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Звіт з реалізації заходів
Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки у І півріччі 2018 року
№ з/п

1.1.

1.2.

Зміст заходу

Виконання заходів

І. Міжнародне співробітництво
Забезпечення участі іноземних делегацій в Захід буде реалізовано у ІІ півріччі 2018 року.
заходах, присвячених святкуванню Дня міста
Протягом І півріччя 2018 року організовано прийом 11 офіційних
делегацій.
Зокрема, 25 січня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва
міської ради зі спостерігачами Спеціальної Моніторингової Місії
ОБСЄ, під час якої було обговорено загальну політичну та економічну
ситуацію у місті Хмельницькому, а також ситуацію з безпеки. Крім
цього, були обговорені питання щодо рівня життя хмельничан,
можливостей їх працевлаштування у місті та проблеми трудової
Організація прийомів офіційних делегацій, міграції.
представників
міжнародних
організацій, 09 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської
фінансових інституцій з питань налагодження ради із президентом Українсько-Австрійської Асоціації Альфредом
співпраці
Ф. Праусом. Під час зустрічі було обговорено можливі шляхи
посилення
українсько-австрійських
відносин,
налагодження
двостороннього співробітництва у соціально-економічній сфері з
метою подальшої реалізації спільних інвестиційних проектів.
23 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської
ради з представниками Проекту USAID “Муніципальна енергетична
реформа в Україні”.
Під час зустрічі було проведено прес-брифінг та прес-тур на об’єкти,
де були впроваджені енергоефективні заходи. Учасникам
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презентовано результати роботи з проектом. Високо оцінив потужну
роботу, проведену містом у напрямі енергоефективності та розповів
про досягнення України у даній сфері за останній рік, голова
Держенергоефективності Сергій Савчук. Діана Корсакайте, керівник
Проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”
зазначила, що місто Хмельницький часто презентують іноземним
партнерам, як приклад успішного досвіду, зокрема і в сфері
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.
23 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської
ради з очільницею Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека
Ткешелашвілі (Грузія). Під час зустрічі було обговорено загальну
політичну та економічну ситуацію у місті, а також методи
впровадження антикорупційної політики в органах місцевого
самоврядування. За результатами зустрічі прийнято рішення більш
детально опрацювати можливості майбутньої співпраці.
03 березня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської
ради із директором іранської компанії PRS Магсуді Масуд. Під час
зустрічі було обговорено можливі шляхи співпраці між м.
Хмельницьким та м. Тегеран (Іран), налагодження двостороннього
співробітництва у соціально-економічній сфері з метою подальшої
реалізації спільних проектів, а також підписання угоди про
побратимство між нашими містами. КУ “Агенція розвитку міста”
презентувала ключові галузі економіки міста, розповіла про
перешкоди, на які наштовхується потенційний інвестор, ознайомила
гостя із робочою версією інвестиційного веб-порталу міста. За
результатами зустрічі прийнято рішення більш детально опрацювати
можливості майбутньої співпраці.
08 березня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської
ради з представниками MD Elektronik (Чеська Республіка). Предметом
обговорення під час зустрічі були питання щодо реалізації
інвестиційного проекту зі створення підприємства з виробництва
автомобільних джгутів.
Представники чеського виробника повідомили, що розглядають
Хмельницький як місто, де б хотіли побудувати один із своїх заводів,
на котрому виготовлятимуть автомобільні джгути.
Зі свого боку міська рада запропонувала чеським підприємцям низку
ділянок для можливого розміщення виробництва, які було оглянуто
спільно з потенційними інвесторами під час їх візиту.
27 березня 2018 року - робоча зустріч керівництва міської ради з

