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Інформація
про стан виконання Програми розвитку підприємництва м.Хмельницького на 2017 - 2018 роки за 1-ше
півріччя 2018 року:

Термін
Виконання заходів
Заходи
виконанВиконавці
ня
1. Нормативно-правове регулювання та забезпечення виконання положень державної регуляторної політики
Проведення
консультаційно- Протя- Управління економіРеалізація принципів прозорості дій міської
Підвищенвлади та врахування громадської думки при приня фахового інформаційних заходів для фахівців орга- гом дії ки
місцевого
самоврядування
та Пройнятті рішень з питань регулювання підприємнирівня здійс- нів
цької діяльності концентрується на виконанні коннення пра- суб’єктів підприємництва з питань реалі- грами
кретних завдань щодо дотримання вимог Закону
вового регу- зації державної регуляторної політики
України “Про засади державної регуляторної полілювання
тики у сфері господарської діяльності”.
господарсьНа постійній основі проводиться інформукої діяльновання фахівців органів місцевого самоврядування
сті
та суб`єктів підприємництва з питань реалізації
регуляторної політики.
На сайті міської ради та на сайті Управління
Популяриза- Висвітлення стану, проблем та реальних 2017рік Управління економіки, Управління адмі- адміністративних послуг міста Хмельницького за
ції діяльнос- кроків з дерегулювання та підтримки підприємницької
діяльності
в 2018 рік ністративних послуг, необхідності висвітлюється інформація:
ті з дерегуУправління з питань
- щодо нововведень чи змін у законодавчих
лювання та м. Хмельницькому у засобах масової інформації
реєстрації
актах України;
підтримки
- щодо нововведень чи змін у інформаційних
підприємнита технологічних картках з видачі документів доцтва
звільного характеру, адміністративних та інших
послуг;
- щодо нововведень чи змін у вартості адміністративного збору чи державного мита, що справляється за отримання послуг.
Вся інформація щодо здійснення регуляторної політики оприлюднюється на офіційному вебсайті міської ради у розділі «Регуляторна політика».
Підготовка та надання центральним орга- Протя- Управління економіЗа результатами участі у регіональній дискуУдосконанам влади пропозицій щодо вдоскона- гом дії ки
сії в рамках Українського індустріального тижня
лення пролення законодавства з питань започатку- Пронадано пропозиції про прискорене прийняття Верцедур запоховною Радою України законопроектів стосовно
чаткування вання та провадження господарської дія- грами
льності
удосконалення механізму надання державних та
бізнесу

Пріоритетні
№ з/п
завдання
1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

Оптимізація процедури видачі
документів
дозвільного
характеру

Впорядкування та спрощення систем
отримання документів дозвільного характеру шляхом перегляду та систематизації
інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг

Протягом дії
Програми

Управління адміністративних послуг

Запровадження
стандартів
на надання
адміністративних послуг
фізичним
особам та
юридичним
особам

Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до актуалізованої інформації
щодо надання адміністративних послуг на
офіційному сайті Управління адміністративних послуг

Протягом дії
Програми

Управління адміністративних послуг

Впровадження сучасних інформаційних
технологій в сфері надання адміністративних послуг, у тому числі електронного
документообігу

Протягом дії
Програми

Управління адміністративних послуг,
ХМКП «Хмельницькінфоцентр»

введення податкових пільг для ефективного функціонування індустріальних парків.
Рішенням сімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 20.09.2017 р. № 37 «Про визначення
переліку адміністративних послуг, які надаються
через управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради та втрату чинності рішень
міської ради» суб’єктів надання адміністративних
послуг зобов’язано затвердити та подати до управління адміністративних послуг оновлені відповідно
до вимог чинного законодавства інформаційні та
технологічні картки адміністративних послуг.
Для забезпечення можливості прозорого започаткування власного бізнесу інформація на офіційному сайті Управління адміністративних послуг
Хмельницької міської ради постійно оновлюється.
Також в управлінні адміністративних послуг розповсюджуються інформаційні буклети.
Управлінням адміністративних послуг спільно
з ХМКП «Хмельницькінфоцентр» запроваджено
нову систему електронного документообігу, до
якої підключено адміністраторів.
Проводиться робота з програмування та інформаційного наповнення розділу сайту «Послуги
Центру» по кожній послузі, з метою повного інформування суб’єктів звернення про порядок їх надання.
Адміністратори Центру надання адміністративних послуг користуються Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, Державним реєстром речових прав на
нерухоме майно, електронним реєстром Державного земельного кадастру.
Створено електронний реєстр територіальної
громади міста.
Планується запуск удосконаленої версії сайту

2.1

ЦНАП з технічною можливістю попереднього запису, наявністю «Персонального кабінету» та можливістю використання мобільних додатків.
2. Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій підприємництва
на міжрегіональному та міжнародному рівнях
Створення
та
оновлення
бази
інновацій- 2017рік Управління еконоЗ метою розвитку інноваційного підприємництСприяння
них розробок підприємців малого та сереміки
ва та створення сучасної інноваційної інфраструкрозвитку
тури, підвищення інвестиційної привабливості і
інноваційно- днього бізнесу, поширення інформації 2018 рік
реалізації інноваційного потенціалу міста підписаго малого та потенційним інвесторам через Інтернетресурси, інші можливі джерела
но Меморандум про співпрацю між Міжнародним
середнього
благодійним фондом «Сід Форум Україна» та
підприємниХмельницькою міською радою, який передбачає,
цтва та інзокрема, створення центру підтримки інновацій та
новаційної
підприємництва iHUB як частину мережі інноваінфраструційних центрів з підтримки підприємництва та
ктури
стартап-компаній у місті.
Створено веб ресурс “Інвестиційний портал
Хмельницького”.
Розроблено бренд-бук міста Хмельницького та
затверджено Положення про його застосування,
оновлюється інформаційно-презентаційна та рекламно-іміджева продукція.
Опрацювання питання щодо необхідності ПротяУправління еконоМіська рада працює над створенням індустріастворення індустріального парку у гом дії
міки, Департамент льного парку. Відповідно до рішення міської ради
м. Хмельницькому та розробка його кон- Проархітектури, місто- від 12.07.2017 року № 61 «Про надання юридичній
цепції
грами
будування та земе- особі дозволу на розробку проекту землеустрою
льних ресурсів
щодо відведення земельної ділянки» міській раді
надано дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 52 га
під індустріальний парк.
Управлінням земельних ресурсів та земельної
реформи опрацьовується питання приєднання суміжної земельної ділянки до ділянки індустріального парку – підготовлено пропозицію на розгляд
сесії міської ради щодо формування земельної ділянки із земель комунальної власності міста Хме-

2.2.

