ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000, тел (0382) 76-21-12, 76-44-26, факс 76-43-46
E-mail: economy@khm.gov.ua, http://khm.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39816211
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація
з реалізації заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки у І півріччі 2020 року
Обсяг
№
фінансув
Зміст заходу
Виконання заходів
з/п
ання,
тис.грн.
І. Міжнародне співробітництво
1.1. Забезпечення участі іноземних
Захід буде реалізовано у ІІ півріччі 2020 року.
49,00
делегацій в заходах, присвячених Розпочато роботу над створенням он-лайн платформи міст-побратимів, яка включатиме
святкуванню Дня міста
експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з висвітленням
інвестиційних та експортних можливостей, презентацією стратегічних проєктів тощо.
Платформа міститиме VR простір для промоції міста та VR локації міст-побратимів (з
розміщенням панорам, фото-, відеоматеріалів, переходом на інтернет-ресурси партнерів),
що надасть змогу містянам дізнаватись корисну інформацію про міста-побратими (історію
міст, розвиток галузей економіки, туризм, розваги та відпочинок тощо) та налагодити
корисні контакти. Платформу буде запущено до Дня міста Хмельницького.
1.2. Організація прийомів офіційних
Протягом І півріччя 2020 року організовано 5 прийомів офіційних делегацій.
0,0
делегацій, представників
Зокрема, 13 січня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з
міжнародних організацій,
представниками делегації Міжнародної Фінансової Корпорації.
фінансових інституцій з питань
На замовлення Міністерства інфраструктури України та АТ “Укрзалізниця”, Міжнародна
налагодження співпраці
фінансова корпорація (IFC) здійснює оцінку готовності проєкту щодо передачі на умовах
концесії шести залізничних станцій. Завданням цієї оцінки є проаналізувати варіанти
залучення інвестицій та експертних знань приватного сектору з метою забезпечення
фінансування, модернізації та експлуатації залізничних станцій в Україні, враховуючи
успішний міжнародний досвід впровадження концесійних моделей на таких об’єктах.
Кінцева мета цього завдання - підготувати концепцію пілотних концесійних моделей для
зазначених пілотних станцій та скласти умоглядний план щодо можливості поширення цих
запропонованих моделей на інші залізничні станції в Україні через довгострокову програму

1.3.

