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Інформація
про стан виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 20192021 роки та внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про
затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових
ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів» за 1-ше півріччя 2019 року:
Відповідно до стратегічних цілей Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року
(Стратегія) у місті відбувається активне сприяння розвиту бізнес-середовища. З метою
виконання розділу Стратегії А. Місто-підприємець затверджена Програма розвитку
підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки (Програма).
У І півріччі 2019 року проводилась активна робота по виконанню пріоритетних завдань
Програми.
З метою сприяння розвитку інноваційної інфраструктури міська рада працює над
створенням індустріального парку. 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. Рішенням міської ради від 14.12.2018 року №15
затверджено концепцію індустріального парку «Хмельницький» та створено індустріальний
парк «Хмельницький». Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею
90,93 га. Наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2019 року №188 індустріальний парк
«Хмельницький» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Проводиться робота над заснуванням центру підтримки інновацій та підприємництва
iHUB. Заснування центру передбачається у рамках реалізації проекту регіонального
розвитку, який може реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу, «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті
Хмельницькому». Наразі здійснюється пошук приміщення для розміщення центру підтримки
інновацій та підприємництва iHUB.
На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальної робота з питань
енергоефективності для представників підприємництва міста. У І півріччі 2019 на базі
Центру Енергоефективності м. Хмельницького відбувся інформаційний захід для
представників бізнесу та громадськості: «Впровадження Європейської Енергетичної
Відзнаки в Україні (ЄЕВ)» організований спільно з Association Energy Efficient Cities of
Ukraine. Тема заходу: «Засади та кроки впровадження ЄЕВ, її переваги та вигоди».
З метою надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів рішенням сесії міської

ради від 04.07.2018 року №4 затверджено Порядок часткового відшкодування 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.
За І півріччя 2019 року отримали фінансову підтримку шляхом часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для
реалізації відповідних інвестиційних проектів, 8 суб’єктів господарювання міста
Хмельницького на загальну суму 1669341 гривень.
У місті проводяться ярмаркові заходи, де місцеві товаровиробники мають змогу
реалізувати свою продукцію. З 01.12.2018 по 19.01.2019 на майдані біля кінотеатру
ім. Т. Г. Шевченка діяв різдвяний ярмарок, де хмельничани та гості міста могли придбати
новорічні прикраси ручної роботи та різдвяні смаколики. 03 березня 2019 року в парку
культури і відпочинку ім.М.Чекмана відбувалось свято зустрічі весни. На території парку
працював фуд-корт. З 12 квітня до 13 травня 2019 на майдані біля кінотеатру
ім.Т.Г.Шевченка працював Великодній ярмарок. За участі місцевих підприємців діяв фудкорт та сувенірне містечко. 24-26 травня 2019 року на території Молодіжного парку пройшов
рок-фестиваль. До організації фестивалів «ART MAJOR SHOW», «Rock&Buh»,
«HlushenkovFolkFest» були залучені підприємці у сфері громадського харчування.
Другий рік поспіль успішно реалізується Проєкт промоції локального виробництва
«Купуй Хмельницьке!». У І півріччі 2019 року в рамках Проєкту з метою підвищення
впізнаваності та конкурентоспроможності продовжувалось маркування товарів місцевого
виробництва в найбільших ритейл-мережах міста: «Фуршет», «Сільпо», «Хлібосол» та
«Таврия-В». Продукція місцевого виробництва на поличках перелічених магазинів
маркується особливими брендованими підцінниками та воблерами «Купуй Хмельницьке!».
Торгові мережі позначаються відповідними позначками «Місцевий виробник».
З метою розширення доступу місцевих товаровиробників до участі у виставковоярмаркових заходах та сприяння просуванню їх продукції на нові ринки збуту рішенням
міської ради від 26.06.2019 року №8 затверджено Порядок часткового відшкодування участі
місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету. Порядок
визначає умови та механізм надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського
бюджету для підприємств, що беруть участь у ярмарково-виставкових заходах як на
території України, так і поза її межами.
На початку червня 2019 року реалізовано проєкт «Школа фінансової грамотності і
ділової англійської мови «Smart Finance» спрямований на розвиток підприємницьких
компетенцій молоді. В результаті конкурсного відбору 36 учнів 8-10 класів навчальних
закладів міста стали слухачами двотижневого тренінгу-практикуму на теми фінансової
грамотності і ділової англійської мови. Під час навчання для учнів були організовані
екскурсії на провідні підприємства міста: Хмельницький інноваційний термінал «Нова
Пошта», ІТ- компанія «Avivi», ресторан «Діоскурі» та відділення «ПриватБанку».
За І півріччя 2019 року відбулось 6 виїзних нарад на підприємства міста: «ТОВ
«Проскурів-Агро», ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», ТОВ «Поларді Фешн Груп»,
Хмельницький інноваційний термінал - «Нова Пошта», Хмельницька філія «SEBN UA», ТОВ
«Грасс» з метою виявлення поточного стану та короткострокових прогнозів роботи
підприємств.
З метою підтримки місцевого підприємництва та подальшого налагодження діалогу
між владою і бізнесом проведено 3 зустрічі міського голови з представниками бізнессередовища міста.
Ведеться робота над створенням та підтримкою інформаційно-консультаційного
ресурсу для бізнесу. Розроблено концепцію веб-порталу, систематизовано та зібрано
інформацію для його наповнення. На порталі MyCity (Єдина інформаційна система міста)
створено «Персональний кабінет підприємця» з підключенням послуги щодо оплати і

продовження договору особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної,
пересувної тимчасової споруди, відкритого майданчика для харчування.
22-23 березня 2019 року у місті Хмельницькому відбувся фінал IV Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності під назвою «Прорив легкої промисловості України», що
популяризує професійну освіту та робітничі спеціальності. У конкурсі взяли участь 38
професійно-технічних навчальних закладів з усіх областей України.
Учасники конкурсу змагалися у трьох номінаціях: сучасний спортивний одяг, сучасний
шкільний одяг, сучасний молодіжний одяг. За результатами оцінок журі, 1-ше місце у
номінації «Сучасні шкільні колекції» здобули учні ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери
послуг. Кращими у номінації «Сучасний спортивний одяг» стали вихованці ДНЗ «Харківське
ВПУ сфери послуг». А кращою молодіжною колекцією визнано роботу учнів ДНЗ
«Березівське ВПУ Одеського національного політехнічного університету».
18 квітня відбувся Форум «Бізнес з Китаєм». Основними темами заходу стали:
перспективи співпраці з китайським бізнесом у рамках проекту «Один пояс, один шлях»,
шляхи виходу на китайський ринок, особливості логістики КНР тощо.
18-23 червня 2019 року відбувся інтенсивний курс за форматом MBA від Школи малого
і середнього підприємництва. Програма навчання охоплювала основні напрями організації
бізнесу та підприємницької діяльності. Міська рада в рамках Програми розвитку
підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки забезпечила покриття витрат на
навчання для 10 осіб, які мають ідею соціального підприємництва.
Рішенням міської ради від 14.02.2018 року №16 «Про затвердження Програми розвитку
підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки та внесення змін до рішення сесії
міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування
з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» приведено у відповідність рішення
сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».
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