Поглиблення зв'язків
науковців з
підприємцями,
створення
передумов
для ефективного
використання здобутків національної
та світової
науки

Проведення круглих столів та науковопрактичних конференцій, в тому числі
міжнародних, з питань:
- налагодження постійних та довгострокових зв'язків науки та бізнесу;
- вивчення досвіду європейських країн
щодо створення інноваційної інфраструктури;
- фінансового стимулювання інноваційної
діяльності

льницького для розміщення індустріального парку
по вул. Вінницьке шосе орієнтовною площею 39
га.
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.
2017рік Управління еконоПредставниками Хмельницької ТПП за І півміки,
річчя 2018 року взято участь у наступних заходах:
2018 рік Хмельницька ТПП,
засідання Спілки підприємців малих, середніх
ВНЗ
та приватизованих підприємств України та круглому столі «Державна політика щодо МСБ України 2018: виклики та очікування» за участю Голови
Державної регуляторної служби України К. Ляпіної (конференц-зал ТПП України, м. Київ)
засідання Комітету підприємців при ТПП України : Закон «Маски-шоу» ((конференц-зал ТПП
України, м. Київ));
семінар по питаннях ЗЕД (конференц-зал ТПП
України, м. Київ);
ІІІ Польська Східна конференція PUIG – Lubo –
Invest (транскордонне співробітництво і інвестиції);
Індустріальний тиждень на Хмельниччині (онлайн трансляція ) (Хмельницька ОДА;
Підсумкова Конференція Індустріального тижня в Україні (конференц-зал ТПП України, м.
Київ).
Заходи проведені Хмельницьким Національним університетом :
презентація Програми академічних обмінів

2.3.

Забезпечення інвестиційної підтримки
суб’єктів
підприємництва

Проведення інвентаризації земельних діля- 2017 рік Управління екононок та промислових майданчиків, що моміки,
жуть бути запропоновані інвесторам
Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

Протягом дії
Програми
Налагодження ефективної системи супроводу інвестора

Комунальна установа
Хмельницької
міської ради «Агенція розвитку міста»,
Управління економіки

імені Фулбрайта, під час якої відбулася зустріч
усіх зацікавлених з координатором Програми Інною Бариш та американським стипендіатом Програми Аароном Кеннетом.
З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу в економіку міста Хмельницького прийнято розпорядження міського голови від
30.11.2016 року № 370-р «Про створення робочої
групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути
запропоновані інвесторам», відповідно до якого
проведено інвентаризацію земельних ділянок та
промислових майданчиків.
Сформовано:
- каталог вільних земельних ділянок, які можуть зацікавити інвестора;
- перелік земельних ділянок, які будуть реалізовуватися шляхом продажу на аукціоні.
Зазначена інформація розміщена на офіційному
веб-сайті міської ради.
Ведеться робота над створенням каталогу вільних виробничих площ, які можуть зацікавити інвестора.
Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на
території міста: інформаційно-консультаційна підтримка, допомога в оформленні документів – від
державної реєстрації до проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур.
Здійснюється комплекс робіт з підготовки до
інвестування та супроводу інвестора (надання аналітичної інформації про місто, пошук та демонстрація інвестиційних можливостей, підбір необхідних ділянок, організація візитів інвесторів, пошук потенційних постачальників).
Для позиціювання міста як інвестиційно-

привабливого створено робочу версію інвестиційного порталу http://invest.khm.gov.ua, на якому буде розміщуватись інформація для потенційних інвесторів (інформація про місто, експортні можливості промислових підприємств міста, вільні виробничі площі та офісні приміщення, які можуть бути запропоновані інвесторам для ведення виробничої та економічної діяльності, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Створено веб-портал «Інвестиційна мапа міста
Хмельницького». Портал працює українською та
англійською мовами в тестовому режимі
(http://invest.khm.gov.ua/). Триває робота над створенням німецькомовної версії.
З метою сприяння активізації зовнішньоторговельних зв’язків та виходу промислових підприємств міста на європейські ринки на сайті Хмельницької міської ради розміщено інформацію про
запровадження інституту схваленого експортера
при визначенні преференційного походження товарів з України, видачу сертифікатів з перевезення
товарів з України за формою «EUR.1», процедуру
їх отримання, переваги від використання для вітчизняних експортерів продукції, а також кращі
практики застосування наданих преференцій підприємствами міста.
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.

Протягом дії
Програми

Просування інвестиційних проектів, що
спрямовані на розвиток міста

Комунальна установа
Хмельницької
міської ради «Агенція розвитку міста»,
Управління економіки

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 будівлі, поводження з твердими побутовими відходами. В
грудні 2016 року ПДСЕР успішно пройшов аналіз
в Об'єднаному дослідницькому 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 (світлодіод-

не), 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 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. На сьогоднішній
день визначено переможців по 2-х лотах (СЗОШ №
15, СЗОШ №14, ДНЗ № 29) та укладено договори з
переможцями.
Станом на 01.01.2018 року Хмельницької 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 та 15, 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
обґрунтування (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
конструкторсько-технологічний інститут міського
господарства».
Станом на 12.07.2018 року ДП «НДКТІ МГ»
розроблено техніко-економічного обґрунтування
будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі
діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції).
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру
США в Україні та Хмельницькою міською радою
про співпрацю в рамках проекту «Розвиток громад», з 15 червня 2016 року в міській раді працює
доброволець Корпусу Миру США в Україні, який
надає допомогу у розробці та реалізації проектів
соціального, економічного, культурного, екологічного спрямування, які орієнтовані на розвиток територіальної громади міста Хмельницького, покращення співпраці між міською радою, громадськими організаціями та бізнесом.
Управлінням економіки постійно надається
допомога щодо написання грантових заявок структурним підрозділам міської ради та бюджетним
установам. Зокрема, наразі подано 4 заявки на
отримання допомоги японського уряду за програмою «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 історико-культурного музейного комплексу міста Хмельницького»; «Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького регіону із туристичнологістичним 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 туристично-логістичним
центром в місті Хмельницькому» (обсяг залучених
коштів з державного бюджету - 9,4 млн. грн.), «Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками» (обсяг залучених коштів з державного бюджету - 3,72 млн.
грн.), «Формування системи підтримки розвитку
підприємництва у місті Хмельницькому» (обсяг
залучених коштів з державного бюджету – 3,6 млн.
грн.).
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 мі-

Розробка бренду міста
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жнародного співробітництва на конкурс Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC «Culture
Bridges»
«Literary
and
translation
festival
«TRANSLATORIUM»;
- розроблено та подано конкурсний проект міжнародного співробітництва на конкурс Європейської комісії «Creative Europe» «Waste to art»;
- 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 Канадського фонду місцевих ініціатив «Розвиток потенціалу місцевих жінок-майстринь шляхом інтеграції в економічний сектор Поділля».
еконоЗ метою активізації міжнародного співробітництва міста, забезпечення пізнаваності міста та
створення позитивного інвестиційного іміджу на
національному та міжнародному рівнях, створення
дієвої комунікаційної стратегії, обміну позитивним
досвідом щодо реалізації засад місцевого самоврядування та підвищення конкурентоздатності міста
задля добробуту хмельничан рішенням міської
ради від 20.07.2016 року № 76 затверджено Програму міжнародного співробітництва та промоції
міста Хмельницького на 2016-2020 роки.
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

