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Інформація
про стан виконання програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки за І півріччя
2021 року
№
Зміст заходів
Виконання заходів
з/п
1.1 Створення індустріального парку.
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».
Проводяться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації та
будівництва інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального
парку «Хмельницький». Ведеться активна підготовка до організації та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».
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Заснування центру підтримки інновацій та Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB передбачено
підприємництва iHUB.
проєктом регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи підтримки
розвитку підприємництва у місті Хмельницькому».
Наразі в приміщенні iHUB відбувається безліч інформативних та пізнавальних
заходів. В мережах instagram та facebook створено сторінки Центру підтримки
інновацій та підприємництва iHUB, ведеться їх активне наповнення.
За звітний період в приміщенні iHUB проведено низку заходів:
09 лютого 2021 року відбулась зустріч студентів ХКТЕІ та представників
Хмельницького ІТ кластеру, на тему: «Бізнес, логіка, торгівля. Особливості
виникнення стартапів»;
12 лютого 2021 року Олександр Галицький (технічний директор ІТ компанії
Devloop.pro, викладач курсів мобільної розробки в ІТ академіях міста Хмельницького)
розповів студентам ХНУ про створення мобільного додатку та особливості
технологій, які для цього використовуються;
19 лютого 2021 року Олександра Любицька (маркетолог ІТ компанії Stfalcon,
викладач курсу SMM в IT Академії Stfalcon) провела SMM мітап для студентів, під
час якого ознайомила учасників заходу із SMM трендами, особливостями
використання хештегів, основними правилами оформлення особистої та
корпоративної сторінки в соцмережах;
24 лютого 2021 року відбувся захід «кава з мером», на якому представники бізнесу,
які здійснюють діяльність на території населених пунктів, що доєднались до
Хмельницької міської територіальної громади, обговорили можливості та інструменти
підтримки бізнесу доступні на муніципальному рівні;
26 лютого 2021 року студенти першого курсу спеціальностей «Комп’ютерна
інженерія» та «Інформаційні системи та технології» провели зустріч, присвячену
обміну культурними традиціями (у програмі спікери з Лівану, Гани, Зімбабве, Нігерії,
України).
11 березня 2021 року представниками ІТ кластеру проведено круглий стіл «Students
IT-meet». Під час неформального спілкування з СЕО та спеціалістами передових ІТкомпаній міста, учасники мали змогу отримати рекомендації щодо планування
кар’єри у ІТ-сфері;
20 березня 2021 року Микола Підфігурний (СЕО компанії SheepFish) та Ксенія
Казаріна (арт-директор компанії SheepFish) провели лекцію на тему: «Архітектура та
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дизайн Веб-інтерфейсу за допомогою Figma»;
30 березня 2021 року відбулась продуктивна зустріч ІТ-спільноти міста з
Хмельницьким міським головою Олександром Симчишиним у форматі «кава з
мером»;
02 квітня 2021 року відбувся практичний воркшоп, на якому учасники заходу
познайомились із технологією CSS Flex-box, яка використовується під час розробки
сайтів;
13 травня 2021 року відбулась перша зустріч-знайомство представників English
speaking club із учасниками заходу;
21 травня 2021 року Віктор Тершівський (СЕО компанії Global Partner Soft) провів
лекцію на тему : «Сучасні методи розробки сайтів: загальний огляд»;
14 червня – 24 червня 2021 року відбулось бізнес-навчання учнів 9-11 класів в Smart
Finance Школі фінансової грамотності і ділової англійської мови, на якому
представники Школи англійської мови Freedom та Бізнес-Школи МВА для Дітей
навчали учнів основам фінансової грамотності та ділової англійської мови.
Від початку відкриття Центром підтримки інновацій та підприємництва iHUB
проведено низку заходів, які сприяють навчанню та розвитку інноваційних ідей,
налагодженню ділових контактів між підприємцями, науковцями та освітянами
нашого міста.
Співпраця з IT-кластером.
30 березня 2021 року відбулась продуктивна зустріч ІТ-спільноти міста з
Хмельницьким міським головою Олександром Симчишиним у форматі «кава з
мером». Під час проведення зустрічі обговорили наступні питання:
- як стимулювати спеціалістів не емігрувати за кордон або у інші міста України та
залишатися працювати у рідному місті;
- співпраця з місцевим бізнесом, напрацювання та розробки міської ради;
- стратегія підготовки фахівців ІТ-спеціальностей;
- популяризація на міжнародному рівні місцевих компаній.
По завершенню зустрічі напрацьовано перелік подальших кроків та форматів
співпраці ІТ-спільноти міста з міською владою.
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальної робота з питань
роботи з питань енергоефективності серед енергоефективності для представників підприємництва міста.
місцевих виробників.
29 квітня 2021 року було прийнято участь в конференції Green Restart, присвяченій
європейському та українському досвіду реновації громадських будівель. Серед
міських голів східноєвропейських міст (Польща, Литва, Україна), представників місій
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Проведення міжнародного інвестиційного
бізнес –форуму.
Підтримка в актуальному стані презентаційної
продукції інвестиційної привабливості міста
для презентації їх на форумах, конференціях,
виставках, інтернет-ресурсах.

