ради

Виконано роботи з капітального ремонту житлового фонду, зокрема, ремонт 9 покрівель, утеплення 4 будинків, ремонт мереж
Управління житлово2017-2020
водопостачання та водовідведення у 2 будинках, відновлення вимощення навколо 2 будинків, експертне обстеження 318 ліфтів, комунального господарства
ремонт 191 ліфта.
В.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту
В.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста
Назва проєкту: Створення нових культурних об’єктів

Прийнято рішення міської ради від 31.05.2017 р. №76-82 про перейменування ЖЕКів у комунальні підприємства "Управляюча
муніципальна компанія".

7

Виконано

Управління житловокомунального господарства

3. Створення муніципального
підприємства “Управляюча
компанія”

6
63,6

Виконується

В.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом
Назва проєкту: Реформування житлово-комунального господарства
Створено базу даних, яку розміщено на сайті "Єдина інформаційна мережа комунальних платежів міста Хмельницького".
Управління житловокомунального господарства
У 2018 році проведено конкурс на призначення управителів багатоквартирними будинками.

5
63,6

Виконано

Виконано

Виконується
529,8

529,8

1935,7

1935,7
Виконується

14452,5

14452,5

48094,9

47164

930,9
Виконується

1
1. Створення нового
мистецького простору під
відкритим небом для
проведення мистецьких заходів

2
Запроваджено концертний сезон просто неба у "Мистецькому дворику" дитячої музичної школи №1 та "Мистецькому саді"
дитячої школи мистецтв "Райдуга".
Продовжуються роботи з облаштування "Мистецького саду" дитячої школи мистецтв "Райдуга".
Завершено І етап робіт з капітального ремонту приміщення центру національного виховання учнівської молоді (у проєктнокошторисній документації передбачено роботи з благоустрою прилеглої території “Мистецька алея”).

3
Управління культури і
туризму, заклади культури

4
2017-2020

2. Створення музейного
комплексу історії та культури
міста у будівлі на вул. Свободи,
22
3. Створення національної арталеї на вулиці Свободи (від вул.
Проскурівської до перетину з
вул. Шевченка)

Продовжуються роботи з реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури міста.
Виконано роботи з облаштування фасаду та внутрішні роботи (вентиляція, пожежна сигналізація, електроосвітлення тощо).
Проведено впорядкування прилеглої території.

Управління культури і
туризму

2017-2020

Управління культури і
туризму, управління житловокомунального господарства

2020

4. Реставрація та модернізація
МКП “Кінотеатр ім. Т. Г.
Шевченка” у сучасний центр
кіно та мистецтва
(кіноконцертний зал, зал
артхаузного кіно, дитячий
розважальний центр, арт-кафе
тощо)

Проведено дослідження та аналіз передумов ревіталізації, громадське обговорення щодо концепції розвитку споруди кінотеатру
ім. Т. Шевченка. Розроблено концепцію подальшого розвитку будівлі кінотеатру.
Розроблено та презентовано концепцію ревіталізації кінотеатру ім. Т. Шевченка, здійснено передінвестиційний комплекс робіт
(підготовлено презентаційні матеріали та передпроєктні ескізні плани).
Здійснено передпроєктну стадію робіт з технічної експертизи стану будівлі.

Управління культури і
туризму

2018-2020

5. Реставрація та модернізація
міського будинку культури

Проведено передпроєктні роботи для коригування проєктно-кошторисної документації на проведення робіт з реставрації
міського будинку культури.

Управління культури і
туризму

2017-2020

6. Створення музею кіно

Розроблено концепцію музею кіно, зібрано експонати.
Подано проєктну заявку до Українського культурного фонду щодо створення у кінотеатрі ретро-простору з облаштуванням
музею.
Відкрито "Бібліохаб" у центральній міській бібліотеці: проведено ремонт приміщення, придбано меблі та плазмовий телевізор.

Управління культури і
туризму

2020

Управління культури і
туризму, централізована
бібліотечна система

2017

Управління культури і
туризму, централізована
бібліотечна система

2017

7. Створення Бібліохабу у
центральній міській бібліотеці

Виконано роботи з облаштування алеї на вул. Свободи (концепцію облаштування алеї змінено).

8. Створення інформаційноВідкрито центр "Дитячий простір" у бібліотеці-філії №12, у якому створено сучасні технічні умови для розвитку дітей та їх
розважального центру “Дитячий змістовного дозвілля.
простір” у бібліотеці-філії №12
9. Реконструкція будівлі
літнього кінотеатру під
концертний зал з благоустроєм
центрального майдану у парку
ім. М. Чекмана

Питання реконструкції будівлі літнього кінотеатру відкладено на невизначений період.

10. Створення стаціонарної
Питання відтерміновано на невизначений час у зв’язку з належністю земельної ділянки приватним особам.
сцени “Мушля” на місці
концертного майданчика під
відкритим небом біля кінотеатру
ім. Т. Г. Шевченка з
встановленням стаціонарних
місць для глядачів

5
700,0

6
700,0

7

8
2379,5

9
2379,5

10

11
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

5742,5

5742,5

15096,7

15096,7
Виконується

Виконано
частково
60,0

60,0
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

2022,3

2022,3

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

99,2

99,2
Виконано

163,9

163,9
Виконано

Департамент архітектури,
2018-2020
містобудування та земельних
ресурсів, управління житловокомунального господарства,
управління культури і
туризму

Не виконано

Управління культури і
2019-2020
туризму, управління житловокомунального господарства
Не виконано

11.Капітальний ремонт та
Проведено капітальний ремонт приміщення клубу "Книжківці". Придбано комп'ютерну техніку та сценічні костюми для
модернізація приміщення клубу колективу "Книжківчанка".
“Книжківці”

Управління культури і
туризму

2017-2018

12.Реконструкція приміщення
дитячої музичної школи №3 з
надбудовою третього поверху
для створення концертного залу
13.Встановлення об’єкту
архітектури “Книга почесних
громадян міста”

Проведено експертизу проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції приміщення дитячої музичної
школи №3.

Управління культури і
туризму

2017-2019

Видано Книгу почесних громадян міста Хмельницького, до якої увійшли мешканці міста, чиї імена та здобутки стали
запорукою росту та процвітання Хмельницького. Виготовлено презентаційний примірник та створено мультимедійну версію з
можливістю прослуховувати звукові файли.

Управління культури і
туризму

2018

1457,3

1457,3
Виконано

49,0

49,0

13,0

13,0

49,0

49,0

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Виконано

1
14.Встановлення арт-об’єкту
“Люблю Хмельницький”

2
Арт - об’єкт "Щодня Хмельницький" відкрито на День міста 26.09.2020 року у парку ім. Т. Шевченка.

3
Управління культури і
туризму

В.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція
Назва проєкту: Хмельницький – арт-місто 21 століття
Управління культури і
туризму

1.Проведення всеукраїнських та Проведено Всеукраїнський зимовий етнофестиваль "Дар".
міжнародних фестивалів
Створено та проведено показ концертного фільму у трьох частинах Rock&Buh.
Реалізовано Програму навчально-просвітницьких заходів "Поджазуємо?!".
Проведено онлайн літературно-перекладацький фестиваль "TRANSLATORIUM" та фестиваль аматорських театрів "АКТ
перший".
2.Створення та постійне
Видано 2 випуски Календаря мистецьких подій на зиму та весну.
оновлення загальноміської мапи
фестивалів та конкурсів

4
2018

5
150,0

6
150,0

7

2017-2020

1206,1

286,3

919,8

8
150,0

9
150,0

10

9411,1

6702,0

2709,1
Виконано

Управління культури і
туризму, громадські
організації

2017-2020

Управління культури і
туризму, дитяча школа
образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва

2017-2018

2017-2020

5.Створення центру артхаузного Місцем показу артхаузного кіно обрано "Мистецький дворик" дитячої музичної школи №1. Упродовж весняно-літнього сезону
кіно
2019 року відбулося 2 кінопокази.

Управління культури і
туризму, громадські
організації
Управління культури і
туризму

6.Проведення відео-арт
конкурсу “PROMISTO”

Проведено відкритий конкурс іміджевого кіно "PROMISTO", у якому взяло участь 10 відеороликів.

Управління культури і
туризму

2018, 2020

19,0

19,0

95,9

95,9

7.Сприяння діяльності монотеатру “Кут”, аматорському
молодіжному театру
“Дзеркало”, художніх та
хореографічних студій, театрів,
музеїв

У рамках проєкту "Молода еліта міста" моно-театром "Кут" зіграно 34 вистави, у рамках проєкту "Ветеран" - 3 вистави.
Надано допомогу щодо показу 10 вистав театру у онлайн форматі та 2 вистав у "Мистецькому дворику" ДМШ №1
ім.М.Мозгового.
Проведено 66 вистав, які відвідало 2213 глядачів.
ГО "Центр розвитку театру "Час Т" проведено фестиваль-конкурс аматорського театру "АКТ перший" у онлайн форматі.

Управління культури і
туризму

2017-2020

120,0

120,0

360,0

360,0

3.Відкриття класу та центру
У рамках проєкту "Громадські ініціативи" відкрито студію анімації на вул. Проскурівського підпілля, 71.
анімації у дитячій школі
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва
4.Створення муралів на будівлях Створено мурал на стіні будинку на вул. Курчатова, 1-Д.
міста (вуличне малярство)

1,0

1,0

3.Будівництво Палацу спорту

Рішенням міської ради від 21.09.2016 року №42 земельну ділянку на вул. Прибузькій, 5/1-А (площею 25,2 тис. кв. м) передано у
постійне користування управлінню капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
під будівництво Палацу спорту.
Виконано роботи з вогнезахисту металевих конструкцій каркасу глядацької зали зі спортивним ядром, зовнішнього оздоблення
багатошаровими стіновими панелями, монтаж системи вентиляції і електроосвітлення, улаштування евакуаційних виходів
глядацької зали, встановлення пожежного резервуару.