Підтримка в актуальному стані презентаційної продукції інвестиційної привабливості міста для презентації її на форумах,
конференціях,
виставках,
інтернетресурсах
Розробка рейтингу інвестиційної привабливості міста, створення інвестиційного
паспорту, інформаційна підтримка рейтингів
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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.
еконоЗдійснюється розробка презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції дизайнерами відповідно до бренду міста.
Проведено наповнення Інвестиційної мапи міста, розроблено іноземну версію мапи. Розроблено
еконо- Інвестиційний паспорт міста Хмельницького
(українською та англійською мовами). Розроблено
інвестиційний профіль міста.
Міською радою підготовлено промо-ролик про
економічний потенціал міста Хмельницького та
ролики про промислові підприємства міста
(ТОВ «Тін Імпекс», ТОВ «Сіріус Екстружен»,
ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»,
ТОВ «Літма», ТДВ «Хмельницькзалізобетон»,
ТОВ «Нейл», Ресторація «Шпігеля», готельноресторанний
комплекс
«Південна
брама»,
ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТМ «Насолода», ПП
«Приватна друкарня», ДП «Новатор»). Проморолики розміщено в розділі «Відео» на сторінці

2.4.

Сприяння
міжрегіональному та
міжнародному економічному
співробітництву
суб’єктів
підприємництва

Підвищення ефективності системи управління процесами іноземного інвестування
на регіональному рівні шляхом пошуку
потенційних інвесторів для розвитку провідних галузей економіки міста, а також
залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставках-ярмарках
продукції сільськогосподарських товаровиробників, фермерських господарств,
народних промислів, сувенірної продукції
та ремесел

Протягом дії
Програми

Управління економіки, Хмельницька
ТПП

Форуму економічного розвитку Хмельницького у
мережі
Facebook:
https://www.facebook.com/pg/KhmelnytskyiForum/vi
deos/?ref=page_internal.
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
міграції.
09 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч
керівництва міської ради із президентом Українсько-Австрійської Асоціації Альфредом 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 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
соціальноекономічній 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 вебпорталу 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 хоті-

ли побудувати один із своїх заводів, на котрому
виготовлятимуть автомобільні джгути.
Представник комунальної установи “Агенція
розвитку міста” презентувала потенційним інвесторам робочу версію інвестиційної мапи міста
Хмельницького.
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.
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”.
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 містомпобратимом Чехановим, а також плани щодо соціально-економічного партнерства з іншими польськими міста, такими як Люблін, Жешув та Варшава, намір створення українсько-польського центру
на базі Народного будинку поляків у м. Хмельницькому.
17 травня 2018 року міський голова Олександр
Симчишин підписав договір про співробітництво з
головою правління Міжнародної громадської організації «Культурно-дослідницький центр України
та Китаю «Ланьхва» Юрієм Котиком. Офіційні
взаємовідносини допоможуть залучити до міста
міжнародних інвесторів. Співпраця з 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 асоційо-

ваним членом Альянсу міст і регіонів Великого
Шовкового шляху.
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.
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 СенМартен-на-Бюно, а також плани щодо соціальноекономічного та спортивного партнерства між містами. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшого розвитку та зміцнення
українсько-французьких зв’язків.

Поширення інформації з експортних про- Протяпозицій підприємств міста, пошук потен- гом дії
ційних партнерів
Програми
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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». Крім цього, працівники міської ради налагодили співпрацю
з представниками інших країн та міжнародних організацій.
21 червня 2018 року - робоча зустріч керівництва міської ради із 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.
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.
Для позиціювання міста як інвестиційнопривабливого проведено наповнення Інвестиційної
мапи міста, розроблено іноземну версію мапи. Розроблено Інвестиційний паспорт міста Хмельницького (українською та англійською мовами). Триває

міста»

Встановлення контакту з міжнародними
та іноземними організаціями для прийняття участі в програмах технічної допомоги
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верстка друкованої версії. Розроблено інвестиційний профіль міста.
На офіційному веб-сайті міської ради розміщено:
- каталог вільних земельних ділянок, які можуть зацікавити інвестора;
- перелік земельних ділянок, які будуть реалізовуватися шляхом продажу на аукціоні.
Ведеться робота над створенням каталогу вільних виробничих площ, які можуть зацікавити
інвестора.
З метою сприяння активізації зовнішньоторговельних зв’язків та виходу промислових підприємств міста на європейські ринки на сайті Хмельницької міської ради розміщено інформацію про
запровадження інституту схваленого експортера
при визначенні преференційного походження товарів з України, видачу сертифікатів з перевезення
товарів з України за формою «EUR.1», процедуру
їх отримання, переваги від використання для вітчизняних експортерів продукції, а також кращі
практики застосування наданих преференцій підприємствами міста.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру
США в Україні та Хмельницькою міською радою
про співпрацю в рамках проекту “Розвиток громад”, з 15 червня 2016 року в міській раді працює
доброволець Корпусу Миру США в Україні, який
надає допомогу у розробці та реалізації проектів
соціального, економічного, 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 перебу-

вання у Хмельницькій міській раді ще на один рік.
У грудні 2017 року Хмельницька міська рада
вдруге стала 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 «Хмельницький» за системою
SymbioCity.
Агенцією розвитку міста встановлено партнерські контакти в межах розробки грантових проектів з організаціями таких країн:
Сербія - Karkatag art collective (Belgrad, Serbia)
- associated partner of Center for Culture and Education Bozidarac 1947;
Німеччина - S.C.E.N.E.5, Verein fuer Kultur und
Mehr e.V., based in Berlin, Germany;
Шотландія - Anim8s;
Данія - C O P E N H A G E N B O M B A Y;
Італія - Fondazione Cineteca Italiana;
Польща - District Culture Centre Węglin;
Хорватія - Croatian Film Association;
Словенія - Zavod za uveljavljanje vizualne
kulture, VIZO Institute for Advancement of Visual
Culture;

Надання консультативної допомоги щодо
залучення коштів іноземних інвесторів,
міжнародної допомоги для підтримки підприємництва. Вивчення практики та механізмів роботи міжнародних фондів з
підтримки підприємництва
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Фінляндія
Cultural
Centre
Valve
Valve Film School.
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 члени делегації обговорили питання соціально-економічного розвитку та ознайомилися із
специфікою роботи польських колег.
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.
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.

Проведення міжнародного інвестиційного I півбізнес – форуму
річчя
2017
року

2.5.

Управління
міки

еконо-

Форум економічного розвитку Хмельницького
відбудеться 28 вересня 2018 року.