міжнародних фінансових організацій (ЄІБ/ НЕФКО), представників бізнесу, де місто
ділилося позитивним досвідом роботи з питань енергоефективності, впровадження
проєктів з альтернативної енергії та реновації міських громадських будівель.
В рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів» з 9 по 10 червня 2021
року для 14 українських Підписантів пройшов тренінг на тему «Технічні аспекти
впровадження ПДСЕР (К)» в місті Хмельницькому.
Програма тренінгу включала питання:
- підвищення енергоефективності будівель і управління будівлями після реновації;
- підвищення енергоефективності систем теплопостачання, використання
альтернативних і поновлюваних джерел енергії;
- підвищення енергоефективності систем водопостачання та вуличного освітлення;
- управління відходами та реалізація проєктів по ТПВ;
- система енергоменеджменту, проєктний цикл і група впровадження проєктів.
Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні та світі, спричиненою COVID-19,
проведення міжнародного інвестиційного бізнес-форуму перенесено.
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating оновило кредитний рейтинг міста
Хмельницького на рівні uaА з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної
привабливості на рівні invА+. Такі рівні рейтингів відображають високу
спроможність міста розраховуватися за своїми зобов’язаннями та високу інвестиційну
привабливість. На думку експертів IBI-Rating, місто характеризується прозорістю
діяльності міської влади та якісною організацією комунікації з потенційними
інвесторами. Проводиться ефективна промислова та інвестиційна політика,
спрямована на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та
розширення міжнародного співробітництва.
За підсумками Рейтингу прозорості міст та регіонів України, складеного
Міжнародним центром перспективних досліджень та Інститутом економічних і
соціальних реформ (INEKO (Словаччина)), місто увійшло до трійки лідерів, посівши
2-ге місце. Рейтинг спрямований на підвищення ефективності органів місцевого
самоврядування, громадянського суспільства та державного управління у сфері
створення та нагляду за регіональною політикою, менеджменту державними
підприємствами, моніторингу бюджетів та відкритості місцевої влади.
У 2021 році місто Хмельницький отримав найвищу відзнаку Парламентської
Асамблеї Ради Європи - Приз Європи (Europe Prize) за поширення європейських
ідеалів.