головою Представництва Марубені Корпорейшн в Україні Акіяма
Тецуо (Японія). Предметом обговорення під час зустрічі були питання
щодо реалізації інвестиційних проектів. Представники японської
корпорації проінформували, що Марубені Корпорейшн – це компанія
з величезними потужностями та багаторічним досвідом, має
представництво в Україні уже понад 20 років, є однією з найбільших
торговельних компаній Японії. Поряд з торговими операціями
всередині країни, активно займається експортом та імпортом, бере
участь в інвестиційній діяльності. Марубені Корпорейшн в Україні
займаємося
імпортом
сільськогосподарської
техніки,
хімії,
великогабаритних шин для гірничодобувної промисловості України,
експортом зерна з України, а також проектами цільових екологічних
інвестицій та інфраструктури. Під час зустрічі були обговорені сфери
для реалізації потенційних інвестиційних проектів.
14 травня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської
ради з Генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Дамяном
Цярціньскі.
В ході зустрічі було обговорено співпрацю міста Хмельницького з
польським містом-побратимом Чехановим, а також плани щодо
соціально-економічного партнерства з іншими польськими міста,
такими як Люблін, Жешув та Варшава, намір створення українськопольського центру на базі Народного будинку поляків у м.
Хмельницькому.
5 червня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради
з представниками муніципалітету міста Сен-Мартен-на-Бюно
(Французька Республіка) та гуманітарної асоціації “Нормандія
Україна”.
Під час зустрічі було представлено голову гуманітарної асоціації
“Нормандія Україна” Гі Дюпона, який впродовж останніх 15 років
займається благодійною діяльністю в м. Хмельницькому. За сприяння
гуманітарної асоціації “Нормандія Україна” було відкрито французькі
класи в хмельницьких школах та Відокремлений підрозділ “Федерація
петанку України” Хмельницької області.
В ході зустрічі було обговорено співпрацю міста Хмельницького з
французьким містом Сен-Мартен-на-Бюно, а також плани щодо
соціально-економічного та спортивного партнерства між містами. За
результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшого
розвитку та зміцнення українсько-французьких зв’язків.
21 червня 2018 року - робоча зустріч керівництва міської ради із
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представником компанії Trecan Trading Company. Під час зустрічі
було обговорено можливі шляхи співпраці у житлово-комунальній
сфері. Міський голова зазначив, що міська влада відкрита до співпраці
та пообіцяв всебічне сприяння. За результатами зустрічі прийнято
рішення більш детально опрацювати можливості майбутньої
співпраці.
27 березня 2018 року представники міської ради та підприємств міста
взяли участь в заході у форматі Світове бізнес-кафе “Жіноче
підприємництво: вихід на зовнішні ринки”, який був організований
проектом CUTIS спільно з Хмельницькою торгово-промисловою
палатою. Під час цього заходу учасники отримали інформацію з
питань експорту українських товарів до Канади в контексті вступу в
силу Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою.
8 травня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради
з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та
Європейського банку реконструкції та розвитку. Під час зустрічі було
обговорено головні фінансові аспекти проекту “Розумне довкілля
Хмельницький”.
17 травня 2018 року міський голова Олександр Симчишин підписав
договір про співробітництво з головою правління Міжнародної
громадської організації “Культурно-дослідницький центр України та
Проведення виїзних робочих зустрічей з
Китаю “Ланьхва” Юрієм Котиком.
Офіційні взаємовідносини
представниками міжнародних організацій, у т.ч.
допоможуть залучити до міста міжнародних інвесторів. Співпраця з
донорських
цією міжнародною організацією розпочалася у грудні 2017 року з
візиту до Китаю, участі у Форумі, організованому Міжнародною
палатою Великого Шовкового шляху в Китаї та підписання Угоди
Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху, відповідно до
якої місто Хмельницький стало асоційованим членом Альянсу міст і
регіонів Великого Шовкового шляху.
18-22 червня 2018 року делегація у складі працівників Хмельницької
міської ради та представників бізнесу міста взяла участь у Фестивалі
їжі та культур Шовкового Шляху у м. Цзяюйгуань (Китайська
Народна Республіка), де представили продукцію місцевих виробників:
ТМ Насолода, ТОВ “Sunny Food”, Сироварня Іберія, ПрАТ
“Хмельницька маслосирбаза”, ПП “Балтіка”, ПрАТ “Хмельницька
макаронна фабрика”, Хмельницька кондитерська фабрика “Кондфіл”,
ПП “Рудпол”, ТОВ “Хмельницький зернопродукт”, ПрАТ
“Хмельпиво”, ПП “Рикун”.
Проведення міжнародного бізнес-форуму за ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького відбудеться
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участю торгово-промислових палат, посольств 28 вересня 2018 року.
іноземних держав, представників іноземного
бізнесу