2018 рік
З метою сприяння реалізації Стратегії розвитку
Формування Надання консультаційно-інформаційних Протягом Комунальна установа
дієвого меха- послуг для потенційних інвесторів та дії Про- Хмельницької місь- міста шляхом надання аналітичної, дослідницької,
грами
кої ради «Агенція творчої підтримки у процесі її реалізації, а також
нізму адміні- суб’єктів підприємництва
розвитку міста»
налагодження партнерських відносин з міжнародстративного
ними організаціями з метою залучення зовнішніх
та консульдосвіду, знань і коштів для реалізації та фінансутаційновання проектів розвитку міста рішенням сесії місьінформаційкої ради від 22.03.2017 року № 8 створено комунаного обслугольну установу Хмельницької міської ради «Агенвування інвеція розвитку міста».
сторів
Предметом діяльності Агенції для реалізації
зазначеної мети є:
- надання організаційної та інформаційної підтримки процесу стратегічного планування розвитку міста;
- формування системи муніципального маркетингу та брендингу міста;
- генерування, розробка і супровід виконання
ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток
міста з урахуванням його специфіки, можливостей
і потреб;
- проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та
окремих галузей;
- ініціювання створення перспективних інвестиційних проектів розвитку міста у відповідності
до його потреб та зацікавленості потенційних інвесторів;
- налагодження співпраці з міжнародними ор-

ганізаціями та фондами, сприяння залученню та
реалізації у місті міжнародних проектів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктури, культури міста тощо;
- формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення
про інвестування потенційним інвесторам;
- розробка інвестиційних проектів, консультативний супровід реалізації проектів;
- участь у розробленні та здійсненні комплексу
заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення
розвитку підприємництва, підтримки малого та
середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на
зовнішнє середовище та поліпшення екології;
- участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях
шляхом участі у інвестиційних форумах та інших
заходах в країні та за її межами.
Протягом звітного періоду Агенцією готувалась аналітична інформації про місто, проводилась
демонстрація інвестиційних можливостей, здійснювався підбір необхідних ділянок та споруд. Було
організовано візити інвесторів. Здійснювалась підтримка в юридичних питаннях, публічних закупівлях, сприяння у пошуку та виборі проектних, експертних та будівельних організацій, підтримка у
проведенні переговорів, перекладацькі послуги.
Налагоджені стосунки між інвесторами та органами місцевої влади.
У разі звернення потенційного інвестора з намірами реалізувати інвестиційний проект у
м. Хмельницькому, міською радою надається вся
необхідна інформація, включаючи пропозиції про-

3.1.

Сприяння в
отриманні
фінансових
ресурсів
суб’єктами
підприємництва

мислових підприємств щодо наявних вільних виробничих та офісних приміщень для ведення виробничої та комерційної діяльності, вільних нежитлових приміщень комунальної власності, а також
земельних ділянок, що виставляються на торги.
3. Розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів
Створення бази даних щодо банківських і ПротяУправління екононебанківських фінансових установ (кре- гом дії
міки
дитних спілок, лізингових центрів) та ін- Проших об’єктів інфраструктури для пред- грами
ставників бізнесу
Надання фінансової підтримки суб’єктам 2017рік Управління еконоЗ метою створення сприятливих умов для акпідприємництва шляхом часткового відміки
тивізації підприємницької діяльності та поліпшеншкодування з міського бюджету відсот- 2018 рік
ня інвестиційного клімату, забезпечення конкуренкових ставок за кредитами, залученими
тоспроможності підприємництва та підвищення
суб’єктами підприємництва для реалізації
його ролі у вирішенні завдань соціальноінвестиційних проектів відповідно до Поекономічного розвитку міста рішенням сесії місьрядку, затвердженого рішенням сесії
кої ради від 22.03.2017 року № 9 затверджено ПроХмельницької міської ради
граму сприяння та розвитку підприємництва м.
Хмельницького на 2017-2018 роки (далі – Програма). Програмою передбачено надання фінансової
підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів відповідно до Порядку, затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради.
Рішенням виконавчого комітету міської ради
від 10.05.2018 року № 360 внесено на розгляд сесії
пропозицію про затвердження Порядку часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових
ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
Рішенням сесії міської ради від 04.07.2018 року
№4 затверджено Порядок часткового відшкоду-

3.2.

Залучення
суб’єктів
підприємництва до
діяльності
у пріоритетних для
міста напрямах

Надання в оренду суб'єктам підприємництва нежитлових приміщень комунальної
власності міста, моніторинг ефективності
їх використання, а також визначення цільового призначення приміщень відповідно до потреб громади міста

Протягом дії
Програми

вання з міського бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Порядок
передбачає запровадження спрощеного механізму
фінансової підтримки розвитку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету.
Управління комунаПерелік вільних нежитлових приміщень місьльного майна
кої комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, оприлюднюється в газеті міської
ради «Проскурів» та розміщується на сайті Хмельницької міської ради.
Проводяться конкурси з визначення орендарів
нерухомого майна, яке перебуває в міській комунальній власності.
Так, з 01.01.2018 по 31.06.2018 року було
проведено 4 конкурси з визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває в міській комунальній власності. На конкурс було виставлено 4
приміщення. Всього у конкурсі прийняло участь 9
заявників. За результатами конкурсу передано в
оренду 4 приміщення площею 418,4 кв.м (з врахуванням площ загального користування).
Початкова місячна загальна орендна плата –
18454,56 грн. (1 кв.м – 44,10 грн.) (без ПДВ). Запропонована місячна загальна орендна плата –
36880,00 грн. (1 кв.м – 88,15 грн.) (без ПДВ).
Отримувачі коштів додатково отримають в місяць
18425,44 грн. (без ПДВ).
За результатами вивчення попиту рішеннями
виконавчого комітету надано дозвіл на передачу в
оренду приміщень міської комунальної власності 12 юридичним особам загальною площею 976,9
кв.м та 15 фізичним особам – підприємцям загальною площею 851,8 кв.м. Також рішеннями виконавчого комітету 166 орендарю продовжено термін оренди на приміщення загальною площею

Проведення земельних аукціонів з набут- Протятя права оренди та продажу земельних гом дії
ділянок суб’єктами господарювання
Програми

Департамент архітектури,
містобудування та земельних
ресурсів

Проведення конкурсів по визначенню Протяперевізників на міських автобусних мар- гом дії
шрутах загального користування
Програми

Управління транспорту та зв’язку

9313,8 кв.м.
Передача вільних земельних ділянок здійснюється згідно процедури земельних торгів.
31.05.2018 року проведено земельні торги у формі
аукціону з продажу прав на земельні ділянки (3
ділянки у власність - на загальну суму 1821670,00
грн., 1 ділянка в оренду - на загальну суму
17129,40 грн.). До бюджету надійшло 1,85 млн.
грн.
23.03.2018 року проведено 8 конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, в яких
прийняли участь 6 претендентів перевізників.
По результатам засідань конкурсного комітету
визначено, що 3 конкурси з 8 вважати такими, на
яких не визначено переможця. За результатами 5
конкурсів визначено переможців, з якими
27.04.2018 року укладені Договори на здійснення
пасажирських перевезень автомобільним транспортом в м. Хмельницькому. Договори про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому
укладені
з
наступними
перевізникамипереможцями:
- ФОП Марценюк В.М.
- ТОВ «Рембуд-транс»
- ТОВ «Хмельницьке таксі»
- ХКП «Електротранс»
На об’єкти конкурсу (маршрути загального користування), по яким переможця не визначено
призначено тимчасових перевізників – терміном на
3 місяці.
По конкурсу № 7 (маршрут № 58 «ОзернаКатіон») тимчасового перевізника не призначено в
зв’язку з відсутністю претендентів.