Продовжується робота з актуалізації інформації на онлайн платформі містпобратимів, яка включає експозиції міста Хмельницького, побратимських та
партнерських міст з висвітленням інвестиційних та експортних можливостей,
презентацією стратегічних проєктів тощо. Платформа містить VR простір для
промоції міста та VR локації міст-побратимів (з розміщенням панорам, фото-,
відеоматеріалів, переходом на інтернет-ресурси партнерів), що дає змогу містянам
дізнаватись корисну інформацію про міста-побратими (історію міст, розвиток галузей
економіки, туризм, розваги та відпочинок тощо) та налагодити корисні контакти.
Створено іміджевий відеоролик про місто Хмельницький для презентації у
Парламентській Асамблеї Ради Європи на отримання нагороди Призу Європи.
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).
13 травня 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з
представниками ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ» Ukraine Invest. Обговорили напрями
співпраці з метою залучення інвестицій в економіку міста.
8 червня 2021 року відбувся робочий візит представників Офісу Ради Європи в
Україні в рамках Проєкту «Зміцнення громадської участі у демократичному процесі
прийняття рішень в Україні». Працівники міської ради взяли участь у воркшопі щодо
напрацювання пропозицій бачення розвитку території будівлі кінотеатру «Мир».
За підсумками січня-червня 2021 року часткове відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проєктів, з бюджету громади
отримали 11 суб’єктів підприємництва на загальну суму 1215465,33 гривень.
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Пошук потенційних інвесторів для розвитку
курортно-рекреаційної та туристичної сфери
шляхом організації ділових візитів та прийому
ділових кіл іноземних держав.

3.1

Надання фінансової підтримки суб’єктам
підприємництва
шляхом
часткового
відшкодування
з
міського
бюджету
відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації
інвестиційно-інноваційних проєктів.
Фінансування підприємницьких бізнес ідей Рішенням Хмельницької міської ради від 09.10.2019 року № 14 затверджено
(стартапів).
Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів
для реалізації у Хмельницькій міській територіальній громаді. Проведення «Битви
стартапів» планується у другому півріччі 2021 року.
Проведення ярмаркових заходів.
Організовано Різдвяний ярмарок, змінено розташування стилізованих будиночків у
відповідності з протиепідемічними вимогами, зменшено кількість будиночків до 37ми та кількість учасників - зареєстровано 31 суб’єкт господарювання. Розміщено
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Проведення заходів з підтримки місцевих
товаровиробників, в т.ч. виставки-ярмарки
«Купуй
Хмельницьке!»
із
залученням
суб’єктів підприємницької діяльності міста,
тематичних фестивалів, створення віртуальної
виставки продукції товаровиробників міста.

4.3

Часткове відшкодування участі місцевих
товаровиробників у ярмарково-виставкових
заходах.

5.1

Реалізація
проєкту
«Школа
підприємця»
шляхом

молодого
навчання

тематичні фотозони: шопка, годинник, різдвяний вінок, санчата з оленями.
В рамках проведення Різдвяного ярмарку організовано виставково-ярмарковий захід
до Дня Закоханих та видано 2 погодження суб’єктам господарювання для торгівлі
квітами та сувенірною продукцією. До дня 8 Березня видано 39 погоджень
суб’єктам господарювання
на проведення
торгівлі квітами та сувенірною
продукцією.
Організовано фудкорти в парку Молодіжному до Дня Європи та під час кінопоказів
під відкритим небом у вихідні та святкові дні.
Організовано фудкорт під час проведення заходу «Джаз Фест Поділля».
В рамках Програми четвертий рік поспіль успішно реалізується проєкт промоції
локального виробництва «Купуй Хмельницьке!» (далі – Проєкт). В рамках Проєкту з
метою підвищення впізнаваності та конкурентоспроможності продовжується
маркування товарів місцевого виробництва в найбільших ритейл – мережах міста:
«Сільпо», «Хлібосол», «Таврия-В», «Економ», «АТБ», «SPAR». Продукція місцевого
виробництва на поличках перелічених магазинів маркується брендованими
підцінниками та воблерами «Купуй Хмельницьке!». Фірмові торгові мережі
позначаються відповідними позначками «Місцевий виробник». Варто зазначити, що
на разі здійснюється активне просування бренду «Купуй Хмельницьке!» та ведеться
наповнення багатофункціонального веб – порталу «Купуй Хмельницьке!»
https://kupuikhmelnytske.com/
3 – 5 лютого 2021 року представники легкої промисловості: BESSA, Bocharova,
Family by Stolyarchuk, Dias, Gato, Bretelle, Vertex, Socks, Breathe experience мали змогу
продемонструвати одяг власного виробництва, укласти контракти та розширити
ділове співробітництво на міжнародному фестивалі моди Kyiv Fashion 2021.
26 червня 2019 року міською радою прийнято рішення №8 «Про затвердження
Порядку часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмаркововиставкових заходах з міського бюджету».
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.03.2020 року №255 затверджено
перелік товаровиробників, яким надається часткове відшкодування участі у
ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету. Протягом звітного періоду
відшкодування участі місцевим товаровиробникам у ярмарково-виставкових заходах
не проводилося.
Метою школи молодого підприємця є підтримка та розвиток локального бізнесу,
формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи. Загалом,