8 травня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради
Забезпечення участі представників міст- з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та
побратимів та інших іноземних делегацій у Європейського банку реконструкції та розвитку. Під час зустрічі було
заходах, що проводяться у місті
обговорено головні фінансові аспекти проекту “Розумне довкілля
Хмельницький”.
22-26 січня 2018 року 8 представників міської ради взяли участь у
навчальній поїздці з обміну досвідом з польськими муніципалітетами
(м. Люблін та район Прага-Полуднє м. Варшава). Під час поїздки
Організація візитів офіційних делегацій,
члени делегації обговорили питання соціально-економічного розвитку
посадових осіб виконавчих органів міської ради
та ознайомилися із специфікою роботи польських колег.
для проходження стажування в муніципалітетах
20-25 червня 2018 року 8 представників Хмельницької міської ради
міст-побратимів
здійснили робочу поїздку до м. Люблін (Республіка Польща) з метою
обміну досвідом в соціально-економічній сфері та налагодження
співпраці з інституціями соціального захисту населення м. Люблін.
Організація участі груп учнів, студентів, 12-18 березня 2018 року вихованці СКЦ “Плоскирів” взяли участь у
спортивних та творчих колективів у заходах, що спортивних змаганнях, які відбулися у районі Охота м. Варшави
проводяться містами-побратимами
(Республіка Польща).
21 березня 2018 року працівники міської ради взяли участь у круглому
столі “Громадський бюджет в містах та громадах Хмельницької
області. Виклики та можливості”. Захід відбувся за підтримки
Посольства США в Україні.
28-29 травня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли І
етап курсу навчання з підготовки планів місцевого економічного
розвитку, в рамках Ініціативи ЄС “Мери за Економічне Зростання” в
Обмін досвідом з іншими містами України
Україні.
7-8 червня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли
навчання за програмою тренінгу “Проектний менеджмент: сутність та
вибір потенційних донорів”, організованим Хмельницьким центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та
Хмельницькою міською радою про співпрацю в рамках проекту
Співпраця з добровольцем Корпусу Миру США
“Розвиток громад”, з 15 червня 2016 року в міській раді працює
в Україні в рамках проекту “Розвиток громад”
доброволець Корпусу Миру США в Україні, який надає допомогу у
розробці та реалізації проектів соціального, економічного,
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культурного, екологічного спрямування, які орієнтовані на розвиток
територіальної громади міста Хмельницького, покращення співпраці
між міською радою, громадськими організаціями та бізнесом. У 2017
році добровольцю Корпусу Миру США в Україні погоджено
продовження терміну перебування у Хмельницькій міській раді ще на
один рік.
організації Захід буде реалізовано у ІІ півріччі 2018 року.
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Хмельницький є містом-партнером в рамках міжнародного проекту
технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США
(USAID) “Муніципальна енергетична реформа в Україні”. В рамках
проекту міською радою спільно з консультантами проекту
підготовлено План дій зі сталого енергетичного розвитку міста
Хмельницького на 2015-2025 роки, який затверджено рішенням сесії
міської ради 18 травня 2016 року. ПДСЕР включає Каталог
інвестиційних проектів міста Хмельницького, в якому міститься
інформація про інвестиційні проекти, основною метою впровадження
яких є скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження
рівня викидів СО2, у розрізі муніципальних секторів, зокрема таких
як, генерування, транспортування, відпуск і споживання теплоти,
зовнішнє освітлення, водопостачання та водовідведення, транспорт,
альтернативна енергетика та озеленення, житлові та громадські
Співпраця з міжнародними організаціями з будівлі, поводження з твердими побутовими відходами. В грудні 2016
підготовки
проектів
економічного
та року ПДСЕР успішно пройшов аналіз в Об'єднаному дослідницькому
соціального розвитку
Центрі Європейської комісії та прийнятий в рамках Європейської
ініціативи “Угода Мерів”.
Міська рада співпрацює з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією (НЕФКО) в рамках кредитування проектів з
енергозбереження. Прийнято рішення міської ради від 21.09.2016 року
№ 57 “Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування
інвестиційного проекту” для проведення заходів з термомодернізації
бюджетних будівель ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, СЗОШ № 14, СЗОШ № 15.
Проектом передбачається встановлення індивідуальних теплових
пунктів (ІТП), заміна існуючого внутрішнього та зовнішнього
освітлення на енергозберігаюче (світлодіодне), утеплення фасаду
будівель, заміна вікон та інші енергоефективні заходи. 27 грудня 2016
року укладено кредитний договір між НЕФКО та Хмельницькою
міською радою, відповідно до якого міській раді надається кредит в
розмірі 11 839 748 гривень. Також 27 грудня 2016 року укладено