Проведення заходів щодо популяризації 2017рік
впровадження енергоефективних технологій, сприяння у реалізації державних та 2018 рік
місцевих програм з енергозбереження на
підприємствах міста. Створення постійно
діючої виставки енергоефективного обладнання, відновлювальних джерел енергії
та можливість розповсюдження промоційних матеріалів підприємств міста

Відділ енергоменеЗ метою підвищення поінформованості мешкаджменту
нців міста щодо більш ефективного використання
Управління еконо- енергії, стимулювання до зниження споживання
міки
енергетичних ресурсів шляхом впровадження заходів з підвищення енергоефективності ведеться
активна інформаційна політика. Інформаційні матеріали розміщуються у громадському транспорті,
у приміщеннях Управління адміністративних послуг, громадських приймальнях тощо.
На базі Центру Енергоефективності розташована постійно-діюча виставка енергоефективного
обладнання. Працівники Центру надають консультації з впровадження енергозберігаючих заходів в
приватних та багатоквартирних житлових будинках.
01 лютого 2018 року проведено семінар для голів ОСББ на тему «Енергоефективне місто». Під
час семінару розглядались нові підходи до впровадження енергоефективних заходів, успішні приклади реалізації проектів у сфері енергозбереження,
презентовано нову програму по відшкодуванню
частини кредитів для ОСББ міста на впровадження
енергоефективних заходів на 2018-2022 роки.
14 лютого 2018 року в Центрі Енергоефективності відбулася робоча зустріч з головами 7 ОСББ,
які першими заявили намір провести заходи з енергоефективності (утеплення, встановлення ІТП,
заміна вікон, утеплення покрівлі) відповідно до
нової Програми відшкодування частини кредитів,
отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022
роки, прийнятої 31 січня 2018 року, представниками державних банків, підрядників.
15 лютого 2018 року та 28 березня 2018 року

для керівників та відповідальних за енергозбереження в будівлях професійно-технічних навчальних закладів проведено навчальні семінари по
впровадженню щоденного моніторингу споживання енергоносіїв за допомогою програмного забезпечення «Енергоплан».
23 лютого 2018 року проведено пресконференцію для українських ЗМІ «Енергоефективність та відновлювальна енергетика на користь
громадам. Успішні історії міста Хмельницького». В заході прийняли участь голова Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, який високо оцінив
потужну роботу, проведену містом в напрямку
енергоефективності та керівник Проекту USAID
Діана Корсакайте, яка зазначила: «Хмельницький є
одним з найбільш успішних наших проектів завдяки політичній волі керівництва міста, зусиллям
мера та його команди та співпраці з місцевими експертами»
22-23 березня 2018 року взято участь у дводенний
Подільський
енергетичний
форум
«GreenEnergy». Форум мав на меті згуртувати підприємців, що працюють в секторі альтернативної
енергетики та суміжних з ним секторів економіки,
щоб ознайомити їх зі світовими тенденціями і новими інструментами у сфері альтернативної енергетики та енергоефективних технологій.
13 квітня 2018 року в Агенції сталого розвитку
«АСТАР» відбулася презентація результатів аналізу Плану дій сталого енергетичного розвитку
(ПДСЕР) Хмельницького. Активісти та громадськість досить високо оцінили роботу в цьому напрямку та відзначили її ефективний та системний
підхід.
28 квітня 2018 року - взято участь у IV Форумі

енергоефективного партнерства’18 та презентували успішний досвід реалізації ЕСКО-механізму в
Хмельницькому. Завдяки Меморандуму з Держенергоефективності у місті укладено 5 ЕСКОдоговорів у бюджетній сфері.
06 червня 2018 року – взято участь в Invest
Energy Day (м. Київ) – конференції з фінансування
заходів з енергоефективності міст та територіальних громад. На заході свої доповіді представляли
10 спікерів (представники фінансових донорів,
грантодавців, інвестиційних компаній, венчурних
фондів та міжнародних і вітчизняних банків), які
розповіли про механізм отримання фінансування
проектів з енергоефективності та альтернативної
енергетики, грантову і технічну підтримку здійснення таких проектів.
15 червня 2018 року – проведено разом з Держенергоефективності та з Фондом Еберта в Україні
семінар щодо реалізації програми «теплих кредитів», застосування ЕСКО-механізму в ОСББ. Семінар відбувся за участю радника Голови Держенергоефективності Олексія Корчміта та заступника
міського голови Володимира Гончарука. У заході
взяли участь близько 60 голів ОСББ/ЖБК, громадські організації та місцевий бізнес.
еконо10.05.2018 року відбулося розширене засідання членів координаційної ради з питань розвитку
підприємництва спільно з представниками кредитно-фінансових установ стосовно обговорення

4.1.

Проведення круглих столів за участю 2017рік Управління
представників органів місцевого самовряміки
дування, представників бізнесових кіл та 2018 рік
керівників банківських установ щодо розширення доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових ресурсів
4. Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення
суб’єктів підприємництва
Забезпечення відкритого необмеженого ПротяУправління комунаІнформація щодо вільних земельних ділянок,
Інформального майна, Депа- що виставляються на земельні торги періодично
ційне забез- доступу суб’єктів господарювання до Ге- гом дії
нерального плану, плану зонування тери- Прортамент архітекту- розміщується на сайті Хмельницької міської ради.
печення

суб’єктів
підприємницької діяльності

торії міста, містобудівного кадастру; ін- грами
шої містобудівної документації; комплексних схем розміщення тимчасових споруд; комплексної схеми озеленення міста;
переліку земельних ділянок, право оренди, на які пропонується продати на земельних торгах у формі земельного аукціону, а також переліку вільних нежитлових
приміщень комунальної власності, які
можуть бути передані в оренду, перелік
нежитлових приміщень, які підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні, іншої документації, що впливає на розвиток підприємництва

ри, містобудування
Матеріали діючого генерального плану
та земельних ресур- м. Хмельницького, затвердженого рішенням 19-ї
сів
сесії міської ради від 06.08.2008 №4, згідно «Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави» (Постанова
КМУ від 27.11.1998 №1893) на даний час мають
обмежувальний гриф «ДСК» - для службового користування.
На замовлення управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Державним підприємством «Український
державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя»
розроблено проекти містобудівної документації
«Коригування (внесення змін) генерального плану
м. Хмельницький» та Комплексна схема озеленення території м. Хмельницького».
Графічні матеріали комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
м. Хмельницького, затвердженої рішенням 21-ї
сесії міської ради від 12.12.2012 №18 (зі змінами),
знаходиться у електронному вигляді в управлінні
архітектури та містобудування та доступні для
ознайомлення громадою міста.
Інформація щодо вільних приміщень міської
комунальної власності, які можуть бути передані в
оренду, щодо оренди та приватизації приміщень
міської комунальної власності систематично публікується в газеті міської ради “Проскурів” та розміщується на сайті міської ради.
Програма містобудівного кадастру знаходиться на стадії розробки. Спільно із ХМКП «Хме-