Проведення виїзних робочих

концесіонування. Під час зустрічі з керівниками міської ради обговорено плани розвитку
міста у напрямках генерального планування міста, будівництва, логістики, громадського
транспорту, приватних інвестицій та в інших сферах, дотичних до розвитку залізничної
станції Хмельницького.
04 лютого 2020 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з делегацією
групи спостерігачів СММ ОБСЄ у м. Чернівці. Під час зустрічі спостерігачі цікавились
питаннями ОТГ, діяльності шкіл та лікарень, конфліктами при переході вірян до ПЦУ,
механізмами збору податків та співпрацею місцевої влади з бізнесом. Також обговорили
питання щодо діючих міжнародних програм.
05 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Другим
секретарем з питань культури та інформації Посольства Японії в Україні.
Хошіно Юічі повідомив, що для Посольства Японії в Україні важливо налагодити шляхи
співпраці з Хмельницькою міською радою у сфері освіти, культури та міжнародного
співробітництва, з метою посилення японсько-українських відносин, налагодження
двостороннього співробітництва у сфері культури та освіти, надання підтримки та
допомоги в проведенні культурно-масових заходів, обміну досвідом, популяризації
японської культури, фольклору та традицій серед хмельничан. Учасники зустрічі
домовились про налагодження співпраці у майбутньому.
06 березня 2020 року відбулись робочі зустрічі керівництва міської ради з представниками
Товариства українців в Угорщині. Голова Товариства української культури в Угорщині,
голова самоврядування Українців Будапешту, голова Світового Конгресу Українців
Ярослава Хортіяні повідомила, що для представників Товариства культури українців в
Угорщині є важливим розпочати партнерські стосунки між містами України та Угорщини
задля подальшої співпраці, пошуку потенційного угорського міста-побратима та
підписання угоди між муніципалітетами, з метою обміну досвідом та ідеями, втілення
цікавих та корисних українсько-угорських проєктів у сфері туризму, культури, освіти та
економіки. Під час зустрічі досягнуто домовленості більш детально вивчити можливі
шляхи та сфери.
12 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з делегацією
проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge. Проєктний менеджер Лукаш Вавак розповів про
діяльність проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge в Україні, а також окреслив бачення
майбутньої співпраці проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge та Хмельницької міської ради
в напрямі підтримки та розвитку стартапів у місті Хмельницькому. Під час зустрічі
досягнуто домовленості провести Битву стартапів у Хмельницькому за підтримки проєкту
Polish Ukrainian Startup Bridge. Проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнесініціатив, стартапів в рамках Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес
ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому заплановано на 6 серпня
2020 року.
24 січня 2020 року в ТПП України відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з
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Надзвичайним та Повноважним послом України в КНР - Сергієм Камишевим. Під час
зустрічі обговорено можливості подальшого розвитку та налагодження співробітництва
хмельницьких підприємців з представниками КНР різного рівня, можливого надання
консультацій та практичної допомоги з боку Посольства України в КНР.
22-24 січня 2020 року в рамках робочого візиту представники міської ради відвідали
м. Шяуляй (Литва), де зустрілися з міським головою та працівниками Шяуляйського
муніципалітету. Під час зустрічі обговорено шляхи співпраці в рамках Договору про
співробітництво між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради і Шяуляйським
міським самоврядуванням. Завершенням робочої поїздки стало відкриття дебютної
виставки відомого українського скульптора Олексія Леонова в м. Шяуляй.
В рамках побратимської угоди з м. Руставі (Грузія) опрацьовується можливість підписання
меморандуму між професійно-технічними училищами м. Хмельницького та м. Руставі.
Забезпечення участі
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, представники
представників міст-побратимів та міст-побратимів та інших іноземних делегацій не брали участі у заходах, що проводяться у
інших іноземних делегацій у
місті.
заходах, що проводяться у місті
Налагоджено співпрацю з побратимським містом Шицзячжуан (Китай) та організовано
отримання для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради
гуманітарну допомогу (індивідуальні засоби захисту) для боротьби з COVID-19 на
території міста.
Організація візитів офіційних
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, стажування в
делегацій, посадових осіб
муніципалітетах міст-побратимів не відбувалось.
виконавчих органів міської ради
для проходження стажування в
муніципалітетах міст-побратимів
Організація участі груп учнів,
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, групи учнів,
студентів, спортивних та творчих студентів, спортивних та творчих колективів не брали участь у заходах, що проводяться
колективів у заходах, що
містами-побратимами.
проводяться містамипобратимами
Обмін досвідом з іншими
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, не
містами України
здійснювались поїздки з метою обміну досвідом з іншими містами України.
Придбання оргтехніки для
організації міжнародних заходів
Співпраця з міжнародними
організаціями з підготовки
проектів економічного та
соціального розвитку
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Оргтехніка не придбавалась.

-

Хмельницькою міською радою проводиться активна робота щодо вирішення проблеми
поводження з твердими побутовими відходами. До 2022 року заплановане будівництво
сміттєпереробного комплексу. 4 січня 2019 року підписано Угоду про підготовку
кредитного фінансування проекту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький
між Хмельницькою міською радою, ХКП “Спецкомунтранс” та Європейським Банком

