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вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000 тел.: (0382) 76-43-46, 76-44-26, факс 65-61-16,
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Інформація
про стан виконання Програми “Громадські ініціативи” м.Хмельницького на 2016-2020
роки за 1-ше півріччя 2018 року:
Головним аспектом Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на
акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого соціальноекономічного розвитку міста та вирішення конкретних проблем, що його стримують.
Розпорядженням міського голови від 03.06.2016 року №155-р створено конкурсну
комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми
(далі – конкурсна комісія), до складу якої увійшли представники міської влади, громадських
об’єднань, депутати Хмельницької міської ради. На засіданні конкурсної комісії (01.03.2018
року) було затверджено 8 пріоритетних напрямів реалізації Програми у 2018 році:
- «Територія твого міста» – мікропроекти, що спрямовані на будівництво та ремонт
доріг, тротуарів, прибудинкових територій, благоустрій та оновлення зелених зон,
встановлення «вуличних меблів», організація безпеки дорожнього руху.
- «Арт-простір Хмельницького» – мікропроекти, що спрямовані на створення муралів,
арт-двориків, просвітницьких та культурних проектів, реконструкції закладів культури та
просвітництва.
- «Спортивний Хмельницький» – мікропроекти, що спрямовані на створення об’єктів
інфраструктури молодіжного спорту.
- «Сучасна освіта» – мікропроекти, що спрямовані на створення альтернативної,
практичної, «особливої» системи освіти.
- «ІТ-Хмельницький» – мікропроекти, що спрямовані на створення та розробку
інформаційних продуктів, комп’ютерних програм, створення веб-об’єктів та сайтів,
«інтелектуального бізнес-середовища».
- «Здорові мешканці» – мікропроекти, що спрямовані на отримання якісних медичних
послуг.
- «Місто-підприємець» – мікропроекти, що спрямовані на розбудову інфраструктури
підтримки підприємництва, залучення грантової допомоги на впровадження інноваційних
підходів та технологій, розвиток ІТ-технологій, проведення наукових ярмарок.
- «Відповідальне місто» – мікропроекти, що спрямовані на популяризацію Плану дій
сталого енергетичного розвитку міста, реалізацію соціальних проектів спільно з громадськими
організаціями та бізнесом.
У першому етапі конкурсу Програми конкурсною комісією розглянуто 37
зареєстрованих мікропроектів. За результатами розгляду відхилено 8 мікропроектів, як такі, що
не відповідають умовам та критеріям першого етапу конкурсу.
До другого етапу конкурсу Програми конкурсною комісією допущено 29 мікропроектів.
За результатами розгляду цих проектів, голосуванням членів конкурсної комісії, було
сформовано рейтинг мікропроектів, у відповідності до якого визначено 14 переможців
конкурсу Програми у 2018 році.

Перелік переможців мікропроектів громадських ініціатив та їх фінансова підтримка за
рахунок коштів бюджету м. Хмельницького затверджені рішенням виконавчого комітету
Хмельницької міської ради від 30 травня 2018 року № 414 на загальну суму 1 104,4 тис.
гривень.
№
з/п

Середній
бал

1
2

24,8
24,6

3

24,1

4

23,9

5

23,8

6

23,6

7

22,1

8

22,0

9

21,8

10
11
12

21,4
20,5
20,4

13

20,2

14

20,2

Назва проекту
Мистецький пленер
Хмельницькі MO/DNI
Знищення реклами та пропаганди наркотиків та
застереження її появи
Спортивна медицина
Мандрівний реабілітаційно-відпочинковий табір
«Шляхи героїв» для бійців-добровольців,
учасників АТО Хмельниччини та членів їх родин
(в т. ч. родин загиблих)
Активна країна
Інтерактивно-інформаційні монітори для
культурних закладів міста
Кімната виходжування недоношених малюків
«Поруч з мамою»
Безбар'єрне місто (Доступність та інклюзивність
міських масових заходів для людей з
обмеженими можливостями)
Дитячий інклюзивний клуб
ХАБ «Життєлюб»
Анімаційна лабораторія
Вільні виробничі приміщення та земельні
ділянки міста Хмельницького в 3Д
Школа розвитку «Світанок»
Всього:

Фінансування з
бюджету
м. Хмельницького,
грн.
95 000,0
100 000,0
6 200,0
14 810,0
49 700,0
100 000,0
95 000,0
99 920,0
95 000,0
94 481,6
97 000,0
60 000,0
100 000,0
97 250,0
1 104 361,6

Відповідно до умов Програми, мікропроекти ініціативних груп громадян передано для
реалізації відповідальним виконавцям – виконавчим органам міської ради:
- управлінню житлово-комунального господарства – мікропроект «Знищення реклами
та пропаганди наркотиків та застереження її появи», фінансування з бюджету міста становить
6,2 тис. грн.;
- управлінню охорони здоров’я – мікропроект «Спортивна медицина», фінансування з
бюджету міста становить 14,8 тис. гривень.
Станом на 13.08.2018 року всі мікропроекти знаходяться на стадії реалізації (додаток).
Начальник управління

О.Новодон

Додаток
Стан реалізації мікропроектів Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки у І півріччі 2018 року

Середній бал

Назва проекту

1

24,8

Мистецький пленер

2

24,6

Хмельницькі MO/DNI

3

24,1

Знищення реклами та
пропаганди
наркотиків та
застереження її появи

4

23,9

Спортивна медицина

з/п

Фінансування з
бюджету міста
Мета мікропроектів
Стан реалізації мікропроектів
Хмельницького,
грн.
95 000,0
Популяризація
міста
через Профінансовано у повному обсязі.
міжнародні мистецькі події
Здійснюється
реалізація
мікропроекту,
зокрема,
розмальовується літній кінотеатр у
парку
культури
і
відпочинку
ім. М. Чекмана (роботи будуть
проведень всередині та ззовні).
Також буде розмальовано будівлю
управління торгівлі.
100 000,0
Запропонувати
локальним Профінансовано у повному обсязі.
учасникам майданчик для розвитку Здійснюється
реалізація
і впровадження їх дизайнерських мікропроекту, зокрема:
ідей і концепцій, допомогти їм - 17 серпня 2018 року – відбудеться
налагодити
комунікацію
з показ вечірніх та будуарних колекцій
аудиторією. Стати детонатором місцевих виробників;
розвитку молодих дизайнерів, та - 18 серпня 2018 року - відбудеться
платформою,
яка
буде показ дитячого та підліткового одягу
популяризувати
вже
існуючі від місцевих виробників - KIDS
локальні марки виробників легкої FASHION SHOW & MARKET;
промисловості
- 19 серпня 2018 року – закриття
показів та фото сет у парку культури
і відпочинку ім.М.Чекмана.
6 200,0
Боротьба з пропагандою вживання Автором даного мікропроекту є
наркотиків,
шляхом
знищення ініціативна
група
громадян.
вуличної реклами та спостереження Відповідно до умов Програми,
за появою нової
мікропроект передано для його
реалізації
управлінню
житловокомунального господарства.
14 810,0
Формування позитивної мотивації Автором даного мікропроекту є
засад здорового способу життя у ініціативна
група
громадян.
населення
Відповідно до умов Програми,

Мандрівний
реабілітаційновідпочинковий табір
«Шляхи героїв» для
бійців-добровольців,
учасників АТО
Хмельниччини та
членів їх родин (в т. ч.
родин загиблих)
Активна країна

49 700,0

Оздоровлення,
відпочинок
та
реабілітація під час активних
туристичних
мандрівок
для
добровольців, учасників АТО та
членів їх сімей

100 000,0

Популяризація
активного
відпочинку серед учнівської молоді
міста, залучення дітей до занять
спортивним туризмом, патріотичне
та
екологічне
виховання,
ознайомлення
із
пам’ятками
природи, що знаходяться на
Хмельниччині. Шкільний туризм
ставить собі за мету фізичне,
розумове, моральне, естетичне і
трудове
виховання
учнівської
молоді
Установити сенсорні монітори в
найпопулярніших
культурних
закладах
міста.
Розробити
програмне забезпечення, що має
вміщати в собі інформацію про
культурно-історичні заклади у
вигляді
сферичних
панорам
об'єднаних у віртуальні тури
Створення комфортної палати із
зручностями
в
Педіатричному
відділенні
виходжування
недоношених дітей Хмельницької
міської
дитячої
лікарні
для
запровадження методу "Кенгуру"
Створення рівних можливостей для