0,0

-

договір про грант між НЕФКО (в якості виконавчої агенції Фонду
E5P) та Хмельницькою міською радою, відповідно до якого НЕФКО
надає міській раді грант на загальну суму 200 000 євро. Станом на
січень-червень 2018 року визначено переможців по 2-х лотах
(СЗОШ № 15, СЗОШ № 14, ДНЗ № 29) та укладено договори з
переможцями. Станом на 01.01.2018 року Хмельницькою міською
радою отримано перший транш від НЕФКО у розмірі 3 552,0 тис. грн.
Розпочато роботи на об’єктах. 30 березня 2018 року відбувся
повторний тендер НЕФКО на проведення термомодернізації
ДНЗ № 54, за результатами якого переможцем визначено
ТОВ “Адамсон” (м. Івано-Франківськ). Роботи на об’єктах
(ЗОШ № 14, № 15 та ДНЗ № 29) на стадії виконання. Роботи на ДНЗ
№ 54 розпочнуться в ІІ півріччі 2018 року.
Міська рада бере участь на умовах пільгового кредитування у
спільному з Європейським інвестиційним банком проекті “Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України” Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України в галузі “Енергоефективність будівель” –
інвестиційний проект “Комплексна термомодернізація будівель
бюджетної сфери” вартістю 7,5 млн. євро (6,75 млн. євро –
запозичення, 750 тис. євро – співфінансування з міського бюджету),
до якого включено 30 будівель, 23 бюджетних установ (7 ДНЗ, 8
СЗОШ, 3 лікарні, 4 поліклініки, 1 стоматполіклініка). Проект
передбачає впровадження комплексу енергозберігаючих заходів,
спрямованих на скорочення обсягів споживання теплової і
електричної енергії та підвищення енергетичної ефективності
будівель, включаючи заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі
лампи; встановлення аераторів на водопровідні крани; облаштування
індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з погодним регулюванням;
теплоізоляцію трубопроводів та засувок систем теплопостачання;
гідравлічне регулювання системи опалення; термомодернізацію
зовнішніх стін; встановлення енергоефективних склопакетів;
утеплення зовнішніх вхідних та балконних дверей; термомодернізацію
дахового перекриття. Наразі пройдено всі етапи відбору, отримано
погодження Міністерства фінансів України щодо здійснення
місцевого запозичення на реалізацію проекту, готуються технічні та
розпорядчі документи по проекту.
Завершено підготовку ТЕО за міжнародними стандартами та інших
документів, необхідних для подання проектів на комплексну

перевірку до ЄІБ, як це визначено Фінансовою Угодою. На засіданні
Координаційного комітету інвестиційний проект “Комплексна
термомодернізація будівель бюджетної сфери” затверджено до
Переліку проектів з високим ступенем готовності.
З метою вирішення нагальних проблем щодо утилізації відходів на
полігоні твердих побутових відходів, забезпечення дегазації полігону
та створення додаткових потужностей із генерування електричної
енергії 24 січня 2018 року відбувся запуск роботи установки з
дегазації полігону твердих побутових відходів.
28 березня 2018 року за результатами тендеру на закупівлю “Розробка
техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з
переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у
процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових
відходів сировини або готової продукції)” було обрано переможця –
державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства”.
Станом на 12.07.2018 року ДП “НДКТІ МГ” розроблено технікоекономічне обґрунтування будівництва комплексу з переробки
твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі
діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів
сировини або готової продукції).
Міська рада працює над створенням індустріального парку.
Відповідно до рішення міської ради від 12.07.2017 року № 61 “Про
надання юридичній особі дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки” міській раді надано дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 52 га під індустріальний парк.
Рішенням міської ради від 11.04.2018 року № 11 затверджено
Програму
створення
та
розвитку
індустріального
парку
“Хмельницький”, метою якої є визначення перспектив та
моделювання розвитку індустріального парку “Хмельницький” як
потужного інноваційно-технологічного утворення, що стимулюватиме
інвестиційно-виробничу діяльність на локальній території та
підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького.
З метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги
направлено 4 заявки бюджетних закладів міста для отримання
грантової допомоги по проектах людської безпеки програми
“Кусаноне”.
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів в соціально-