льницьінфоцентр» вивчається досвід використання
програмного забезпечення щодо організації містобудівного кадастру в інших містах.
еконоНа сайті міської ради в розділі «Інвестиційна
діяльність» розміщено інформацію про вільні виробничі площі та офісні приміщення, які можуть
бути запропоновані інвесторам для ведення виробничої та економічної діяльності, земельні ділянки,
які будуть реалізовуватись шляхом продажу на
аукціоні.
еконоРозділ «Для бізнесу» на офіційному вебпорталі Хмельницької міської ради оновлюється
актуальними даними на постійній основі.

Поновлення бази даних вільних виробни- Протячих площ промислових підприємств міста гом дії
Програми

Управління
міки

Підтримка в актуальному стані розділу
“Для бізнесу” на офіційному веб-порталі
Хмельницької міської ради із постійним
наповненням відповідною інформацією
Формування та розміщення на офіційному веб-порталі Хмельницької міської ради переліку цільових, галузевих та інших
міських програм, а також міжнародних
проектів для залучення суб'єктів підприємництва до участі в їх виконанні
Проведення
інформаційноконсультативних заходів серед представників підприємництва з актуальних питань ведення підприємницької діяльності

Протягом дії
Програми
Протягом дії
Програми

Управління
міки

Протягом дії
Програми

Управління торгівлі,
Управління ПФУ у
м. Хмельницькому,
Управління з питань
екології та контролю за благоустроєм
міста, Управління
праці та соціального
захисту населення,
Центр
підтримки
малого підприємництва

Управління
міки

еконо-

На офіційному веб-порталі Хмельницької міської ради на постійній основі розміщується та
поновлюється перелік цільових, галузевих та інших міських програм, а також міжнародних проектів для залучення суб'єктів підприємництва до участі в їх виконанні.
Проведено 8 робочих нарад з представниками
адміністрацій ринків, працівників КП «Хмельницькводоканал»,
управління
житловокомунального господарства, проектанта ФОП Буркуна О. М. виконавчого директора ГО «Асоціація
Хмельницьких ринків» Сніховського О.О, представників головного управління ДФС України в
Хмельницькій області, управління праці та соціального захисту населення щодо наступних питань:
- напрямків та форми співпраці між ГУ ДФС
України у Хмельницькій області
та
суб’єктами малого підприємництва, які працюють в торгівлі та, зокрема, на ринках
м. Хмельницького, новини нормативноправової бази в галузі оподаткування;
- виконання рішення виконавчого комітету

Хмельницької міської ради від 25.02.2016 року
№ 125 «Про створення міської робочої групи зі
сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати, затвердження Положення про неї та заходів щодо
сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати в місті
Хмельницькому на 2016-2017 роки» в розрізі
ринків міста Хмельницького;
- розроблення проектно - кошторисної документації по облаштуванню та виносу оновленої
мережі водогону в межах речових ринків по
вулиці Геологів.
Прийнято участь в 18 спільних нарадах робочої групи з легалізації бізнесу в управлінні праці
та соціального захисту населення. До відома роботодавців, доводилась вимога про необхідність дотримання законодавства про працю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин, за наслідками чого роботодавці притягатимуться до відповідальності.
Також доведено, що 23 лютого 2018 року
набрала чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 18.12.2017 року № 1104, якою затверджено Перелік органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», і до якого
входять виконавчі органи міських рад міст обласного значення.
12.06.2018 року за ініціативи Міністерства
аграрної політики та продовольства України проведено семінар по питанню безпечності та якості
харчових продуктів.
15.05.2018 року проведено громадські слухання регуляторного акту – «Про внесення змін до
рішень міської ради від 21.09.2016 № 55, від

22.03.2017 № 30, від 20.09.2017 № 28».
З метою орієнтації безробітних на започаткування власної справи, з подальшим працевлаштуванням, активізації безробітних щодо самозайнятості за звітний період проведено 6 інформаційних
семінарів “Як розпочати свій бізнес?” та 6 тематичних семінарів “Від бізнес-ідей до власної справи”.
До участі у семінарах залучалися представники
Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, Регіонального фонду підтримки підприємництва у Хмельницькій області, Хмельницького облуправління АТ «Державного ощадного
банку України», приватні підприємці, які започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості.
У інформаційних та тематичних семінарах
взяли участь 123 особи, в тому числі 25 осіб з інвалідністю.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» Хмельницький міський центр
зайнятості у 2018 році ініціював та сформував робочу групу із забезпечення надання безоплатних
індивідуальних і групових консультацій з питань
організації та провадження підприємницької діяльності, в яку входить 9 представників органів
державної влади, підприємств, установ. Впродовж
року надано 120 консультацій, з них представниками податкової структури – 54.
Управлінням з питань екології та з початку
поточного року управлінням забезпечено здійснення роз’яснювальної та консультаційної роботи
з питань дотримання суб’єктами підприємництва
вимог природоохоронного законодавства та Правил благоустрою території міста Хмельницького.
Управлінням праці та соціального захисту на-

Протягом дії
Програми
Надання можливості безробітним пройти
навчання з основ підприємницької діяльності, отримання консультацій щодо започаткування та провадження власної
справи

4.2.

Популяризація продукту місцевих вироб- ПротяПопуляригом дії
зація тури- ників

селення протягом звітного періоду здійснено перевірки відповідності положень колективних договорів та змін і доповнень нормам чинного законодавства 149 підприємств, установ та організацій м.
Хмельницького, які подали колективні договори на
реєстрацію в управління праці та соціального захисту населення.
Крім того, організовано та взято участь у інформаційно-роз’яснювальних заходах (т.з. обстеженнях), направлених на легалізацію «тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати серед
суб’єктів господарювання міста, за місцем здійснення діяльності.
Протягом І півріччя 2018 року організовано
та взято участь у 39 обстеженнях (915 СГД), в ході
яких 352 громадянина повідомили про те, що вони
не оформлені.
Хмельницький місьВпродовж звітного періоду 5 безробітних
кий центр зайнятос- (учасники АТО) підвищили кваліфікацію за
ті
напрямком «Основи підприємницької діяльності».
Це сприяло зменшенню ризиків, підвищенню
обізнаності майбутніх підприємців при здійсненні
діяльності.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про
зайнятість населення» Хмельницький міський
центр зайнятості у 2018 році ініціював та
сформував робочу групу із забезпечення надання
безоплатних
індивідуальних
і
групових
консультацій з питань організації та провадження
підприємницької діяльності, в яку входить 9
представників
органів
державної
влади,
підприємств, установ. Впродовж року надано 120
консультацій, з них представниками податкової
структури – 54.
Управління торгівлі,
У березні 2018 року розпочато реалізацію проУправління еконоекту «Купуй Хмельницьке» в частині промоцію-

Програми

стичної
сфери міста
Розвиток нових туристичних маршрутів у
місті, популяризація вже існуючих через
видання альбому “Хмельницький туристичний”
Розвиток туристичних послуг для населення та гостей міста, створення туристичної інфраструктури
Організація ділових візитів та прийому
ділових кіл іноземних держав з метою
пошуку потенційних інвесторів для розвитку туристичної сфери міста

4.3.