старшокласників,
випускників
загальнодержавних шкіл, випускників вищих
навчальних закладів бізнес-мисленню та
лідерським якостям.
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з початку впровадження освітнього інтенсиву, участь у школі взяли близько 90
учасників, які успішно завершили навчання за тренінговими програмами та вже
зробили перші кроки на шляху до успіху.
14 червня – 24 червня 2021 року відбулось бізнес-навчання учнів 9-11 класів в Smart
Finance Школі фінансової грамотності і ділової англійської мови, на якому
представники Школи англійської мови Freedom та Бізнес-Школи МВА для Дітей
впродовж двох тижнів навчали учнів основам фінансової грамотності та ділової
англійської мови. По завершенню навчання учні захистили власні проєкти та
отримали сертифікат про проходження навчання за підписом міського голови.
Проведення Школи молодого підприємця планується у другому півріччі 2021 року.
Програма популяризації роботодавців міста Проведення заходів заплановано на наступні періоди.
«Зроби кар’єру у Хмельницькому!».
Підвищення іміджу підприємництва та ділової З метою підвищення трудової та підприємницької активності молоді у 2021 році
активності молоді.
продовжується реалізація комплексного профорієнтаційного проєкту для молоді
«Успішна молодь – успішна громада!». Серед завдань Проєкту є формування
відповідального ставлення до професійного вибору, приведення уявлень про бажану
професію та прийнятну роботу у відповідність до особистих психофізіологічних
якостей, професійних нахилів, здібностей, існуючого попиту та вимог роботодавців,
інформування про онлайн-ресурси для проходження профорієнтаційного тестування з
метою професійного самовизначення, інформування про освітні послуги навчальних
закладів, зокрема, ЦПТО ДСЗ та професії, актуальні на ринку праці. В рамках проєкту
проведено 64 заходи. Відбувся конкурс плакатів «Моє родинне дерево професій»
серед учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької територіальної громади.
Хмельницьким міським центром зайнятості впродовж січня-червня 2021 року
проведено 29 заходів для осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів
(охоплено 966 осіб), це і профорієнтаційні уроки (вебінари), тренінги, мастер-класи,
Дні відкритих дверей центру зайнятості, Дні кар’єри, які проводяться з метою
професійного самовизначення.
Проведення круглих столів, зустрічей за 25 січня 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним
участю представників бізнесу з метою та Повноважним Послом Республіки Туреччина в Україні. В ході зустрічі обговорено
обговорення нагальних проблем та шляхів їх питання налагодження співпраці у різних сферах: економічній, освітній, культурній,
вирішення.
туристичній тощо. Особливо членів делегації зацікавило питання налагодження
співпраці в розвитку індустріального парку. Обговорено перспективи майбутньої
співпраці після підписання побратимської угоди з турецьким містом Айдин, в тому