4.Будівництво спеціалізованого Виготовлено енергетичний паспорт будівлі.
залу боксу
5.Виділення земельної ділянки
під будівництво Льодового
палацу
6.Будівництво Льодового
палацу

Земельну ділянку на вул. Прибузькій, 7/3-А (площею 25,0 тис. кв. м) передано у постійне користування управлінню
капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів під будівництво Льодового палацу.
Проведено еколого-агрохімічне обстеження грунтового покриву земельної ділянки, виготовлено енергетичний паспорт будівлі.
Проведено процедуру закупівлі робіт.

7.Реконструкція футбольного
Проведено реконструкцію спортивного майданчика ДЮСШ №2 з улаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям,
майданчика ДЮСШ №2 з
встановлено стіл для настільного тенісу та конструкцію для занять воркаутом.
влаштуванням міні-футбольного
поля зі штучним покриттям на
вул. Тернопільській, 34

6,9

6,9
Виконано

60,0

60,0
Виконано

550,0

550,0

1335,3

1266,6

68,7
Виконано

2018

Виконано
Виконано

Виконується

В.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом
Назва проєкту: Будівництво спортивних споруд та майданчиків
1. Будівництво (облаштування) Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєкту.
Управління капітального
2017-2020
двох футбольних полів та
будівництва, управління
спортивного комплексу ДЮСШ
молоді та спорту
№1 на вул. Зарічанській, 11/5
2. Виділення земельної ділянки
під будівництво Палацу спорту

11
Виконано

Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи
Управління капітального
будівництва, управління
молоді та спорту

1704,9

1704,9
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

2017
Виконано
2019-2020

20697,0

20697,0

122740,0

41740,0

Управління капітального
будівництва, управління
молоді та спорту
Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи
Управління капітального
будівництва, управління
молоді та спорту

2017-2020

16,0

16,0

779,0

779,0

Управління молоді та спорту

2017

81000,0

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

2017
Виконано
2018-2020

218,0

218,0

922,0

922,0

1904,2

1904,2

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Виконано

1
8.Будівництво двох мініфутбольних спортивних
майданчиків на вул.
Спортивній, 17
9.Будівництво огорожі
футбольного поля та мініфутбольного поля і двох
баскетбольних майданчиків на
території стадіону “Локомотив”
СКЦ “Плоскирів”
10.Розвиток мережі дитячопідліткових фізкультурноспортивних клубів, об’єднань за
місцем проживання

2
Виконано будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків (ДЮСШ №1).

3
Управління молоді та спорту

4
2017

6

7

8
4842,4

9
4842,4

10

11
Виконано

Побудовано огорожу футбольного поля стадіону "Локомотив" на вул. Курчатова, 90.
Побудовано 2 баскетбольних майданчики.

Управління молоді та спорту

Відкрито фізкультурно-спортивний відкритий майданчик з тренажерним обладнанням на вул. Староконстянтинівське шосе,
2/1з.
Проведено капітальний ремонт у приміщенні підліткового клубу "Романтик" на вул. Козацькій, 56/1.

Управління молоді та спорту

11.Капітальний ремонт та
реконструкція діючих
позашкільних навчальних
закладів та спортивних споруд

Продовжуються роботи з будівництва приміщення з улаштуванням футбольного та тренажерного майданчиків на вул. Нижній
Береговій, 2/1.
Виконано ремонт опалення у залі боксу ДЮСШ №2 "Авангард".
Встановлено світлодіодне табло на спортивному комплексі "Поділля".

Управління молоді та спорту

12.Забезпечення навчальних
закладів спортивним
інвентарем.
Утворення у закладах освіти
мережі спортивних клубів,
гуртків, секцій

Придбано 2 оптичні приціли (НВК №10), човни та байдарки для дитячої юнацької спортивної школи.
Виділено кошти обласному центру фізичного виховання учнівської молоді для придбання легкоатлетичного обладнання.
Придбано вишку-туру для ДЮСШ №1; байдарку, весло, покриття для художньої гімнастики для ДЮСШ №2; 2 тенісних столи
для ДЮСШ №3; байдарку, 2 весла, спортивний човен для ДЮСШ №3 "Спартак".
У закладах загальної середньої освіти відкрито 366 гуртків, якими охоплено 7439 учнів, з них гуртки фізкультурно-спортивного
напрямку відвідує 1332 дитини, гуртки військово-патріотичного патріотичного напрямку - 1641 учень.

Департамент освіти та науки

13.Будівництво
багатофункціональних
спортивних майданчиків зі
штучним чи трав'яним
покриттям, тренажерним
обладнанням, тенісними
столами на територіях
навчальних закладів та у
мікрорайонах міста

У закладах загальної середньої освіти встановлено та введено у експлуатацію майданчики з тренажерним обладнанням і
спорткомплексом (НВК №2, НВО №28, СЗОШ №№ 8, 12), побудовано комбінований (гандбол + баскетбол) спортивний
майданчик з штучним покриттям СЗОШ №6, універсальне ігрове поле з гумовим покриттям СЗОШ №8 та волейбольний
майданчик гімназії №2.
Проведено реконструкцію мультифункціональних спортивних майданчиків СЗОШ №№ 1, 21, НВО № 5.
Триває реконструкція мультифункціонального спортивного майданчика ЗОШ №13.
Проведено капітальні ремонти майданчиків гімназії №2, ЗОШ №25.
Виконано капітальний ремонт 4 спортивних майданчиків у мікрорайонах міста.

Управління житловокомунального господарства,
Департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту

2017

2017

2998,6

1484,7

1484,7
Виконано

2017-2020

6926,6

6926,6

9284,8

9284,8
Виконується

2017-2020

500,0

500,0

950,0

950,0

Виконується

2017-2020

8966,6

8966,6

30572,6

29823,6

749,0

Виконується

2017-2020

3.Проведення масових
велопробігів

Спільно з ГО "Критична маса " проведено 24 велопробіги та велопаради, вперше проведено велозаїзд "Вершина Свободи".

Управління молоді та спорту

2017-2020

4.Створення електронної мапи
велоінфраструктури (шляхи
руху, велосипедні стоянки
тощо)
5.Проведення рекламнопропагуючих та навчальних
заходів

Створено електронну мапу велоінфраструктури.

Управління житловокомунального господарства,
управління транспорту та
зв’язку
Управління молоді та спорту

2017-2018

У засобах масової інформації висвітлюється інформація щодо виступів хмельницьких спортсменів на міжнародних та
всеукраїнських змаганнях.

2998,6

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

14.Пропагування переваг
Проводились руханки, Дні здоров’я, презентації видів спорту під відкритим небом, пробіг вулицями міста "KHMELNYTSKY
Управління молоді та спорту
рухової активності та здорового СITY RUN", Fitness-City, Богатирські ігри, Дитяча легка атлетика, Олімпійські дворові ігри тощо.
способу життя серед мешканців
міста
Назва проєкту: Розвиток велосипедної інфраструктури
1.Будівництво велодоріжок та
Завершено роботи з улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Старокостянтинівське шосе; розпочато
Управління житловопішохідно-велосипедних зон,
роботи із улаштування велосипедних доріжок на вул. Старокостянтинівське шосе.
комунального господарства,
облаштування
Проведено експертизу кошторисної частини робочих проєктів на улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між вул.
управління транспорту та
велосипедних смуг
Зарічанською та вул. Прибузькою, на вул. Трудовій (між вул. Прибузькою та вул. Чорновола).
зв’язку
2.Встановлення велопарковок, Встановлено 750 велопарковок, зокрема 150 велопарковок біля 30 закладів освіти.
Управління житлововелостійок
комунального господарства,
управління транспорту та
зв’язку, Департамент освіти
та науки

Всього

5

38,5

38,5

2225,8

2225,8
Виконується

2017-2020

2928,7

2928,7

12857,6

12857,6
Виконується

2017-2020

392,1

392,1
Виконано

41,5

41,5

Виконується

Виконано
2017-2020
Виконується
243602,4

240534,5

3067,9

1108969,7

917100,2

191869,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сфера розвитку С. Відповідальне місто

5

6

7

8

9

10

22048,3

2395,3

19653,0

112754,9

43453,2

69301,7

Всього

1

1. Реалізація проєктів у секторах
теплопостачання,
водопостачання та
водовідведення, вуличного
освітлення за рахунок
впровадження
енергоефективних заходів і
проектів з впровадження
альтернативних джерел енергії

2

3
4
С.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності
С.1.1. Реалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2016-2025 роки (ПДСЕР)

Назва проєкту: Реалізація енергоефективних заходів ПДСЕР
КП "Південно-Західні тепломережі" замінено 2,8 км теплових мереж на попередньоізольовані, виконано ремонт водогрійних
МКП “Хмельницьктепло2017-2020
котлів у котельнях (вул. Молодіжна, 2, вул. Курчатова, 8/1Г), відновлено 1,2 км теплової ізоляції внутрішньобудинкових мереж, комуненерго”, КП “Південновиконано роботи з еколого-режимної наладки газоспоживаючого обладнання та наладки гідравлічного режиму теплових мереж Західні тепломережі”, МКП
тощо.
“Хмельницькводоканал”,
МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" виконано технічне переоснащення 5 котелень (вул. Зарічанська, 2/1, вул. Горбанчука, 1,
ХКП “Міськсвітло”
вул. Сковороди, 11, вул. Свободи, 44, вул. Купріна, 12), замінено 15 насосів у котельнях на сучасні енергоефективні аналоги,
замінено 3,5 км теплових мереж на попередньоізольовані.
МКП "Хмельницькводоканал" проведено капітальний ремонт насосного агрегату №2 ГКНС на вул. Трудовій, 6Б
КП "Міськсвітло" замінено 199 світильників на світильники ЛЕД на вулицях міста.