5

23,8

6

23,6

7

22,1

Інтерактивноінформаційні
монітори для
культурних закладів
міста

95 000,0

8

22,0

Кімната
виходжування
недоношених малюків
«Поруч з мамою»

99 920,0

9

21,8

Безбар'єрне місто

95 000,0

мікропроект передано для його
реалізації
управлінню
охорони
здоров’я.
Профінансовано у повному обсязі.
Здійснюється
реалізація
мікропроекту, а саме: закуплено
туристичне спорядження та продукти
харчування. У ІІ половині серпня
2018 року плануються екскурсійні
мандрівки
згідно
з
графіком
реалізації мікропроекту.
Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

Профінансовано частково.

(Доступність та
інклюзивність міських
масових заходів для
людей з обмеженими
можливостями)

10

21,4

Дитячий інклюзивний
клуб

94 481,6

11

20,5

ХАБ «Життєлюб»

97 000,0

людей з особливими потребами, під
час
відвідування
міських
масштабних культурних заходів,
надати змогу їм відчути себе
рівноцінною
громадою
міста.
Змінити стереотипне ставлення
суспільства до таких людей як до
хворих та неповноцінних членів
суспільства
Створення інклюзивного освітнього
середовища для дошкільників,
підготовка до школи, соціалізація
дітей
з
особливостями
(порушеннями)
психофізичного
розвитку, дітей з соціальновразливих груп, їхніх батьків або
опікунів, а також формування
позитивного ставлення
дітей
типового розвитку та їх батьків і
адекватної
взаємодії.
Психологічний комфорт дітей,
повернення впевненості, звільнення
від негативних наслідків страху,
стресу ,важкої і тривалої хвороби,
болю, надія на швидше одужання,
відчуття
нормального,
безтурботного дитинства
Гармонізація відносин літніх людей
та молодих людей, з особливими
потребами, розвиток їх соціальних
зв'язків
з
суспільством.
Психоемоційна підтримка людей
похилого віку та молодих інвалідів:
- збереження і посилення соціальної
активності, відвернення її духовної
та
фізичної
деградації;
- подолання соціальної ізоляції;
- покращення психічного стану
людей похилого віку та молодих

Реалізацію мікропроекту планується
здійснити під час проведення у місті
Хмельницькому таких заходів, як:
- Respublica 2018;
- День міста Хмельницького.

Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

Профінансовано у повному обсязі.
Здійснюється
реалізація
мікропроекту:
- щотижня проводяться заняття з
танців та йоги, а також творчі
майстерні;
- двічі на місяць проводяться
благодійні концерти;
- здійснюються
екскурсії
з
інклюзивного туризму;
- проводяться різноманітні майстеркласи.

12

20,4

Анімаційна
лабораторія

60 000,0

13

20,2

Вільні виробничі
приміщення та
земельні ділянки міста
Хмельницького в 3Д

100 000,0

14

20,2

Школа розвитку
«Світанок»

97 250,0

Всього: 1 104 361,6

інвалідів;
- залучення до творчого життя;
- самореалізація людей похилого
віку
та
молодих
інвалідів;
- підвищення самооцінки людини;
- створення позитивного настрою,
пробудження оптимізму та відчуття
задоволеності життям
Локальна: знайти у Хмельницькому
талановитих
виконавців
(художників,
дизайнерів,
фільммейкерів), об’єднати їх в одну
команду
і
створити
короткометражний
анімаційний
фільм. Глобальна: створити якісні
умови для розвитку професійного
анімаційного кіно у місті. Створити
програму, що буде давати достойні
умови для реалізації талановитих
хмельничан у сфері анімації.
Щорічно випускати анімаційний
фільм
Розробити
сучасний,
якісний,
доступний та зручний продукт для
підприємців та інвесторів міста,
котрий
допоможе
у
виборі
виробничого
приміщення
або
земельної ділянки під бізнес,
економлячи час і ресурси
Створення
простору
для
організації,
розвитку,
самореалізації
та
звичайного
спілкування
серед
батьків.
Привернення
уваги
на тему
відповідального
батьківства.
Підтримка
малозабезпечених
батьків

Планується організація фотосесії та
фотовиставки.

Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

Фінансування
та
реалізація
мікропроекту заплановано на ІІ
півріччя 2018 року.