числі в культурній та туристичній сферах, включення туристичних об’єктів
Хмельниччини до туристичних маршрутів, які пропонуються турецькими
туроператорами. Після офіційної зустрічі з керівництвом міста, представники
делегації ознайомились з містом та відвідали виробництво WD textile – підприємство,
яке спеціалізується на створенні ексклюзивного мережива, машинній вишивці бісером
та паєткою, а також ручній вишивці, включаючи 3D.
26 січня 2021 року підприємства легкої промисловості міста взяли участь у
текстильному онлайн бізнес-форумі «Україна-Узбекистан» (В2В), організованому
Торгово-промисловою палатою України та Асоціацією «Укрлегпром» спільно з
дипломатичними установами України та Узбекистану. Участь у форумі взяли
представники Української асоціації підприємств легкої промисловості та Узбецької
Асоціації «Узтекстильпром». Під час форуму учасники налагодили прямі контакти,
обговорили розвиток українсько-узбецького співробітництва у текстильній, шкіряній,
взуттєвій та інших галузях легкої промисловості.
10 лютого 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з президентом
компанії HPC INTERNATIONAL SAS (Німеччина) Франком Каргом. В ході зустрічі
було обговорено можливості співробітництва в сфері переробки твердих побутових
відходів. HPC INTERNATIONAL SAS може інвестувати в будівництво
сміттєпереробного заводу та взяти участь у рекультивації полігону твердих побутових
відходів.
22 лютого 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з керівником
експертної групи проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у
впровадженні правил державної допомоги» (SESAR) Штефаном Сабау та головою
Антимонопольного комітету України Ольгою Піщанською щодо розвитку та захисту
економічної конкуренції на регіональних ринках Хмельницького, застосування
законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання тощо.
23 лютого 2021 року Хмельницька міська рада долучилася до участі в Zoomконференції, організованій Посольством України в Державі Ізраїль. У конференції
взяли участь: Дмитро Пономаренко, директор Департаменту економічної дипломатії
Міністерства Закордонних Справ України; Тарас Качка, заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий представник
України; Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань
євроінтеграції; Євген Корнійчук, Надзвичайний і Повноважний Посол України у
Державі Ізраїль; Тетяна Міськова, директор ДУ «Офіс з просування експорту

України». Під час конференції обговорили ряд важливих питань, які стосуються
основних положень та можливостей Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, її
перспективи та вплив на економічні відносини обох країн; проаналізували ринок
Ізраїлю та можливі шляхи експорту та його технічне регулювання; особливості
роботи на ринку Ізраїлю.
11 березня 2021 року відбулася зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і
Повноважним Послом Угорщини в Україні, під час якої сторони обговорили питання
налагодження співпраці у різних сферах та спільної реалізації низки проєктів,
зокрема:
- проєкт щодо спільної американсько-угорської ініціативи співпраці в Україні в
рамках партнерства з питань розвитку, який націлений на подолання пандемії COVID19 та передбачає надання допомоги на закупівлю медичного обладнання та
модернізацію медичних установ;
- пропозиція співпраці з угорським кластером поводження з водою та налагодження
партнерства в системі водопостачання та водовідведення;
- проєкт у сфері сміттєпереробки;
- модернізація транспортної інфраструктури Хмельницького та придбання угорських
автобусів Ikarus;
- грантові проєкти Вишеградського фонду в напрямках регіонального розвитку,
туризму, довкілля, підтримки малого і середнього бізнесу;
- програма Smart City (Digital Success Programme of Hungary), яка передбачає
впровадження різноманітних проєктів, що стосуються налагодження комунікації
влади і громади, безпеки громадян, ефективності транспортного руху тощо.
15 березня 2021 року представники міської ради спільно з узбецькими колегами взяли
участь у Zoom-зустрічі українського та узбецького бізнесу. На зустрічі бізнес
спільнота Хмельницького та Намангану обговорили питання співпраці, відкриття
спільних українсько-узбецьких підприємств, умови поставки узбецької сировини для
наших підприємств, дати проведення українсько-узбецького форуму тощо.
24 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч щодо розробки Плану дій «Зелене
місто», реалізація якого відбувається у межах програми «Зелені міста» (Green Cities)
Європейського банку реконструкції та розвитку.
У другому кварталі 2021 року Хмельницькою міською радою розпочато розробку
Плану дій «Зелене місто» в рамках Програми ЄБРР «Зелені міста». Розроблятиме
План дій британська компанія ATKINS у партнерстві з компанією «Білфінгер Тебодін