-

Реконструкції та Розвитку (EBRD). Проєкт складатиметься з двох етапів, які передбачають:
рекультивацію існуючого полігону, придбання нового обладнання для полігону та
покращення системи збору та транспортування ТПВ; пропагування вторинної переробки
сміття та створення сучасного сміттєпереробного комплексу для переробки та
компостування ТПВ, а також впровадження довгострокової стратегії по управлінню ТПВ.
Згідно умов Угоди, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надасть
ХКП “Спецкомунтранс” довгострокове фінансування (до 13 років) в сумі до 15 мільйонів
євро під 6.0-6.5% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю коригування
під гарантію Хмельницької міської ради. Інвестиційна Платформа Сусідства
Європейського Союзу забезпечить грантове співфінансування (безповоротні кошти) в сумі
до 5 мільйонів євро на впровадження першого етапу проекту.
Також ЄБРР додатково мобілізуватиме грантові кошти для підготовки регіонального плану
управління ТПВ та програми участі зацікавлених сторін, розробки пропозицій щодо
корегування методології встановлення тарифів на захоронення та переробку ТПВ на базі
принципу повного покриття витрат. Зазначену угоду затверджено рішенням сесії міської
ради від 13.02.2019 року №2.
11 червня 2020 року прийнято рішення виконавчого комітету міської ради, яким
затверджено висновок стосовно доцільності залучення кредиту ХКП “Спецкомунтранс” під
гарантію Хмельницької міської ради від Європейського банку реконструкції та розвитку
для реалізації Проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у
м. Хмельницькому.
В рамках Угоди про підготовку кредитного фінансування проєкту модернізації
інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький 8 липня 2020 року завершився 120- денний період
обговорення проєкту за процедурою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
(ЄБРР). Проєкт буде винесено на розгляд банківського кредитного комітету ЄБРР, який
відбудеться 2 вересня 2020 року. У разі позитивного розгляду проєкту, підписання
кредитної угоди очікується восени 2020 року.
Продовжується робота над створенням індустріального парку. Рішенням міської ради від
11.04.2018 р. №11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку
«Хмельницький». Рішенням міської ради від 14.12.2018 р. №15 затверджено концепцію
індустріального парку «Хмельницький» та створено індустріальний парк «Хмельницький».
Отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для розміщення
індустріального парку площею 90,93 га. Наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2019 р.
№188 індустріальний парк «Хмельницький» включено до Реєстру індустріальних
(промислових) парків. Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від
28.11.2019 року №1007 затверджено детальний план території загальною площею 90,9324
га для індустріального парку по вул. Вінницьке шосе, 18 у м. Хмельницький. З метою
вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку
«Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу прийнято рішення

сесії міської ради від 09.10.2019 №13 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору
керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький». Наразі проводяться підготовчі
роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво
інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального парку
«Хмельницький».
На сьогоднішній день місто Хмельницький має на меті впровадження проектів міського
комунального підприємства
«Хмельницькводоканал», а саме:
«Реконструкція
каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у м. Хмельницькому», за кошти ЄС. В грудні
2019 року було підписано кредитний договір з НЕФКО на реалізацію проекту у розмірі 820
тис. євро на 10 років під 6% річних та грантовий договір на 160 тис. євро. Розроблено
проектну документацію.
Продовжується фінансування та реалізація 3 проєктів, які у 2018 році стали переможцями
конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу («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.).
Також міською радою розроблено 6 інвестиційних проектів для участі у конкурсному
відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.
Розроблено та подано проєктні заявки на отримання грантових коштів:
- Українського культурного фонду – “Програма навчально-просвітницьких заходів Let's
Jazz” (1397,8 тис. грн.), інтерактивна просторово-часова 3D модель міста Хмельницького
“Машина часу” (523,4 тис. грн.). Проєкти визнано переможцями;
- House of Europe – “Waste to Art” (49,8 тис. євро);
- Посольства США в Україні – “City Startup Fair” (25,0 тис. дол. США);
- USAID – “Конкурентоспроможна економіка України” “Збільшення продажів продукції на
зовнішніх ринках шляхом реалізації комплексу маркетингових заходів, а саме: рекламної
кампанії з інтернет-просування вироблених весільних суконь, розробки та друку каталогів
продукції, участі у міжнародній виставці і показі Wedding Fashion Week 2020 м. Київ
(Україна)” (1000,0 тис. грн.);
- Посольства Федеративної Республіки Німеччина – “Острівець здоров’я” (163,9 тис. грн.),
“Закупівля медичних приладів для запуску Хмельницького медичного центру надання
спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги” (201,5 тис. грн.);
- Міністерства освіти і науки України – “Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого
приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 по вул.

1.15.

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

1.16.

