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Інформація
про стан виконання Програми “Громадські ініціативи” м.Хмельницького на 2016-2020
роки за 1-ше півріччя 2019 року:
Головним аспектом Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на
акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого
соціально-економічного розвитку міста та вирішення конкретних проблем, що його
стримують.
Розпорядженням міського голови від 03.06.2016 року №155-р, зі змінами від 09.10.2018
року №291-р, створено конкурсну комісію по визначенню одержувачів бюджетних коштів,
передбачених на реалізацію Програми (далі – конкурсна комісія), до складу якої увійшли
представники міської влади, громадських об’єднань, депутати Хмельницької міської ради.
На засіданні конкурсної комісії (06.03.2019 року) було затверджено пріоритетний напрям
реалізації Програми у 2019 році – «Креативний Хмельницький».
У першому етапі конкурсу Програми конкурсною комісією розглянуто 26
зареєстрованих мікропроектів. За результатами розгляду відхилено 6 мікропроектів, як такі,
що не відповідають умовам та критеріям першого етапу конкурсу.
До другого етапу конкурсу Програми конкурсною комісією допущено 20
мікропроектів. За результатами розгляду цих мікропроектів, голосуванням членів конкурсної
комісії, було сформовано рейтинг мікропроектів, у відповідності до якого визначено 12
переможців конкурсу Програми у 2019 році.
Перелік переможців мікропроектів громадських ініціатив та їх фінансова підтримка за
рахунок коштів бюджету м.Хмельницького затверджені рішенням виконавчого комітету
Хмельницької міської ради від 23 травня 2019 року №458 на загальну суму 937,4 тис.
гривень.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва проекту
МО/ДНІ: Відкриття
Шляхи Героїв
Американський пікнік у Хмельницькому
Затишне та комфортне місто
Спробуй регбі
Кроссфіт в Хмельницькому
Відеозйомка подій у м.Хмельницькому
Сумки зеро-вейст з використаних міських банерів.
(Пошиття сумок з використаних міських банерів)
Вікно у світ і засіб піклування

Фінансування
з міського
бюджету, грн.
100 000,00
99 908,00
100 000,00
100 000,00
31 405,00
97 750,00
100 000,00

Середній
бал
28,2
27,4
26,5
26,3
24,3
23,9
23,6

51 000,00

23,2

48 947,52

22,9

10
11
12

Мотиваційний тренінговий табір «Хмельницькийспортивне місто»
Гастрономічний фестиваль «Проскурів»
Арт-лавочки
Всього:

59 490,00

22,8

50 850,00
98 000,00
937 350,52

22,8
22,3

Відповідно до умов Програми, мікропроекти ініціативних груп громадян передано для
реалізації відповідальному виконавцю – управлінню молоді і спорту, згідно рішення
Хмельницької міської ради від 14.05.2019 року №1, мікропроекти «Спробуй регбі» та
«Кроссфіт в Хмельницькому» на загальну суму співфінансування з бюджету міста становить
129,2 тис. гривень.
20-21 червня 2019 року реалізовано мікропроект «Американський пікнік у
Хмельницькому», під час якого відвідувачі познайомилися з американською культурою та
народною музикою США. Під час пікніку відбулись виступи американського Блюграсс гурту
«Cisco and the Racecars», були представлені американські тематичні розваги, їжа та напої,
майстер-класи з приготування барбекю від американців, «спікінг клуби» та показ
американських фільмів просто неба.
Решта мікропроектів знаходяться на стадії реалізації.
Начальник управління

О.Новодон

