від 24.07.2020 № 96
Інформація
про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальної установи
Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки за
1-ше півріччя 2020 року:
Перелік заходів
Програми
Розробка проектів для
підтримки стратегічних
ініціатив

Виконані завдання
Розроблені проєкти:
Грантодавець - Український культурний фонд:
 Програма навчально-просвітницьких заходів Let's Jazz Переможець конкурсу - 900 тис. грн.
Інтерактивна просторово-часова 3D модель міста
Хмельницького “Машина часу” - Переможець конкурсу
-513 тис. грн.
Грантодавець - Програма Європейського Союзу
"Креативна Європа"
 Проєкт фестивалю урбаністичної скульптури Waste to
Art


Грантодавець - Посольство США в Україні:
 Ярмарок шкільних стартапів «City Startup Fair»
 Ukrainian-American Basketball Camp in Khmelnytskyi,
Ukraine
 Educational Web Platform for Remote Learning of
Khmelnytskyi City (Освітня веб платформа дистанційного
навчання міста Хмельницького)
Грантодавець
Програма
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)
Грантодавець - Посольство Федеративної Республіки
Німеччина
 «Острівець здоров’я»
 Закупівля
медичних
приладів
для
запуску
Хмельницького
медичного
центру
надання
спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги
Грантодавець - Програма МОН «Спроможна школа»
 Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого

приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м.
Хмельницькому
 Реконструкція з надбудовою приміщень навчальновиховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в
м. Хмельницькому
 Реконструкція приміщень НВО №1 по вул.
Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому
 Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького
ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану,
5 в м. Хмельницькому
 Будівництво навчально-виховного комплексу на вул.
Залізняка, 32 в м. Хмельницькому, (ІІ черга будівництва
– початкова школа)
Грантодавець - Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)
Канадський фонд місцевих ініціатив
 Creation of an online art platform-festival for women artists
of the Khmelnytskyi Oblast, which will give them the
opportunity to show their artistic product to the public
during the quarantine period (due to the virus). (Створення
онлайн платформи для жінок-мисткинь Хмельницької
області, яка дасть можливість їм ділитись з аудиторією
власними творами під час карантину)
Грантодавець - British Embassy in Ukraine (Посольство
Великобританії в Україні)
 Breaking Myths about Covid-19 Communication Campaign
(Комунікаційна кампанія з подолання міфів про Covid
Грантодавець - Хмельницька міська рада
 Хмельмен – супергерой для суперміста
Дослідження
громадської думки,
перспектив розвитку
міста у цілому та
окремих його галузей



Проведення семінарів та
тренінгів, а також
надання індивідуальних
професійних
консультацій в сфері
публічних закупівель,
проведення ринкових
досліджень з метою
ефективного проведення
тендерних процедур

Надано 120 консультації Замовникам в сфері публічних
закупівель



Опитування про потреби цільової аудиторії за проектом
Програма навчально-просвітницьких заходів Let's Jazz
Опитування про потреби цільової аудиторії за проектом
Інтерактивна просторово-часова 3D модель міста
Хмельницького “Машина часу”

Розробка та здійснення
комплексу заходів
передінвестиційного
характеру

Присвоєння
місту
Національним
уповноваженим
рейтинговим агентством «IBI raiting» рівня рейтингу
інвестиційної привабливості “invA+”, кредитного рейтингу

Аналітична підтримка з
підготовки проектів
розвитку

Надано підтримку:
 Управління культури і туризму ХМР
 ГО "Асоціація директорів закладів освіти"
 ФОП Мельник О.В. (Швейний кластер)
 ГО «Хмельницька обласна федерація баскетболу»
 ГО «Асоціація директорів закладів освіти»
 Хмельницький міський центр соціальної підтримки та
адаптації
 Хмельницький медичний центр надання спеціалізованої,
паліативної та хоспісної допомоги
 ГО «Територія»

Пошук джерел
фінансування проектів,
розробка та подання до
донорських організацій
заявок для їх
фінансування

Розроблені та подані проєкти на такі грантові програми:
 Український культурний фонд
 Програма розвитку ООН
 Посольство Великобританії в Україні
 Посольство Федеративної Республіки Німеччина
 Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка
України"
 Програма МОН «Спроможна школа»
 Канадський фонд місцевих ініціатив
 Хмельницька міська рада
 Програма Європейського Союзу "Креативна Європа"

Стажування з питань
проектного менеджменту
в муніципалітетах країн
ЄС
Просування та сприяння
реалізації інвестиційних
та неінвестиційних
проектів

підготовка Інвестиційного паспорту міста за 2019
Співпраця з Ukraine Invest щодо підготовки інвестиційних
пропозицій для інвесторів

Презентація міста у
форумах, конференціях,
виставках, семінарах в
Україні та за кордоном
Формування та промоція
позитивного іміджу
міста в Україні та за

Заходи із популяризації міста в Україні і за кордоном:
Прийняття участі у відкритті виставки українського
скульптора О. Леонова м. Шауляй (Литва) 22-25.01.2020

кордоном, популяризація
діяльності виконавчих
органів Хмельницької
міської ради,
комунальних
підприємств, бюджетних
установ та організацій у
ЗМІ та мережі Інтернет

Директор

Прийняття участь у міжнародній виставці ISE 2020
м.Амстердам
(Нідерланди)
10-14.02.2020з
метою
налагодження контаків з потенційними інвесторами
Промоція
ярмарок»

заходів

«Різдвяний

ярмарок»,

«Великодній

Леся ГЕРАСИМЧУК