2. Реалізація проєктів у секторі
громадських будівель за
рахунок підвищення їх
енергетичної ефективності
шляхом покрокової
термомодернізації,
впровадження пілотних і
демонстраційних проектів АДЕ
з дотриманням відповідних
санітарно-гігієнічних вимог

Підготовлено бізнес – план та подано заявку для участі у проєкті комплексної термомодернізації 6 освітніх закладів у рамках
кредитування НЕФКО (загальна вартість проєкту - 3,3 млн. євро, з них кредитні кошти - 2,3 млн. євро, грант - 690 тис. євро).
Здійснюється співпраця з Данським енергетичним агентством з підготовки потенційних проєктів модернізації системи
централізованого теплопостачання - визначено пілотні проєкти для участі у програмі Danida Business Finance (DBF),
здійснюється співпраця з данськими консультантами з деталізації проєктів.
Продовжуються роботи з утеплення фасаду приміщення Палацу творчості дітей та юнацтва.

Департамент освіти та науки,
управління праці та
соціального захисту
населення, управління
охорони здоров`я, управління
культури і туризму,
управління молоді та спорту,
відділ енергоменеджменту

2017-2020

3. Реалізація проєктів у секторі
житлових будівель за рахунок
впровадження пакетів
енергоефективних заходів за
умови співфінансування з боку
мешканців багатоквартирних
будинків

Відповідно до Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків
відшкодуванння отримали 9 осіб.
Відповідно до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків відшкодування отримали 17 ОСББ.
Відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків
утеплено фасади 7 житлових будинків.

Управління житловокомунального господарства,
відділ енергоменеджменту,
ЖЕКи: №1, 2, 3, 5, 6, 7, МКП
ЖКК “Будівельник”, ТОВ
“ЖЕО”

2017-2020

4. Реалізація комплексу
інформаційно-просвітницьких
та організаційних заходів з
метою зміни поведінкових
установок жителів, працівників
бюджетної сфери працівників
підприємств на енергоефективні

З метою надання актуальної інформації мешканцям міста, ОСББ та ЖБК щодо енергоефективної поведінки та підвищення
Відділ енергоменеджменту,
енергоефективності будівель, чинних місцевих, державних та міжнародних програм з енергоефективності проводяться
управління житловонавчальні тренінги, семінари та надаються консультації щодо оптимальних шляхів підвищення енергоефективності будівель.
комунального господарства,
Ведеться активна інформаційна політика, а саме розповсюджуються інформаційні матеріали про те, як кожен мешканець може
громадські організації
зберегти енергію у своїй домівці. У громадському транспорті, центрі надання адміністративних послуг, громадських
приймальнях, на білбордах розміщено соціальну рекламу ощадливого використання енергоресурсів з метою пропагування серед
мешканців впровадження заходів з правильної та послідовної термомодернізації багатоповерхівок; у мережi Facebook, засобах
масової інформації висвітлюються корисні поради з питань енергоефективності та енергоощадності.
У Центрі Енергоефективності надаються консультації з впровадження енергозберігаючих заходів у приватних та
багатоквартирних житлових будинках.
У рамках співпраці з "Угодою Мерів- Схід" Європейського Союзу прийнято участь у онлайн заходах Муніципальної платформи
з клімату та енергії для ОТГ, де розглядалась практика впровадження ефективної системи енергетичного менеджменту на
підприємствах різної форми власності.
Прийнято участь у онлайн курсі від ГО "Екоклуб" у рамках реалізації проєкту "Просування сталих енергетичних рішень в
громадах (приклади з практики)" за підтримки МЗС Норвегії в Україні.

2017-2020

у т.ч.

інші
джерела

Термін
виконання

міський
бюджет

Виконавці проєкту

інші
джерела

Хід виконання заходу

Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту з початку
реалізації проєкту, тис.грн.

міський
бюджет

Назва заходу

Фактично використано коштів на
реалізацію проєкту за 2020 рік,
тис.грн.
у т.ч.

Всього

Стан
виконання

11

Виконується

7148,8

7148,8

31974,7

13844,7

18130,0

Виконується

8520,3

8520,3

19809,2

17967,4

1841,8

Виконується

Виконано

1

2

3
4
С.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та SMART – рішень
Назва проєкту: Створення “Центру Енергоефективності”
1. Відкриття “Центру
Відкрито Центр Енергоефективності (вул. Кам'янецька, 54).
Відділ енергоменеджменту,
2017-2018
Енергоефективності” у
На базі Центру Енергоефективності працює постійно діюча виставка енергоефективного обладнання, надаються безкоштовні
управління комунального
приміщенні міської комунальної консультації мешканцям з питань впровадження енергоефективних заходів, проводяться навчальні тематичні семінари, робочі
майна
власності
зустрічі та тренінги для голів ОСББ, приймаються делегації з інших міст, які вивчають успішний досвід міста у сфері
енергоефективності.
2. Проведення щорічного
міжнародного Форуму з питань
енергоефективності із
залученням міжнародних та
вітчизняних експертів у сфері
енергозбереження

24 вересня 2020 року у рамках Днів Сталої Енергії проведено захід "Кліматична політика 2020", під час якого 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.
Участь у заході взяло близько 50 учасників: національні експерти, представники міської влади, бізнесу, освітніх закладів,
громадських організацій.

3. Проведення Днів сталої
енергії

21-25 вересня 2020 року проведено Дні Сталої Енергії - "Поза межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та
зростання".
У навчальних закладах проведено еко-уроки "Збережемо клімат шляхом простих енергетичних рішень" та показ
мультиплікаційних фільмів на еко-теми, круглі столи "Відновні джерела енергії", уроки-дебати щодо видів енергії, проблем її
нераціонального використання та зміни клімату.
У підліткових клубах проведено години спілкування "Економне використання та збереження енергоресурсів"; у бібліотеках організовано тематичні полиці "Заощаджуючи енергію – дбаєш про довкілля", книжкові виставки "Чиста енергія – чисте
майбутнє".

Відділ енергоменеджменту,
управління екології та
контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства,
Департамент освіти та науки

2017-2020

У Центрі Енергоефективності надаються консультації мешканцям та головам ОСББ щодо професійного вирішення проблем
енергоефективного функціонування будівель.
У закладах освіти проходять еко-уроки "Збережемо клімат шляхом простих енергетичних рішень", круглі столи про
відновлювані джерела енергії, уроки-дебати щодо видів енергії та зміни клімату, години спілкування про економне
використання та збереження енергоресурсів.

Відділ енергоменеджменту,
Департамент освіти та науки,
громадські організації

2017-2020

4. Пропаганда дбайливого
ставлення до енергоресурсів,
особистої відповідальності
кожного за тепло та комфорт у
своїх помешканнях

1.Відбір об’єктів для
встановлення малих сонячних
електростанцій (СЕС)

Відділ енергоменеджменту

5

6

8

9

300,0

300,0

10

11

Виконано

2017-2020
Виконано

Виконано

Виконано

С.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії
Назва проєкту: Встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об’єктів комунальної власності та бюджетних закладів міста
Сформовано перелік об’єктів комунальної власності та бюджетних закладів, на дахах яких існує можливість для розміщення
Відділ енергоменеджменту
2017
малих СЕС (перелік був розміщений на офіційному сайті міської ради).

2.Пошук інвесторів та
З метою реалізації проєктів з встановлення малих СЕС на сайті міської ради розміщено перелік дахів для встановлення малих
зацікавлених осіб (підприємств) СЕС та здійснюється співпраця з ГО "Хмельницький енергетичний кластер".
для реалізації проєкту із
встановлення малих сонячних
електростанцій (СЕС)

Відділ енергоменеджменту

3.Надання у оренду дахів
нежитлових приміщень
комунальної власності
4.Розроблення та реалізація
пілотних проєктів із
встановлення СЕС на дахах
бюджетних закладів

Звернень щодо надання у оренду дахів не надходило.

Відділ енергоменеджменту,
управління комунального
майна
Виконавчі органи міської
ради

1. Пробне буріння свердловин
для визначення параметрів та
хімічного складу біогазу
2.Розроблення проектнокошторисної документації на
проєкт
3.Проведення будівельних робіт
із реконструкції полігону та
створення системи
видобування, транспортування
та очистки біозвалищного газу

Роботи виконано.

Відкрито першу в Україні дахову сонячну електростанцію у державному закладі освіти – Хмельницькому національному
університеті (загальна потужність 132 кВт), яка на третину покриває потреби закладу у електроенергії.

7

Виконано

2017
Не виконано

2018
Не виконано
2018-2020
Не виконано

Назва проєкту: Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво електроенергії
Суб’єкт господарювання
2017
приватної форми власності

ТОВ "БІОГАЗЕНЕРДЖІ" розроблено проєктно-кошторисну документацію.

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

2017

24 січня 2018 року введено у експлуатацію комплекс по збору та утилізації звалищного газу з полігону твердих побутових
відходів та виробництва електроенергії.