Інформаційне забезпечення
діяльності
у напрямку
проведення
аналізу
стану та
розвитку
підприємництва

Розміщення соціальної реклами на бігбордах, сіті-лайтах, у громадському транспорті, в ЗМІ з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань
легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати серед
роботодавців та працівників міста

міки

вання товарів місцевого виробництва.
Станом на 01.07.2018 року функціонують 149
магазинів та відділів фірмової торгівлі.
ПротяУправління культу- В музеї історії міста Хмельницького діють турисгом дії
ри і туризму
тичні маршрути: «10 музеїв в одну лінію», «РомаПронтика проскурівського модерну», «У пошуках сеграми
редньовічної Плоскирівської фортеці», «ХмельниПротяУправління культу- цький монументальний. Від Богдана до Богдана»,
автобусна екскурсія містом та екскурсійний маршгом дії
ри і туризму
рут металевими скульптурами М. Мазура спільно з
Прогімназією №2.
грами
2017 рік Управління еконо22-26 січня 2018 року 8 представників міської
міки, Управління
ради взяли участь у навчальній поїздці з обміну
2018 рік культури і туризму, досвідом з польськими муніципалітетами (м. ЛюбХмельницька ТПП
лін та район Прага-Полуднє м. Варшава). Під час
поїздки члени делегації обговорили питання соціально-економічного розвитку та ознайомилися із
специфікою роботи польських колег.
31 травня-1 червня 2018 року представники
Хмельницької ТПП взяли участь у виставці
«Worldhotel Warsaw 2018».
ПротяУправління праці та
Управлінням праці та соціального захисту нагом дії соціального захисту селення протягом проводилась активна інформаПронаселення
ційно-роз’яснювальна робота, направлена на неграми
припустимість використання «тіньової» зайнятості
та виплати заробітної плати «в конвертах»: відповідні друковані матеріали розміщувались в громадському транспорті ХКП «Електротранс»; розміщено соціальну рекламу щодо важливості та переваг офіційного працевлаштування на 7 бігбордах та 10 сіті-лайтах.
Зазначені вище заходи висвітлювались в ЗМІ,
при чому, окрім звичного розміщення інформації
на сайті міської ради та в газеті «Проскурів», здійснювалось висвітлення на ТРК «Місто» (в т.ч. радіо), на телеканалах TV7+ та «Ексклюзив» та у
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Активізація взаємодії органів
влади з підприємницькою громадськістю

Забезпечення роботи телефонів “гарячої
лінії”, на які можуть звернутися громадяни міста, в тому числі представники малого та середнього підприємництва, з питань законодавства про працю, зокрема з
питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій
оплати праці та трудових відносин
Розробка концепції розвитку інфраструктури ринків

ПротяУправління праці та
гом дії соціального захисту
Пронаселення
грами

2017 рік Управління торгівлі,
ГО “Асоціація Хмельницьких ринків”

соціальних мережах.
У відділі праці управління праці та соціального
захисту населення працюють телефони «гарячої
лінії» (70-41-46, 65-73-90, 65-22-81), на які можуть
звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю.
За звітний період працівниками відділу розглянуто 30 звернень громадян.
За результатами проведення робочих нарад за
участі представників міської влади та суб'єктів
господарювання (ринків), для виготовлення ПКД
по облаштуванню та виносу оновленої мережі водогону в межах речових ринків по вулиці Геологів
укладено договір між ТОВ «Автотехкультсервіс»
та
проектантом ФОП Буркуном О.М.
від
26.03.2018 р. Виготовлено ПКД, підготовлено рішення про передачу на баланс КП « Хмельницькводоканал».
Адміністраціями ринків постійно вживаються
заходи щодо покращення умов для здійснення
торговельної діяльності підприємцями.
На виконання рішення міської ради від
22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» в 1 півріччі п.р.
проведено спільно з управлінням архітектури та
містобудування 26 нарад за участю суб'єктів господарювання- власників ТС з питання переобладнання тимчасових споруд в єдиному архітектурному ансамблі за погодженим архітипом – по вул.
вул. Кам'янецька – транспортні зупинки «Пам'яті
героїв», «Торговий центр», «Героїв Чорнобиля»,
«Юність», вул. Молодіжна - зупинка «Поліклініка
№4», вул. Довженка- трасп.зупинки «Кінцева» рух
в місто і з міста, по прс.Миру- в районі тр. зуп.

4.5.

Організація роботи координаційної ради з Протяпитань розвитку підприємництва
гом дії
Програми
Проведення семінарів, навчання з керів- Протяниками суб’єктів підприємництва щодо гом дії
впровадження змін чинного законодавст- Прова
грами
Проведення круглих столів, семінарів, 2017 рік
Популяризація ідей громадських слухань з проблем розвитку
жіночого підприємництва у місті
підприєм2018 рік
ництва

Управління
міки
Управління
міки

«Темп», «Вінницький»», «Будинок Друку» – рух в
місто, вул. Зарічанська - зупинка «Автомагазин»,
по вул. Шевченка - зупинки «Міська лікарня», рух
в місто і з міста, вул. П.Мирного, біля буд № 35, в
районі тр. зупинок «Озерна» та «Кінцева», вул.
Проскурівського підпілля - зупинки «Педакадемія», «Будівельників», вул. Курчатова - зупинки
«Паркова», біля будинку 1з, вул. Гальчевського ,
біля будинку №27/1, вул. Купріна, зупинки «Зелене господарство» та «Ринок Дубове», вул. Свободи, 13/1 – зупинка «Магазин «Думка», вул. Зарічанська, зупинка «вул. Перемоги».
еконоУ І півріччі 2018 року засідання не проводились.
еконо-

Управління економіки, Хмельницька
ТПП, Центр підтримки малого підприємництва
Організація та проведення святкових за- 2017 рік Управління еконоходів, приурочених до Дня підприємця,
міки,
Управління
Дня машинобудівника, Дня працівників 2018 рік молоді та спорту
місцевої промисловості, Дня молоді
Проведення конкурсів професійної майстерності серед суб’єктів підприємництва
сфер торгівлі, побуту, ресторанного господарства

ПротяУправління торгівлі
гом дії
Програми

-

27 березня 2018 року на базі Хмельницької
ТПП проведено Світове бізнес-кафе «Жіноче підприємництво: вихід на зовнішні ринки» в рамках
Канадського Проекту CUTIS. Платформи She
Exports та Офісу з просування експорту.
30.06.2018 року проведено молодіжний фестиваль розвитку «My Fest», приурочений до Дня
молоді.
Організацію та проведення святкових заходів
до Дня підприємця заплановано у ІІ півріччі 2018
року.
29 березня 2018 року взято участь конкурсі
«Кращий кухар-юніор Поділля», проведеному за
ініціативою Подільської гільдії кулінарів в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі
КНТЕУ.