економічний розвиток міста, міською радою розроблено 6 проектів
регіонального розвитку та делеговано облдержадміністрації
повноваження з їх ініціювання для участі у конкурсному відборі
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу (“Обирай місцеве” - система підтримки виробників регіону
“центр-захід”; “Збереження культурно-мистецьких традицій через
відновлення
Хмельницького
міського
будинку
культури”;
“Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті
Хмельницькому”; “Створення експозиції інноваційного історикокультурного музейного комплексу міста Хмельницького”; “Створення
інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького
регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому”;
“Забезпечення
потреб
ринку
продукції
закритих
ґрунтів
кваліфікованими робітниками”).
Три проекти стали переможцями: “Створення інноваційних об’єктів
туристичної інфраструктури Хмельницького регіону із туристичнологістичним центром в місті Хмельницькому” (обсяг залучених
коштів з державного бюджету – 9,4 млн. грн.), “Забезпечення потреб
ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками”
(обсяг залучених коштів з державного бюджету – 3,72 млн. грн.),
“Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті
Хмельницькому” (обсяг залучених коштів з державного бюджету – 3,6
млн. грн.).
Крім цього, Агенцією розвитку міста Хмельницького:
- розроблено та подано конкурсний проект на національний конкурс
інноваційних IT-проектів на основі відкритих даних “Open Data
Challenge” “MyCity”;
- розроблено та подано конкурсний проект Міжнародного фонду
культурного різноманіття ЮНЕСКО “Файне Поділля: Розвиток
потенціалу мікропідприємництва місцевих традиційних ремесл
шляхом інтеграції в економічний сектор Поділля, Україна”.
- розроблено та подано конкурсний проект на конкурс Британської
Ради в Україні у партнерстві з EUNIC “Culture Bridges” “Literary and
translation festival “TRANSLATORIUM”;
- розроблено та подано конкурсний проект на конкурс Європейської
комісії “Creative Europe” “Waste to art”.
1.15.

Участь

представників

виконавчих

органів У грудні 2017 року Хмельницька міська рада вдруге стала

-

міської ради у семінарах, тренінгах, інших
навчальних заходах з проектного менеджменту,
ініційованих
центральними
органами
виконавчої
влади,
міжнародними
та
всеукраїнськими організаціями

1.16.