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

2017-2018

Виконано

Виконано

Виконано

1
4.Встановлення технологічного Роботи виконано.
майданчику та монтаж
когенераційної установки

2

5.Отримання “зеленого тарифу” Місто отримує вигоду від реалізації даного проєкту у вигляді 13% від вартості виробленої електроенергії та проданої за
на вироблену електроенергію
"зеленим тарифом".

1. Пошарова відсипка грунту
міського полігону побутових
відходів

3
Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

4
2017-2018

Відділ енергоменеджменту

2018

2018-2020

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2018-2020

3. Впровадження збору
побутових відходів у
індивідуальні сміттєві баки для
мешканців приватного сектору

ТОВ "Носоріг Еко" надає послуги з вивезення побутових відходів у мікрорайоні Ружична.

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2018-2020

4. Придбання та впровадження Придбано контейнери для меблів, побутової техніки та небезпечних відходів, великогабаритні контейнери для будівельних
установок, обладнання та
відходів, зелених відходів та металу, контейнери для скла і ПЕТ-пляшки типу "дзвін", контейнери для збору батарейок тощо.
машин для збору,
транспортування, перероблення,
знешкодження та складування
побутових відходів

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХКП
“Спецкомунтранс”

2017-2020

5. Інформування зацікавлених
осіб щодо можливостей
реалізації бізнес-проєктів у сфері
поводження з відходами та
створення привабливого бізнессередовища у сфері поводження
з відходами

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

9

10
34000,0

11

235,0

235,0

945,4

945,4

Буде виконано у
наступні періоди

Виконується

495,3

263,8

231,5

28178,2

23179,5

4998,7

Виконується

Виконується

Суб’єкт господарювання
приватної форми власності

2017-2020
Виконується

7. Продовження роботи із
сортування побутових відходів
на контейнерних майданчиках
(суха і мокра фракція)

Виконання заходу буде здійснюватися після запуску сміттєсортувального комплексу.

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2017-2020

8. Організація пунктів прийому
небезпечних відходів від
населення, побутової техніки,
будівельного сміття, пластику та
скла для подальшої утилізації

Збір небезпечних відходів від населення здійснується згідно з графіком роботи екобуса.
Управління житловоЗібрано та передано на утилізацію 3117 кг відпрацьованих батарейок, 22493 шт. люмінесцентних та енергозберігаючих ламп,
комунального господарства,
860 термометрів, 1266 кг тари (фарби, клеї, розчинників), 650 кг відпрацьованого електронного та електричного обладнання.
Управління з питань екології
У вересні 2020 року відкрито Центр управління відходами, розташований за адресою пр. Миру, 7 (поблизу міського полігону
та контролю за благоустроєм
твердих побутових відходів), де можна безкоштовно здати відходи для їх подальшої переробки чи утилізації.
міста, ХКП
Центр працює у режимі самообслуговування та приймає 13 фракцій відходів (папір, пластик, поліетилен, комбіновану упаковку,
“Спецкомунтранс”
метал, побутову техніку, будівельні відходи, "зелені" відходи, меблі, одяг, небезпечні відходи).

2017-2020

Управління житловокомунального господарства

2018-2020

Управління житловокомунального господарства

2017-2019

Придбано та встановлено 1215 урн.

8
34000,0

Виконується

Здійснюються заходи з приєднання до меж полігону земельних ділянок загальною площею 2,6 га. Після завершення робіт буде
встановлена огорожа по периметру полігону.

9. Внесення змін до Схеми
санітарної очистки міста та її
реалізація
10. Збільшення кількості урн
біля тимчасових споруд,
зупинок та місць масового
перебування населення

7

Виконано

2. Встановлення огорожі по
периметру полігону побутових
відходів

6. Забезпечення роботи лінії
Підприємствами ТОВ "Рециклінг Поділля", ТОВ "НВП"Дельта" та ФОП Жовмір В.П. проводиться сортування відходів.
сортування відходів на міському
полігоні побутових відходів

6

Виконано

С.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста
Назва проєкту: Чисте місто
Ущільнений шар відходів на полігоні побутових відходів постійно ізолюється шаром грунту.
Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

Проведено конкурс з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території міста (ХКП "Спецкомунтранс"
та ТОВ "Носоріг Еко").
Укладено договір з ТОВ "Рециклінг Поділля" на виконання робіт із збору та вивезення ПЕТ-пляшки, ПП "Король" - збору та
вивезення скла.

5

Буде виконано у
наступні періоди
709,9

689,7

20,2

1466,1

1445,9

20,2

Виконується

Не виконано
685,7

685,7
Виконано

1
11. Облаштування мережі
громадських вбиралень на
території міста
12. Забезпечення сучасним
обладнанням та інвентарем
працівників житловокомунальної сфери
13. Утилізація біомаси (опале
листя, суха рослинність, гілля),
виділення земельної ділянки для
компостування зазначених
відходів

2
Завершено капітальний ремонт громадської вбиральні у парку ім. Т. Шевченка на вул. Проскурівській, 40-Б.

3
Управління житловокомунального господарства

4
2017-2020

Придбано контейнери та біотуалети для ХКП "Спецкомунтранс".

Управління житловокомунального господарства

2017-2020

Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

2017-2020

Гілля подрібнюється на території полігону твердих побутових відходів, отриманою щепою здійснюється пересипка полігону.
Утилізація біомаси (компостування) здійснюватиметься на земельній ділянці, передбаченої для будівництва сміттєпереробного
комплексу.

5
3192,6

3. Будівництво заводу з
7 жовтня 2020 року відбулося підписання кредитної та грантової угод Проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових
Управління економіки,
механічно-біологічної очистки відходів між ХКП "Спецкомунтранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загальна вартість Проєкту
управління житлово(МТВ):
складає 36,5 млн. євро, з них кредитні кошти - 28, 5 млн. євро, грантові кошти від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (EU
комунального господарства,
- проведення технікоNeighbourhood Investment Platform) - 5 млн. євро, співфінансування з міського бюджету - 3 млн. євро. Кредит надається на 13
ХКП “Спецкомунтранс”,
економічного обґрунтування,
років під 5,75% річних.
суб’єкт господарювання
- вибір земельної ділянки,
Проєкт реалізовуватиметься у два етапи. На початковій стадії здійснюватиметься рекультивація існуючого полігону,
приватної форми власності
- здійснення фінансування
будівництво нових площ для захоронення відходів із системою очищення фільтрату, проєктування сміттєпереробного
проекту (пошук інвестора або
комплексу та встановлення модуля для компостування органічних відходів, а також придбання обладнання, транспорту. Другий
залучення кредиту європейських етап передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу.
банків),
Керівництвом проєкту займається новостворена робоча група та Офіс проєкту "Розумне довкілля. Хмельницький" при ХКП
- підписання договорів,
"Спецкомунтранс".
- підготовка технічного проєкту,
- будівництво та введення в
експлуатацію заводу з механічнобіологічної очистки (МТВ)

8
6679,0

9
6679,0

30834,4

30834,4

Розроблено проєктно-кошторисну документацію "Будівництво очисних споруд для очищення зливових, дощових і талих вод в Управління з питань екології
м. Хмельницькому від вул. Кам’янецької до вул. Трудової".
та контролю за благоустроєм
Розроблено проєктно-кошторисну документацію "Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів міста, управління житлововід вул. Трудової до Східної об’їзної" та "Капітальний ремонт – розчистка річки Кудрянка в межах міста Хмельницького".
комунального господарства

11

Буде виконано у
наступні періоди
3331,6

2017

2017-2020

6040,5

6040,5

6745,9

6745,9

Виконується

294,0

294,0

Виконано

290,8

290,8

Виконано

17334,5

17334,5

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Назва проєкту: Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, інших водних об’єктів
1.Завершення робіт з розчистки У зв`язку з обмеженим фінансуванням роботи не виконувались.
Управління житлово2017-2018
та благоустрою струмка
комунального господарства
Безіменного (від вул.
Інститутської до міського
перинатального центру)
2. Здійснення заходів щодо
оздоровлення р. Південний Буг
та її притоків на території міста
(з обов’язковим озелененням
водоохоронних територій)

10

Виконується

Триває будівництво центру поводження з тваринами КП "Надія" на вул. Заводській, 165.
Комунальне підприємство
2017-2020
3331,6
Простерилізовано 1100 бездоглядних тварин.
“НАДІЯ”
Назва проєкту: Будівництво сміттєпереробного комплексу з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDF пелет
1. Підготовка попереднього
Розроблено техніко-економічне обгрунтування будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів
Управління економіки,
2017
техніко-економічного
(сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової
робоча група
обґрунтування щодо доцільності продукції).
будівництва сміттєпереробного
комплексу з сухим анаеробним
зброджуванням та
виробництвом dRDF пелет
Управління житловокомунального господарства,
ХКП “Спецкомунтранс”

7

Виконується

14. Регулювання чисельності
безпритульних тварин

2. Проведення морфологічних Проведено морфологічні дослідження.
досліджень на міському полігоні
побутових відходів

6
3192,6

2017-2020

Не виконано

283,0

283,0
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

1
3. Капітальний ремонточищення русла р. Південний
Буг від намулу, відкладів,
завалів в межах міста (від вул.
Трудової до вул. С. Бандери)

2
Продовжуються роботи з капітального ремонту-розчистки русла р. Південний Буг у межах міста від вул. Трудової до вул.
С. Бандери від намулу, відкладів і завалів.