У конкурсі взяли участь представники Вінницького
торговельно-економічного
інституту
КНТЕУ, Вінницького торговельно-економічному
коледжу КНТЕУ, ДВНЗ «Тернопільський коледж
харчових технологій і торгівлі», Деражнянського
центру професійної освіти, ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», Грицівського вищого професійного училища №38, ДНЗ
«Хмельницький центр професійно-технічної освіти
сфери послуг», Хмельницького торговельноекономічного коледжу КНТЕУ.
Проведення заходів з підтримки місцевих 2017 рік Управління еконоНа майдані біля кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка
товаровиробників, в т.ч. виставкиміки,
Управління проведено різдвяний ярмарок, де хмельничани та
ярмарки “Купуй Хмельницьке!” із залу- 2018 рік торгівлі, Управління гості міста могли придбати новорічні прикраси
ченням суб’єктів підприємницької діялькультури і туризму
хенд мейд, каву, різдвяні смаколики, тощо.
ності міста, тематичних фестивалів, ство11 лютого 2018 року в парку культури і відпорення віртуальної виставки продукції точинку ім. М. Чекмана відбувалось свято зустрічі
варовиробників міста
весни.
На території парку були розташовані палатки
з різноманітними сувенірами, власноруч виготовленими народними майстрами.
11-12 травня 2018 року на майданчиках біля
кінотеатру ім.Т.Шевченка та ТЦ «Дитячий світ»
відбувся джазовий фестиваль «Jazz Fest Podillya».
Мешканці та гості міста мали можливість скуштувати каву, яку продавали на спеціально облаштованому фуд-корті та насолодитися виступами учасників цьогорічного фестивалю.
11 травня 2018 року в рамках свята відкриття
туристичного сезону «Відкрий своє місто. 2018»
було представлено туристичну мапу «Хмельницький цікавий», в якій вказані основні туристичні
об’єкти, в тому числі готелі та ресторани.
25-27 травня 2018 року на території Молодіжного парку (міський пляж) пройшов рок-фестиваль
«Rock&Buh». На території фестивального містечка
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4.7.

Формування та розміщення на офіційному веб-порталі Хмельницької міської ради переліку найбільших бюджетоутворюючих підприємств міста
Організація екскурсій для дітей, які перебувають в таборах з денним перебуванням, на малі та середні підприємства

Протягом дії
Програми
Протягом дії
Програми

Підвищення іміджу
підприємництва та
сприяння
розвитку
молодіжного підприємництва

Проведення серед учнівської та студентської молоді конкурсу бізнес-планів з метою участі кращих у всеукраїнському щорічному конкурсі бізнес-планів
Здійснення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безробітних на
замовлення роботодавців. Проведення
тестування молоді щодо виявлення підприємницького потенціалу.

Протягом дії
Програми
Протягом дії
Програми

Забезпечення якісного,
престижного,сучасного

Реалізація Програми перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва “Fit for Partnership with Germany”
(“Готові до співпраці з Німеччиною”)

Протягом дії
Програми

Управління
міки

знаходилась зона фуд-корту, де гості заходу мали
змогу придбати напої та їжу. Понад 10 підприємств міста виступили спонсорами у проведенні
фестивалю.
У березні 2018 року розпочато реалізацію
проекту «Купуй Хмельницьке» в частині промоціювання товарів місцевого виробництва
еконоПерелік найбільших підприємств міста розміщено на офіційному веб-порталі Хмельницької
міської ради.

Департамент освіти
Організовано і проведено екскурсії на підприі науки, Управління ємства:
молоді та спорту
− ПП «Континент» - виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів (13.06.2018 року – підлітковий клуб «Сиріус»);
− ТОВ «Кондитерський цех «Стожари» - виробництво кондитерських виробів (18.06.2018 року
– підліткових клуб «Романтик»).
Департамент освіти
У зв’язку з відсутністю заявок на участь коні науки, Управління курсі бізнес-планів захід у І півріччі 2018 року не
економіки
проводився.
Хмельницький місьВпродовж звітного періоду з метою орієнтації
кий центр зайнятос- безробітних на започаткування власної справи, з
ті
подальшим працевлаштуванням, активізації зусиль
безробітних щодо самозайнятості проведено 6 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?» та 6 тематичних семінарів «Від бізнес ідеї –
до власної справи». Участь у заходах взяли 1 внутрішньо-переміщена особа та 42 учасника АТО.
Управління еконоПроведення інформаційно-консультаційного
міки
семінару та конкурсного відбору за участю експертів проекту GIZ заплановано на ІІ півріччя 2018
року.

навчання для
професійного
росту кадрів
сфери підприємництва

Проведення навчальних семінарів з підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, які відповідають за реалізацію державної політики
підтримки підприємництва, інвестиційної
та зовнішньоекономічної політики у місті

ІІ, ІІІ
квартал
2017
року
ІІ, ІІІ
квартал
2018
року

Реалізація проекту “Школа молодого підприємця” шляхом навчання учнівської та
студентської молоді бізнес-мисленню та
лідерським якостям

ІІ квартал
2017
року,
ІІ квартал
2018
року

Начальник управління

Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій,
Управління економіки
Департамент освіти
і науки, Управління
молоді та спорту,
Управління економіки

16-18 квітня 2018 року на базі Хмельницького
центру підвищення кваліфікації управлінських
кадрів відбулось навчання керівників відповідних
структурних підрозділів райдержадміністрацій,
виконкомів міських (міст обласного значення) рад
та об’єднаних територіальних громад, які відповідають за надання адміністративних послуг населенню за програмою тематичного короткострокового семінару «Актуальні питання надання адміністративних послуг».
20-22 квітня 2018 року спільно з ГО «Молодь
за краще майбутнє» проведено «Академію змін»,
по завершенню якої випускники школи отримали
сертифікати. В ході навчання прослухали лекції та
пройшли тренінги на теми: проектний менеджмент; співпраця з владою; пошук фінансування;
робота з громадським сектором та інші
10-13 травня 2018 року реалізовано проект
«Школа молодого підприємця». Проект спрямований на підтримку та розвиток підприємництва у
місті Хмельницькому, формування у молоді знань,
необхідних для започаткування власної справи,
шляхом проведення низки тематичних семінарів та
тренінгів. Участь у Проекті взяли 27 учасників, які
успішно завершили навчання за тренінговою програмою «Мотивація до започаткування власної
справи».
О.Новодон