Забезпечення
навчання
кваліфікації працівників

переможцем конкурсу для участі у тренінговій програмі “Посилення
місцевої демократії та урбаністичного розвитку за допомогою підходу
SymbioCity”. Участь у програмі беруть представники бізнесу та влади
міста. Програмою передбачається участь команди від міста у 5
тренінгових
сесіях
і
підготовка
комплексного
проекту
“Індустріальний парк “Хмельницький” за системою SymbioCity.
28 січня – 02 лютого 2018 року представники міської ради взяли
участь у вступному семінарі міжнародної навчальної програми у
м. Белград (Республіка Сербія) у рамках
тренінгової програми
“Посилення місцевої демократії та урбаністичного розвитку за
допомогою підходу SymbioCity”, з метою підготовки комплексного
проекту “Індустріальний парк “Хме6льницький” за системою
SymbioCity.
18-21 квітня 2018 року представники міської ради взяли участь у
міжнародному семінарі тренінгової програми “Посилення місцевої
демократії та урбаністичного розвитку за допомогою підходу
SymbioCity” у м. Мугла (Туреччина) з метою підготовки
комплексного проекту “Розумне Довкілля Хмельницький”.
28-29 травня та 2-3 липня 2018 року працівники міської ради успішно
пройшли курс навчання з підготовки планів місцевого економічного
розвитку, в рамках Ініціативи ЄС “Мери за Економічне Зростання” в
Україні.
7-8 червня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли
навчання за програмою тренінгу “Проектний менеджмент: сутність та
вибір потенційних донорів”, організованим Хмельницьким центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.
24-26 травня 2018 року представники Хмельницької міської ради та
товаровиробники міста взяли участь у міжнародній конвенції “World
Manufacturing Convention”, яка проходила в м. Хефей (Китайська
Народна Республіка). Під час заходу було обговорено ключові
елементи виробничої революції, що відбуваються, та оцінено їх вплив,
розглянуто політику та ініціативи, що дозволяють країнам і
корпораціям використовувати нові величезні можливості, створені
цією індустріальною революцію та керувати викликами, які вона
створює. На заході були присутні близько 200 іноземних виробників.
та
підвищення 22-26 січня 2018 року 8 представників міської ради взяли участь у
міської ради за навчальній поїздці з обміну досвідом з польськими муніципалітетами

113,4

кордоном

2.1.

Розробка концепції бренда із залученням
експертів з територіального брендингу та
маркетингу

2.2.

Придбання презентаційної,
іміджевої продукції

2.3.

Підготовка та представлення
презентацій про потенціал міста

2.4.
2.5.

сувенірної

та

електронних

(м. Люблін та район Прага-Полуднє м. Варшава). Під час поїздки
члени делегації обговорили питання соціально-економічного розвитку
та ознайомилися із специфікою роботи польських колег.
20-25 червня 2018 року відбулася робоча поїздка делегації
Хмельницької міської ради до м. Люблін (Республіка Польща). Під
час поїздки члени делегації обговорили питання соціальноекономічного розвитку та налагодили співпрацю з інституціями
соціального захисту населення м. Люблін.
ІІ. Промоція міста
Проведено роботу з розробки бренду міста та бренд-буку. Проведено
стратегічну бренд-сесію з розробки айдентики бренду міста. Міською
радою було оголошено конкурс з розробки бренду міста
Хмельницького. Прийом конкурсних робіт тривав з 12 грудня 2017
року до 5 лютого 2018 року. На розсуд членам журі було подано 23
конкурсних роботи від 18 учасників. Оцінка конкурсних робіт
здійснювалась за 5 критеріями: відповідність сформульованому в
технічному завданні образу міста, оригінальність художнього
рішення, динамічність айдентики, лаконічність, привабливість. З 10 до
19 лютого 2018 року тривало інтернет-голосування жителів нашого
міста у рамках відкритого творчого конкурсу на визначення
розробника бренду та брендбуку міста Хмельницького. Переможцем
за рішенням оргкомітету та інтернет-опитуванням мешканців міста
Хмельницького стала конкурсна робота авторства хмельничан Іванова
Павла та Лисюка Олексія, з якими укладено договір на розробку
бренду та брендбуку міста.
Затверджено Паспорт стандартів системи візуальної ідентифікації
бренду хмельницького, з яким можна ознайомитися за посиланням:
http://brand.khm.gov.ua/Content/logobook.zip.
Здійснюється розробка презентаційної, сувенірної
та іміджевої
продукції дизайнерами відповідно до бренду міста.
Проведено наповнення Інвестиційної мапи міста, розроблено іноземну
версію мапи. Розроблено Інвестиційний паспорт міста Хмельницького
(українською та англійською мовами). Розроблено інвестиційний
профіль міста.
Захід буде реалізовано у ІІ півріччі 2018 року.

Придбання програмного забезпечення для
підготовки презентацій
Розміщення
на
офіційній
сторінці На офіційному сайті Хмельницької міської ради, у розділі “МістаХмельницької міської ради інформації про побратими”, а також у стрічці новин сайту розміщується інформація
заходи міжнародного співробітництва
про заходи міжнародного співробітництва.
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