3
Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства

4
2017-2020

4. Реконструкція скидного
колектора та розчистка р.
Плоскої

Виконано коригування проєктно-кошторисної документації.

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, управління житловокомунального господарства

2017-2020

5. Будівництво локальних
очисних споруд поверхневого
стоку у водоохоронних зонах з
використанням фітотехнології

Виготовлено проєкти на виконання робіт з будівництва колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам’янецької до вул.
Свободи у районі вул. Прибузької; будівництва зливової та побутової каналізації з улаштуванням очисних споруд у мікрорайоні
Озерна.

Управління житловокомунального господарства,
КП по будівництву, ремонту
та експлуатації доріг,
управління капітального
будівництва

2017-2020

6. Благоустрій території
міського пляжу

Встановлено 5 подвійних лавок та 10 сонцезахисних споруд, завезено 262,5 т піску.

Управління житловокомунального господарства

2017-2019

Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи

2017-2020

КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2020

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

7. Виготовлення необхідної
Роботи з виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів
документації та винесення в
на території громади будуть виконані у наступні періоди.
натуру меж водоохоронних зон
(у т.ч. прибережних смуг) річок
Південний Буг, Плоска,
Кудрянка
8. Поточний ремонт та
утримання криниць
громадського користування
9. Виявлення та ліквідація
самовільних несанкціонованих
підключень комунальнопобутових стоків у мережу
зливової каналізації

Виконано поточний ремонт, проведено роботи з профілактичної дезінфекції 106 криниць.

10. Визначення
балансоутримувача та
забезпечення фінансування
утримання прибережних смуг
водойм міста (насамперед
водосховища)

Утримання прибережних смуг водойм міста здійснює КП "Парки і сквери міста Хмельницького".

11. Проведення робіт,
пов’язаних з поліпшенням
технічного стану та
благоустрою поверхневих
водойм міста (прибирання,
обкошування, розчистка русел
під мостами тощо)

Виконано розчищення та відновлення берегів ставка у мікрорайоні Озерна.

12. Здійснення заходів щодо
біологічної меліорації р.
Південний Буг

13. Моніторинг якості
поверхневих вод міста

Виявлено та ліквідовано 7 самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків у мережу зливової
каналізації.

5
1346,0

6
1346,0

7

8
2656,4

9
2656,4

10

11

Виконується

118,0

118,0
Буде виконано у
наступні періоди

5298,7

5298,7
Буде виконано у
наступні періоди

386,1

386,1

988,9

988,9

Виконано

Буде виконано у
наступні періоди

296,1

296,1

1209,8

1209,8

Виконано

Виконується

за рішенням виконавчого
комітету, сесії міської ради

2017

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2020

Інститутом рибного господарства НААН України розроблено "Біологічне обґрунтування показників проведення робіт з
штучного відтворення (зариблення) водних біоресурсів у водних об’єктах м. Хмельницького на період 2019-2021 р.р.".
Обгрунтування розроблено для Хмельницького водосховища та водойми – ставка у мікрорайоні Озерна.
Проведено заходи з зариблення Хмельницького водосховища. Виконано роботи по внесенню у Хмельницьке водосховище 50
кг пасти хлорели з метою очищення та підтримання гідробіологічного стану водойм міста.

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, КП “Парки і сквери
міста Хмельницького”

2017

48,0

48,0

175,5

175,5

Моніторинг стану поверхневих вод у межах міста здійснюють Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, ДУ
"Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України", МКП "Хмельницькводоканал".
За результатами моніторингу спостерігались перевищення окремих забруднюючих речовин за рибогосподарськими
нормативами (азот амонійний, залізо загальне, сполуки марганцю).
Протягом купального сезону здійснювався постійний лабораторний моніторинг міського пляжу, згідно з яким води
поверхневих водойм відповідали вимогам Державних санітарних правил.
МКП "Хмельницькводоканал" придбано обладнання для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на
території міста.

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

46,0

46,0

127,6

127,6

1376,6

1376,6

50,0

50,0

3022,8

3022,8

Виконано

Виконується

Назва проєкту: Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційних насосних станцій у мікрорайонах міста та масивах індивідуальної забудови

Виконано

Виконується

1
1. Будівництво напірного
каналізаційного колектора
вздовж вул.
Старокостянтинівське шосе до
самопливного каналізаційного
колектора

2
Виконано будівництво напірного каналізаційного колектора (1325 п. м)

3
МКП
“Хмельницькводоканал”

4
2017-2018

5

6

2. Будівництво каналізаційнонасосної станції і системи
водовідведення у мікрорайоні
Дубове
3. Будівництво каналізаційнонасосної станції та системи
водовідведення господарськопобутових стічних вод масиву
індивідуальної забудови
“Катіонівський”

Виконано будівництво самопливної каналізаційної мережі (568 п. м) та придбано обладнання для каналізаційно-насосної
станції.

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2018

248,3

248,3

Проведено коригування проєктно-кошторисної документації (вартість будівництва – 18975,7 тис. грн.).

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2018

7

8
3020,3

9

6628,6

6628,6

10
3020,3

11
Виконано

Виконано

Не виконано

4. Реконструкція каналізаційної Продовжується будівництво господарсько-побутових каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції, скориговано
насосної станції з мережами
проєктно-кошторисну документацію, проведено підключення каналізаційної насосної станції до мереж електропостачання.
водопроводу та каналізації у
мікрорайоні Лезневе

Управління капітального
будівництва

2017

5. Будівництво мережі зливової Розпочато роботи з коригування проєктно-кошторисної документації.
каналізації з влаштуванням
очисних споруд у мікрорайоні
Озерна

Управління капітального
будівництва

2017-2020

6. Забезпечення ефективної
роботи станції прийому рідких
побутових відходів на вул.
Трудовій, 6 (у т.ч. благоустрій
території)

Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому режимі та виконується постійний контроль за збереженням
благоустрою прилеглої території.

МКП
“Хмельницькводоканал”

2017-2020

7. Розроблення та
впровадження програми
забезпечення каналізаційними
мережами приватного сектору

Роботи з забезпечення каналізаційними мережами приватного сектору здійснюються відповідно до звернень громадян.

МКП
“Хмельницькводоканал”

2018

8. Реконструкція каналізаційних Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд
очисних споруд №2
господарсько-побутових стоків на вул. Вінницьке шосе, 135.
господарсько-побутових стоків

МКП
“Хмельницькводоканал”

2018-2020

9. Будівництво самопливного і Здано у експлуатацію І чергу будівництва (потужність каналізаційної насосної станції - 1500 куб.м/добу, довжина самопливного
напірного колекторів та
колектора - 6622,9 п. м, довжина напірного колектора - 1467,0 п. м, зовнішні мережі електропостачання - 1478,0 п. м).
каналізаційної насосної станції у
житловому масиві “Лезневе 1,2”

Управління капітального
будівництва

2017-2018

4300,0

4300,0

14385,0

7533,0

6852,0
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

50,0

50,0

1419,0

1419,0

285,0

285,0

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Виконується

Не виконано
200,0

200,0

888,0

888,0
Буде виконано у
наступні періоди

1098,0

1098,0

17244,0

17244,0
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Назва проєкту: Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд
1. Пошук джерел фінансування

Розглядається можливість залучення кредитних коштів.

2. Виготовлення проектнокошторисної документації на
будівництво
3. Виконання будівельномонтажних робіт, закупівля
обладнання

Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації.

У зв'язку з тим, що вартість робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд є високою, прийнято рішення про реалізацію
проєкту "Будівництво сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків". У рамках проєкту
передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд, включаючи комплекс зневоднення, стабілізації та знезараження
осаду з можливістю його подальшого використання як органо-мінерального препарату для рекультивації земель; будівництво
комплексу обробки осаду з отриманням біогазу та переробки його у теплову та електричну енергію (вул. Вінницьке шосе, 135).

МКП
“Хмельницькводоканал”
МКП
“Хмельницькводоканал”

2017

МКП
“Хмельницькводоканал”

2018-2020

С.2.2. Озеленення міста
Назва проєкту: Хмельницький – місто парків і скверів

2018

Не виконано
300,0

300,0
Виконано

Не виконано

1
2
1.Затвердження Схеми
Розроблено проєкт Схеми комплексного озеленення міста зі збереженням рекреаційних зон і територій зелених насаджень
комплексного озеленення міста загального користування.
Затвердження Схеми комплексного озеленення міста зі збереженням рекреаційних зон і територій зелених насаджень
загального користування відбудеться після затвердження містобудівної документації "Коригування (внесення змін)
генерального плану міста Хмельницького".