Забезпечення навчання та
підвищення кваліфікації

Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому” (10760,0 тис. грн.), “Реконструкція з
надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в
м. Хмельницькому” (13052,0 тис. грн.). “Реконструкція приміщень НВО №1 по
вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому” (8413,0 тис. грн.),
“Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на
вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому” (4343,0 тис. грн.), “Будівництво навчальновиховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому (ІІ черга будівництва –
початкова школа)” (41966,0 тис. грн.);
- Канадського фонду місцевих ініціатив Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) - створення
онлайн платформи для жінок-мисткинь Хмельницької області, яка дасть можливість їм
ділитись з аудиторією власними творами під час карантину (527,4 тис. грн.);
- Посольства США в Україні - Ukrainian-American Basketball Camp in Khmelnytskyi,
Ukraine (12,5 тис. дол. США), Освітня веб платформа дистанційного навчання міста
Хмельницького (49,9 тис. дол. США), City Startup Fair (25,0 тис. дол. США);
- Посольства Великобританії в Україні - Комунікаційна кампанія з подолання міфів про
Covid-19 (14,9 тис. фунтів);
- Посольству Японії в Україні за програмою КУСАНОНЕ Уряду Японії проєкт «Оснащення
сучасної реанімаційної зали у травмацентрі на базі КП «ХМДЛ» ХМР» (від 1 621 014,96
грн. до 1 907 943,93 грн.).
У рамках реалізації навчальної програми Європейської комісії eTwinning закладами
загальної середньої освіти реалізуються спільні проєкти з європейськими школами: НВК
№9 створено міжнародний проєкт “Old traditions, new traditions in Europe” на сайті eTwinning; НВК №10 - проєкти “Are we really different?”, “Мy school”, “Healthy eating-healhty
living!”.
Працівники міської ради постійно удосконалюють свій кваліфікаційний рівень та беруть
участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації тощо.
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні та світі, спричиненою COVID-19,
підвищення кваліфікації здійснюється в он-лайн режимі. Так, працівники управління
економіки пройшли онлайн курс “Цифрова грамотність для державних службовців” та
отримали відповідні сертифікати.
12 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з делегацією
проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge. Проєктний менеджер Лукаш Вавак розповів про
діяльність проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge в Україні, а також окреслив бачення
майбутньої співпраці проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge та Хмельницької міської ради
в напрямі підтримки та розвитку стартапів у місті Хмельницькому. Під час зустрічі
досягнуто домовленості провести Битву стартапів у Хмельницькому за підтримки проєкту
Polish Ukrainian Startup Bridge.
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, навчання та
підвищення кваліфікації працівників міської ради за кордоном не проводились.

-

0,0

працівників міської ради за
кордоном
2.2.

Придбання презентаційної,
сувенірної та іміджевої продукції

2.3.

Підготовка та представлення
електронних презентацій про
потенціал міста

2.4.

Придбання програмного
забезпечення для підготовки
презентацій
Розміщення на офіційній
сторінці Хмельницької міської
ради інформації про заходи
міжнародного співробітництва

2.5.

Заступник начальника управління

ІІ. Промоція міста
Розроблено презентаційну, сувенірну та іміджеву продукцію відповідно до бренд-буку
міста. Зазначена продукція презентувалась представникам офіційних делегацій,
міжнародних організацій, фінансових інституцій під час офіційних прийомів з питань
налагодження співпраці та надсилалась Посольствам іноземних держав в Україні.
З метою презентації потенціалу міста Хмельницького на міжнародному рівні 18-21 травня
2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному економічному ярмарку
Китаю «Лангфанг», в рамках другої Міжнародної виставки міст-побратимів провінції
Хебей, де представила економічний та промисловий потенціал, інвестиційні проєкти та
плани соціально-економічного розвитку міста. Захід відбувся онлайн, у зв’язку з
епідеміологічною ситуацією у світі.
Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький (українською, англійською та
китайською мовами) та повнометражний відеоролик про місто українською мовою.
Розроблено німецькомовний 2-D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста.
Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів, яка
розміщена на веб-ресурсі «Інвестиційний портал Хмельницького» (інформація про місто,
експортні можливості промислових підприємств, вільні виробничі площі та офісні
приміщення, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами) розміщено на
офіційному сайті міської ради.
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання індустріального парку розроблено
промоційний буклет “Індустріальний парк “Хмельницький” українською, англійською та
китайською мовами.
Розпочато роботу над створенням онлайн платформи міст-побратимів, яка включатиме
експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з висвітленням
інвестиційних та експортних можливостей, презентацію стратегічних проєктів тощо.
Захід буде реалізовано у ІІ півріччі 2020 року.
На офіційному сайті Хмельницької міської ради, у розділі “Міста-побратими”, а також у
стрічці новин сайту розміщується інформація про заходи міжнародного співробітництва.
Розпочато роботу над створенням онлайн платформи міст-побратимів, яка включатиме
експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з висвітленням
інвестиційних та експортних можливостей, презентацію стратегічних проєктів тощо.
ВСЬОГО, тис. грн.

38,56

-

0,0

-

87,56

Тетяна ПШЕДЗЯЛ