Україна». Експерти ATKINS працюватимуть над Планом дій близько року. За цей час
буде зібрано та проаналізовано актуальну інформацію, визначено основні екологічні
проблеми міста та викладено пропозиції й заходи, які допоможуть покращити
загальну екологічну ситуацію в місті. Куруватиме проєкт Офіс з реалізації проєкту
«Розумне довкілля. Хмельницький». Розробка Плану дій «Зелене місто» для
Хмельницького здійснюється за донорської підтримки Шведського Агентства з
питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida – Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete).
15 травня 2021 року відбулася офіційна зустріч керівництва міської ради з
виконавчим директором ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ». Під час зустрічі представлено
інвестиційні можливості та потенціал Хмельницької міської територіальної громади,
обговорено шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України; сприяння
взаємодії іноземних інвесторів з державними органами та органами місцевого
самоврядування, відповідними суб’єктами господарювання, підтримкою іноземних
інвесторів під час підготовки та реалізації ними інвестиційних проєктів.
17 травня 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з
Надзвичайним та Повноважним послом Литовської Республіки в Україні. Під час
зустрічі обговорили шляхи налагодження співпраці в інвестиційній, освітній та
культурній сферах.
27-31 травня 2021 року під час робочого візиту делегації Хмельницької міської ради
на чолі з міським головою до м. Наманган (Республіка Узбекистан) підписано Угоду
про споріднення між містом Хмельницький, Україна та містом Наманган, Республіка
Узбекистан. В рамках укладеної Угоди сторони сприятимуть розвитку співпраці між
організаціями та інститутами бізнесу, легкої промисловості, науки, культури, охорони
здоров’я, освіти, соціальних справ, спорту, молоді, туризму та охорони
навколишнього середовища в їх містах. Попередньо між містами була спільно
напрацьована «дорожня карта» з реалізації міжрегіонального та двостороннього
співробітництва, налагоджено зв’язки для співпраці у встановленні нових ділових
контактів в текстильній промисловості, встановлено партнерські відносини з
текстильними виробниками Намангану, налагоджено можливості співпраці в сфері
постачання сільськогосподарської продукції, розпочато співробітництво між вищими
навчальними закладами міст в сфері освіти та науки. Підписання Угоди відбувалося
за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України в Узбекистані Миколи
Дорошенка, Хокима Наманганської області Шавката Абдураззакова, Хокима
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Намангану Гофіра Джамалова. В рамках візиту делегація міської ради відвідала низку
узбецьких підприємств текстильної промисловості, освітній Моноцентр та малі
промислові зони.
11 червня 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з
представниками бізнесу міста, на якій заступник міського голови ознайомив
присутніх з підсумками робочого візиту до м. Наманган (Республіка Узбекистан),
окреслив можливості співпраці з Узбекистаном в легкій та харчовій промисловості, в
освітній та сільськогосподарських галузях, напрями сприяння Посольства України в
Республіці Узбекистан українському бізнесу, а також щодо майбутньої ділової
поїздки представників бізнес-спільноти міста Хмельницького до м. Наманган у серпні
2021 року.
Створення та підтримка інформаційно- Проєктом регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів державного
консультаційного ресурсу для бізнесу.
бюджету, отриманих від Європейського Союзу, «Формування системи підтримки
розвитку підприємництва у місті Хмельницькому» передбачається створення та
підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу.
Протягом першого півріччя 2021 року проведено роботу з програмування сайту
«Купуй Хмельницьке!» https://kupuikhmelnytske.com/ , на разі ведеться активна робота
по його наповненню необхідною інформацією.
Начальник управління економіки

Оксана НОВОДОН