3
Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

4
2017

2.Розроблення та реалізація
Програму буде розроблено на основі Схеми комплексного озеленення території міста після її затвердження.
комплексної програми розвитку
зелених насаджень та
рекреаційних територій міста з
використанням сучасних
дизайнерських рішень і методів
ландшафтного дизайну

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2018

3. Виготовлення
Проводиться виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки під розміщення 10 парків/скверів (вул.
землевпорядної документації та Лермонтова (між вул. Загребельного та вул. Стеніна); у районі вул. Холодноярців; біля садівничих товариств "Будівельник" та
винесення в натуру (на
"Сонячний"; вул. Курчатова навпроти магазину "АТБ" тощо).
місцевість) меж усіх парків,
скверів та зелених зон

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста,
управління житловокомунального господарства,
КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2018

4. Створення паркової зони в
Виділено земельну ділянку у межах вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Трудової вздовж р. Південний Буг під розміщення
заплаві р. Південний Буг від вул. парку. Розробляється концепція розвитку даної території.
Кам'янецької до вул. Трудової

Управління житловокомунального господарства,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2019

5. Облаштування скверу ім.
Роботи з облаштування скверу ім. Кузьми Скрябіна виконано.
Кузьми Скрябіна та скверу на
Сквер ім. В.Івасюка територіально належить до земель Хмельницької облдержадміністрації.
вул. Кам’янецькій біля обласної
філармонії (ім. В. Івасюка)

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

6. Впровадження проєктів
У 2020 році висаджено квіти у вазони у весняно-літній період (156 ваз).
вертикального озеленення та
зелених покрівель на територіях
щільної забудови міста

Управління житловокомунального господарства,
департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів
Управління житловокомунального господарства

2018-2020

8. Збереження та відтворення
Виконано посадку 3724 дерев та кущів на території парків і скверів. У рамках акції "За чисте довкілля" та Всеукраїнської акції "1
Управління житловоцінних порід зелених насаджень 000 000 дерев за 24 години" проєкту "Озеленення України" висаджено понад 10 тис. саджанців кущів та дерев.
комунального господарства,
у паркових зонах
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, КП “Парки та сквери
міста Хмельницького”, КП
по зеленому будівництву і
благоустрою міста

2017-2020

9. Контроль за виконанням
Контроль буде здійснюватися управлінням з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
забудовниками вимог
державних будівельних норм
щодо озеленення територій, що
має відображатись у
містобудівних умовах та
обмеженнях (у т.ч. графічній
частині)

2017-2020

7. Інвентаризація зелених
насаджень на території міста

Інвентаризацію зелених насаджень буде проведено у наступні періоди.

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

5

6

7

8

9

10

11
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Буде виконано у
наступні періоди

205,3

205,3

489,0

489,0

Виконується

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
5,0

5,0
Виконано
частково

258,6

258,6

1770,6

1770,6
Виконується

2017-2018

Буде виконано у
наступні періоди
97,8

97,8

426,9

426,9

Виконується

Буде виконано у
наступні періоди

1
10. Використання сучасних
сумішей у зимовий період з
метою захисту зелених
насаджень від пошкодження
токсичними солями

2
Вперше у 2017 році для посипання доріг заготовлено 12 тонн бішофіту замість соляної суміші. Переваги реагенту: потрапивши
у пори асфальту не замерзає і не розриває асфальтне полотно, безпечний для навколишнього середовища, але є
дороговартісним.

3
Управління житловокомунального господарства,
КП по будівництву, ремонту
та експлуатації доріг

4
2017-2020

11. Облаштування зон для
вигулу домашніх тварин (з
встановленими правилами)

Виконано планування території, здійснено бетонування стовпчиків огорожі та влаштовано огорожу у районі водойми
мікрорайону Озерна.

Управління житловокомунального господарства

2017-2018

252,1

252,1

252,1

252,1

2017-2020

147,8

147,8

479,8

479,8

1. Забезпечення режиму
охорони, збереження,
покращення благоустрою
об’єктів природно-заповідного
фонду

Назва проєкту: Природно-заповідний фонд. Екологічна мережа міста
Постійно проводяться заходи з озеленення міста (посадка дерев і кущів), роботи з утримання парків, віднесених до об’єктів
КП по зеленому будівництву
природно-заповідного фонду (дендропарк "Поділля", парк ім. М. Чекмана, парк "Заріччя", парк ім. Т. Шевченка).
і благоустрою міста, КП
“Парки та сквери міста
Хмельницького”

2017-2019

3. Розроблення екологічної
мережі міста

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста

2017-2018

4. Реконструкція парку-пам’ятки Проєктно-кошторисну документацію не виготовлено у зв'язку з високою вартістю робіт.
садово-паркового мистецтва
“Заріччя”

Управління житловокомунального господарства,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2020

5. Благоустрій острову на річці
Південний Буг

Управління житловокомунального господарства,
КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”

2018-2020

8
151,2

9
151,2

10

11

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

40,0

40,0
Виконано

80,0

80,0
Виконано

Буде виконано у
наступні періоди
61,0

61,0

105,0

105,0
Виконано

6. Будівництво парку
“Молодіжний” на вул. С.
Бандери

Розроблено проєктно-кошторисну документацію, виконано геологічні дослідження, проведено експертизу проєкту.

Управління житловокомунального господарства,
КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”

2017-2018

7. Реконструкція парку
“Подільський”

Виготовлено ескізний проєкт. Проведено громадські слухання.

Управління житловокомунального господарства,
КП по зеленому будівництву
і благоустрою міста

2017-2020

8. Збільшення площі,
розширення приміщень та
покращення умов утримання
тварин зоокуточку у парку ім.
М. Чекмана

Виконано роботи з реконструкції та розширення приміщення, огорож і вольєрів для утримання тварин.

КП “Парки та сквери міста
Хмельницького”

2017-2019

253,5

20,6

253,5

20,6

450,4

450,4

99,3

99,3

176,1

176,1

Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди
Роботи будуть
продовжені у
наступні періоди

Виконано

С.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля
Назва проєкту: Свідомі громадяни - чисте місто
1. Проведення інформаційноПроводилась роз’яснювальна робота у засобах масової інформації, шляхом розповсюдження інформаційних листівок.
Управління з питань екології
роз’яснювальної кампанії щодо
та контролю за благоустроєм
недопущення попадання
міста
господарсько-побутових стоків
через мережу зливової
каналізації у водойми міста,
заборони спалювання опалого
листя та сухої рослинності
2. Проведення інформаційноПроводилась інформаційно-роз'яснювальна робота у засобах масової інформації (у т.ч. інтернет-ресурси), на еко-уроках.
роз’яснювальної кампанії щодо Узакладах освіти встановлено контейнери для роздільного збору сміття.
необхідності сортування сміття

7

Виконується

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів, управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста

Проведено розчистку острову, здійснюється викошування комбінованого травостою з домішками самосіву дерев та чагарників.

6

Виконано
частково

2. Розширення мережі об’єктів 12 об’єктам природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 3,2 га надано заповідний статус.
природно-заповідного фонду (у
т.ч. резервування територій для
заповідання)

Затверджено екологічну мережу міста.

5

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХКП
“Спецкомунтранс”

2017-2020

Виконується

2017-2020
Виконується

1
3. Проведення учнівських
екологічних конкурсів та акцій
щодо раціонального
використання природних
ресурсів

2
Учасники освітнього процесу закладів освіти долучилися до місячника санітарної очистки та благоустрою міста, присвяченого
Дню довкілля.
У рамках заходів "До чистих берегів" проведено прибирання і розчистку чагарників у заплаві річки Кудрянки (з залученням
студентів кафедри екології Хмельницького національного університету).
Організовано загальноміський перегляд кінофільму "Перед потопом. Врятувати планету" у парку "Молодіжний".

3
Департамент освіти та науки,
управління молоді та спорту,
управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, громадські організації

4
2017-2020

4. Проведення екологічних
науково-практичних
конференцій, конкурсів,
фестивалів, виставок тощо

У закладах освіти відбувалися різноманітні заходи щодо захисту довкілля та екології (19 семінарів, 19 конференцій, 20 нарад),
учні долучалися до екологічних акцій у рамках проведення міського фестивалю "My fest".
Проведено 3-денне тренінгове навчання молоді "Школа екології" у онлайн режимі.
Учні та
вчителі шкіл брали активну участь у різноманітних конкурсах-захистах наукових робіт. У Всеукраїнському конкурсі "Дотик
природи" учениця 11 класу навчально-виховного комплексу № 9 посіла 2 місце (всеукраїнський рівень).
У бібліотеках міста облаштовано 25 книжкових виставок та 6 віртуальних виставок екологічної тематики, проведено 9
промоакцій, 21 масовий захід у онлайн форматі (вікторини, інформаційні години, презентації книг).

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, Департамент освіти та
науки, управління молоді та
спорту, управління культури і
туризму, громадські
організації

2017-2020

5. Виготовлення, розміщення та
розповсюдження екологічної
реклами (плакати, білборди,
сітілайти, відеоролики,
інформаційні листівки тощо)

Підготовлено 5 інформаційних матеріалів: буклет "Глобальні катастрофи людства", тематична довідка "Фауна Хмельницької
області", пам'ятка до 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, веббібліографічний список літератури "Життя в стилі "еко",
бібліодайджест "Парки та сквери Хмельницького".
Розповсюджено екологічну рекламу, виготовлено інформаційні листівки з питань формування екологічної культури населення.
Для поширення інформації про роботу екобуса виготовлено листівки та розміщено рекламу у громадському транспорті.
У закладах освіти відбувалися різноманітні заходи щодо захисту довкілля: 33 "круглі столи", 4 телерадіопередачі, вікторина,
екоквест тощо. Випущено 172 брошури, 1410 листівок, 221 плакат, 4 інформаційні стенди.

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, Департамент освіти та
науки, управління молоді та
спорту, управління культури і
туризму, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
громадські організації

2017-2020

6. Випуск та розповсюдження
Видано бюлетень "Еко-мережа".
щорічного екологічного
бюлетеня
7. Створення екологічної
Створено Екологічну сторінку на сайті міської ради.
сторінки на сайті Хмельницької Оприлюднюються набори даних щодо екологічного стану міста на веб-порталі відкритих даних міської ради.
міської ради

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста
Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм
міста, ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
Поглиблене вивчення біології і екології запроваджено у 3 класах (ліцей №17, НВК №4), хімії – у 5 класах (ліцеї №17, НВК №4, Департамент освіти та науки
ТБЛ), географії - у 2 класах (гімназія №2).

2017-2020

8. Забезпечення роботи класів
природничого профілю у
навчальних закладах міста
9. Створення міського інтернет- У рамках проведення місячника до Дня довкілля створено міський відео-банк учнівських екологічних проєктів.
банку учнівських екологічних
Завдяки співпраці закладів освіти з Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді та
проєктів
Хмельницьким обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді здійснюється вивчення та запровадження
передового й перспективного педагогічного досвіду з питань екологічної освіти і виховання учнівської молоді, методичної
діяльності, регулярне оновлення матеріалів інформаційного банку з питань екологічної роботи у навчальних закладах та банку
учнівських екологічних проєктів.

2017-2020

Департамент освіти та науки,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

5
25,4

6
25,4

7

8
69,9

9
69,9

10

11

Виконується

1,5

1,5

21,5

20,0

1,5

Виконується

57,9

52,9

5,0

109,8

104,8

5,0

Виконується

39,9

39,9
Виконується
Виконано

2017-2018

Виконується
Виконано

2018

C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій
С.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом “Єдиного вікна”
1. Удосконалення організації
роботи з призначення усіх видів
соціальної допомоги,
компенсаційних виплат, пільг та
інших соціальних питань за
принципом “Єдиного вікна”
2. Організація транспортних
перевезень людей на візках
(соціальне таксі)

Назва проєкту: Турботливе суспільство
Здійснюється прийом громадян у громадських приймальнях за місцем проживання, у яких створено зручні умови для
Управління праці та
отримання соціальних послуг.
соціального захисту
Здійснюються заходи із запровадження Програмного комплексу "Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада".
населення
Впровадження електронного сервісу надасть можливість мешканцям громади оформити та отримати адміністративну послугу
соціального характеру ближче до місця проживання, відстежити стан розгляду заяв, пришвидшить процес прийому заяв від
громадян шляхом формування електронних заяв для призначення усіх видів соціальних допомог та компенсаційних виплат,
взяття пільговика на облік, призначення житлової субсидії.
Продовжується співпраця з Хмельницьким обласним фондом “Карітас” відповідно до Положення про порядок надання послуг з
перевезення людей на візках (соціальне таксі), супроводження інвалідів по зору першої групи.

Управління праці та
соціального захисту
населення, ХОБФ “Карітас”

2017-2020

Виконується

2017-2020

1053,8

1053,8

2740,5

2740,5
Виконано

1
3. Будівництво відділення
цілодобового, тимчасового
перебування та реабілітації осіб,
які перенесли інсульт та інші
травми на території
Хмельницького міського
територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

2
Завершено будівництво та облаштування приміщення відділення на 14 місць.
Мета функціонування відділення:
- здійснення денного та цілодобового догляду, короткотермінова допомога сім’ям у догляді за ліжко-хворими членами родини;
- забезпечення громадян, які опинилися у кризових ситуаціях, тимчасовим цілодобовим доглядом, у т.ч. під час оформлення у
стаціонарні заклади постійного перебування.
Громадяни забезпечуються ліжко-місцем, засобами пересування, санітарно-гігієнічними послугами, за потреби харчуванням,
одягом, взуттям.

3
Управління праці та
соціального захисту
населення

4
2017-2018

5
6999,1

4. Облаштування другого
поверху Центру реабілітації
“Родинний затишок” для
забезпечення цілодобового
перебування інвалідів у разі
кризових ситуацій

Завершено капітальний ремонт ІІ поверху приміщення Центру, придбано меблі. Облаштовано актову та тренажерну залу,
кабінети релаксації та масажу.

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017

5. Створення соціального
Створено Соціальний готель (облаштовано 11 кімнат, які розраховано на 32 особи, 2 кухні, 2 санвузли.
гуртожитку для
Готель забезпечено меблями, побутовою технікою, іншим інвентарем.
малозабезпечених верств
Встановлено дитячий майданчик.
населення, учасників
антитерористичної операції та
тимчасово переміщених осіб у
приміщенні Центру реабілітації
бездомних (безпритульних)
“Промінь надії” та забезпечення
його функціонування

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

7000,0

6. Покращення матеріальнотехнічного стану соціальних
закладів

Для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Школа життя" придбано 2 ноутбуки, апарати для електрофорезу та
фізіотерапії, металеву кабіну для кінезотерапії, облаштовано ігровий майданчик.
Для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" придбано
крісла масажні, техніку.
У Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими
можливостями "Берег надії" виконано роботи з капітального ремонту корпусу №2, будівництва виносної котельні для опалення
приміщення, заміни даху.

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

3145,4

7. Придбання шкільного
автобуса для Хмельницького
міського центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
“Школа життя”

Розглядається можливість придбання мікроавтобусу для перевезення осіб з особливими потребами, які проходять реабілітацію у
Центрах комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Управління праці та
соціального захисту
населення

2018

8. Відкриття громадських
приймалень у мікрорайонах
міста

Відкрито громадську приймальню на вул. Перемоги, 10Б.
Прийом громадян здійснюється у 6 громадських приймальнях за місцем проживання.

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2018

9. Вивчення питання щодо
створення інформаційнотелекомунікаційної системи
“Картка хмельничанина”

Питання щодо створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка хмельничанина" вивчалось у рамках проєкту
впровадження електронного квитка для проїзду у громадському транспорті пільгових категорій громадян.
Розпочато процес видачі електронних карток для проїзду у громадському транспорті пільгових категорій (видано 38,3 тис.
квитків).

Управління праці та
соціального захисту
населення, управління
транспорту та зв’язку

2017-2018

10. Забезпечення особам з
особливими потребами умов
для безперешкодного
пересування вулицями міста та
доступу до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної
інфраструктури

Облаштовано новий світлофорний об’єкт на перехресті вул. Чорновола з вул. Красовського, побудовано 4 пандуси з
Управління праці та
тактильною плиткою на підходах до пішохідних переходів, встановлено 2 пристрої мовного супроводу сигналів світлофорів.
соціального захисту
Встановлено 5 пристроїв мовного супроводу сигналів світлофорів на пішохідних переходах: вул. Панаса Мирного – прс. Миру,
населення, управління
вул. Кам’янецька – вул. Володимирська, вул. Героїв Майдану – вул. Володимирська, вул. Кам’янецька – вул. Тернопільська,
охорони здоров’я, управління
вул. Подільська – вул. Володимирська.
житлово-комунального
Під час виконання капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі забезпечено умови для зручного і безпечного
господарства, управління
переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями.
транспорту та зв’язку,
Встановлено 10 пандусів у житлових будинках.
Департамент освіти та науки
Проведено монтаж пандусів біля входів до приміщень КП "Хмельницька міська дитяча лікарня", приймального відділення КП
"Хмельницька інфекційна лікарня".
.

6
6999,1

7

8
9130,1

9
9130,1

10

11

Виконано

750,6

750,6

Виконано

7000,0

9000,0

9000,0

Виконано

3145,4

7984,9

7984,9

Виконується

Буде виконано у
наступні періоди

2017-2020

7045,0

4079,0

2966,0

Виконано

Виконано

359,0

359,0

2574,3

2574,3

Виконується

1
11. Проведення культурномистецьких заходів для
інвалідів, ветеранів війни та
праці, соціально-незахищених
верств населення

2
Проведено 41 захід, присвячений знаменним датам, святам і дням пам'яті.
Проведено виїзні шефські концерти у Геріатричному пансіонаті, обласному госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни,
військовому шпиталі, концертні програми для міської ради ветеранів України, міської ради жінок, концертні програми
народного ансамблю пісні та музики "Ретро", муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального
камерного хору для військових – учасників АТО тощо.

12. Створення соціальної
спільноти для людей похилого
віку, що стали жертвами
тоталітарних режимів “Молоді
серця” (проведення зустрічей,
культурно-мистецьких заходів,
видання книги спогадів тощо)

Волонтерами проведено роботу із збору інформації для конволюту "Трагедія незнищенної волі" (створення бази даних свідчень
очевидців політичних репресій, списку імен з біографічним супроводом учасників руху усіх форм боротьби за незалежність
України, жертв політичних репресій).
За весь період діяльності спільноти проведено 473 заходи.
Створено Центр соціальної активності для людей похилого віку з метою організації їх дозвілля, у якому проводилися
систематичні щотижневі зустрічі. Волонтерами створено короткометражний фільм "Ті, хто не втрачають духу боротьби за
Україну ..".

3
Управління праці та
соціального захисту
населення, управління
культури і туризму

4
2017-2020

Управління праці та
соціального захисту
населення, ХОБФ “Карітас”

2017-2019
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1395,0

7

8
4341,8

9
4341,8

10

11

Виконується

10,0

10,0

159,5

159,5

Виконується

С.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва
Назва проєкту: Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади
1. Розроблення міських
З метою залучення громадськості до процесів місцевого розвитку діє Програма "Громадські ініціативи" м. Хмельницького. У
Управління економіки,
2017-2020
соціальних проєктів для їх
2020 році у рамках програми громадськими організаціями та ініціативними групами громадян реалізовано 7 соціальних
управління торгівлі,
подальшого запровадження на проєктів.
управління праці та
правах соціального партнерства
соціального захисту
населення, управління молоді
та спорту, Департамент
освіти та науки, управління
охорони здоров’я, соціальні
заклади
2. Сприяння діяльності суб’єктів Для підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, з метою сприяння розв'язанню соціальних
господарювання, що беруть
проблем громадян діє координаційна рада об'єднань громадян соціального спрямування.
участь у вирішенні соціальних
проблем, організація дієвої
підтримки громадських
організацій, діяльність яких має
соціальне спрямування

5
1395,0

Управління економіки,
управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

949,6

720,5

229,1

2072,2

1575,4

496,8

Виконується

Виконується

3. Продовження співпраці з
благодійними та громадськими
організаціями соціального
спрямування щодо
впровадження у місті
соціальних проєктів

Положенням про координаційну раду об’єднань громадян соціального спрямування визначено пріоритетні напрямки надання
бюджетного фінансування громадським об’єднанням соціального спрямування на 2020 рік у соціальній сфері.
Надано фінансову підтримку 53 громадським організаціям соціальної спрямованості, у т. ч. громадським організаціям інвалідів
та ветеранів.

Управління праці та
соціального захисту
населення

2017-2020

4. Акумулювання наявної
інформації у сфері соціального
підприємництва та адаптація
закордонного досвіду

Делегація міської ради відвідала м. Івано-Франківськ з метою вивчення досвіду функціонування "Urban Space 100" - сучасного
громадського ресторану, створеного не з метою отримання прибутку, а з метою досягнення соціальних цілей.

Управління економіки

2017-2020

5. Висвітлення інформації про
успішні приклади соціального
підприємництва у засобах
масової інформації, мережі
Internet

4 вересня 2020 року з нагоди святкування Дня підприємця проведено зустріч у неформальній обстановці з метою подяки
соціально відповідальному бізнесу за допомогу у боротьбі з пандемією, зокрема надання благодійної допомоги закладам
охорони здоров’я, міському територіальному центру соціального обслуговування, придбання захисного одягу, виробів
медичного призначення, обладнання та лікарських засобів. За активну участь у вирішенні економічних та соціальних проблем
під час спалаху епідемії COVID-19 керівників підприємств нагороджено відзнаками "Соціально відповідальний бізнес - 2020".

Управління економіки

780,0

780,0

3195,0

3195,0
Виконується

Виконується
2017-2020

С.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти
Назва проєкту: Доступна та якісна інклюзивна освіта
1. Вивчення динаміки розвитку Динаміка розвитку дітей з особливими освітніми потребами регулярно відстежується через реалізацію індивідуальної програми Департамент освіти та науки 2017-2020
дітей та рівнів їх навчальних
розвитку, складеної для кожного учня.
досягнень в умовах
Команда супроводу вивчає рівень навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами тричі на рік.
інклюзивного навчання
Динаміка досягнень міститься у портфоліо кожної дитини.

Виконується

Виконується

1
2. Забезпечення наступності у
запровадженні інклюзивного
навчання початкової, середньої
та старшої школи у
загальноосвітніх навчальних
закладах (сприяння збільшенню
кількості навчальних закладів,
що запроваджують інклюзивну
форму навчання)

2
3
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами шляхом залучення їх до навчання у
Департамент освіти та науки
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 №№ 8, 25, 30, 38, у яких відкрито спеціальні групи, де навчаються 205 дітей з
особливими освітніми потребами.

4
2017-2020

3. Облаштування СЗОШ №8 та
інших навчальних закладів міста
для повноцінного навчання
дітей з особливими потребами,
забезпечення сучасним
обладнанням

Покращено матеріально-технічну базу СЗОШ №№ 32, 33 (придбано парти, комп’ютерну техніку, спортивний інвентар,
Департамент освіти та науки
проведено поточний ремонт приміщень).
За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами придбано:
- для закладів загальної середньої освіти – дидактичні матеріали, спеціальну літературу, канцтовари, приладдя, інтерактивні
дошки, проєктори, ноутбуки, багатопрофільні функціональні принтери, комп’ютери, телевізори, меблі;
- для закладів дошкільної освіти – обладнання, канцтовари, приладдя, дидактичні матеріали, спеціальну літературу, комплекти
іграшок, обладнання для сенсорних кімнат, меблі, спортивне обладнання.

2017-2020

4. Залучення дітей, що
потребують особливої
соціальної уваги та підтримки,
до занять на безкоштовній
основі у спортивних секціях,
самодіяльних творчих
колективах, гуртках
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва,
підліткових клубах

Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів,
нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я, а саме:
відвідують театральні та хореографічні гуртки; заняття із використанням технології Карла Орфа; гуртки манкотерапії,
піскотерапії, арт-терапії; займаються плаванням; навчаються у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва; дитячій музичній школі №1; гурток "Солодка випічка" на базі Хмельницького міжшкільного навчальновиробничого комбінату; фотогурток у Палаці творчості для дітей та юнацтва; гуртки програмування; клуб для підлітків
"Younglife", Арт-студія естетичного розвитку особистості "Іріда", клуб "Карате" при Національній академії Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, кінний спорт (клуб "Тамерлан") тощо.
Діти беруть участь у фестивалях, конкурсах і виставках творчості "Барви життя", "З вірою в майбутнє", "ArtBOOM" тощо.
Пільги в оплаті за навчання у мистецьких навчальних закладах отримали 943 учні.

2017-2020
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Виконується

Управління молоді та спорту,
Департамент освіти та науки,
управління культури і
туризму

155,9

2227,1

5957,6

2755,0

3202,6

Виконується

970,2

970,2

2678,9

2678,9

Виконується

5. Забезпечення ефективності
У Інклюзивно-ресурсних центрах №1 та №2 проводиться комплексна оцінка, психолого-педагогічна і корекційно-розвиткова
діяльності психолого-медикоробота з дітьми з особливими освітніми потребами та їх батьками.
педагогічної консультації у
частині організації корекційнорозвиткової роботи з дітьми
дошкільного та шкільного віку в
умовах інклюзивного навчання
та навчання за індивідуальною
формою

Департамент освіти та науки

6. Забезпечення у закладах
освіти соціального супроводу
дітей з особливими потребами
на громадських засадах
7. Налагодження співпраці з
міжнародними освітніми
організаціями, науковими
установами, фондами,
асоціаціями та громадськими
організаціями

Департамент освіти та науки

До освітнього процесу у закладах освіти мають доступ асистенти дітей з числа батьків або осіб, які їх замінюють.
У якості волонтерів до супроводу учнів з особливими освітніми потребами долучаються їх однокласники у середній та старшій
школі.

2383,0

2017-2020

77,4

77,4

Виконується

СЗОШ №8 активно співпрацює із Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Хмельницьким обласним інститутом
Департамент освіти та науки
післядипломної педагогічної освіти, науковцями Харківської гуманітарно-педагогічної академії, університету Міннесоти (США),
педагогічними працівниками школи Святого Антонія (м. Міннеаполіс, штат Міннесота, США). Укладено договір про
співпрацю з кафедрою початкової освіти Прикарпатського педагогічного університету імені Василя Стефаника, Вигодським
навчально-реабілітаційним центром Івано-Франківської обласної ради.
Ліцей №15 співпрацює з кафедрою корекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
Львівським обласним осередком ВГО "Українська спілка інвалідів - УСІ"; укладено договір про співпрацю з Вигодським
навчально-реабілітаційним центром Івано-Франківської обласної ради.
СЗОШ №21 укладено договори про співпрацю з кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Соціальним центром святого Миколая Чудотворця для дітей та
молоді з ООП "КАРІТАС", психологічним центром "Катарсис".

2017-2020
Виконується
2017-2020

Виконується

1
8. Забезпечення спеціальної
підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів
для роботи з дітьми з
особливостями розвитку

2
З метою підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, проведено курсову
перепідготовку педагогів на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 166 спеціалістів (32
вчителя індивідуального навчання, 19 вчителів інклюзивного навчання, 12 педагогічних працівників інклюзивних груп, 10
вчителів-дефектологів, 28 вчителів-логопедів, 18 практичних психологів, 7 соціальних педагогів, 39 асистентів вчителів, 19
асистентів вихователів).
Організовано ряд семінарів, вебінарів, засідань творчої групи для педагогічних працівників, які працюють з дітьми з
особливими потребами. Спеціалісти приймали участь у міських, обласних та всеукраїнський педагогічних читаннях, семінарах,
тренінгах, науково-практичних семінарах, конференціях.

9. Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
забезпечення права дітей з
особливими потребами на
освіту

На базі закладів освіти проводяться теоретико-практичні семінари щодо організації інклюзивного навчання та роз’яснень прав
Департамент освіти та науки
дітей з особливими освітніми потребами на освіту (тиждень поінформованості про дітей/осіб з особливими потребами; виїзний
семінар "Різні можливості – рівні права" для 34 сімей, у яких виховуються діти з особливими потребами; онлайн зустріч з
батьками дітей з особливими потребами "Інклюзивне навчання та виховання. Говоримо про важливе"; уроки толерантності,
флешмоби).

2017-2020

10. Створення спеціального
майданчику у парку ім. М.
Чекмана для дітей з особливими
потребами

Виконано роботи з капітального ремонту дитячого майданчика у парку ім. М. Чекмана зі встановленням спеціальних елементів
для дітей з особливими потребами.
За кошти благодійних внесків побудовано інклюзивний дитячий майданчик у мікрорайоні "Заріччя" на території "Соціального
центру святого Миколая Чудотворця для дітей та молоді з особливими потребами" благодійного фонду "Карітас".

2017-2018

Всього
Начальник управління
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КП “Парки і сквери міста
Хмельницького”

Виконується

2307,9

2307,9

4013,5

4013,5
Виконано

89851,9

67249,5

22602,4

416881,2

270799,2

146082,0
Оксана НОВОДОН

