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Інформація
стану виконання Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік за 1 півріччя
2021 року
Фактичні
Індикатори
видатки за
виконання
звітний
період, тис.
грн.
№
(за видами
Зміст заходу
Стан виконання заходу
фактичне
джерел –
з/п
визначено
виконання за
бюджет
Програмою
громади,
звітний період
державний
бюджет, інші
джерела –
розшифрувати)
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Створення індустріального парку
«Хмельницький»,
у
т.
ч.
будівництво зовнішніх мереж
газопостачання, водопостачання,
каналізації (у т. ч. виготовлення
проєктно-кошторисної
документації)

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
2.1. Промисловість та підприємництво
Продовжується робота над створенням
709,0 БГ
індустріального
парку.
Здійснюється
підготовка до проведення конкурсу з вибору
керуючої компанії індустріального парку.
Виготовлено
проєктно-кошторисну
документацію
на
виконання
робіт
з
будівництва зовнішніх мереж газопостачання,
водопостачання.

Потенційні
учасники – 5 од.
Керуюча
компанія – 1
суб’єкт.
Об’єкти
інфраструктури
– 3 од.

Потенційні
учасники – 4 од.
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Надання фінансової підтримки 11 суб’єктам підприємництва відшкодовано
суб’єктам
підприємництва відсоткові ставки за кредитами, залученими
шляхом
часткового для реалізації інвестиційних проєктів.
відшкодування
з
бюджету
громади відсоткових ставок за
кредитами,
залученими
суб’єктами підприємництва для
реалізації інвестиційних проєктів
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Проведення зустрічей, круглих Проведено 6 виїзних нарад щодо розгляду
столів за участю представників поточного
стану
та
короткострокових
бізнесу
прогнозів
роботи
промислових
та
сільськогосподарських підприємств.
3 лютого 2021 року спільно з ГО «ІТ–кластер
міста Хмельницького» відбулася онлайн
зустріч з представниками Міністерства
цифрової трансформації України щодо
розвитку національних проєктів Дія.Цифрова
освіта,
Дія.Бізнес.
19 лютого 2021 року за участі ГО «ІТ–кластер
міста Хмельницького» відбувся онлайн
семінар з питань місцевої фінансової
допомоги,
організований
Німецьким
товариством міжнародного співробітництва
(GIZ) в Україні.
24 лютого 2021 року з метою налагодження
ефективної співпраці з місцевим бізнесом
відбулася зустріч у форматі «кава з мером» з
представниками бізнесу, які здійснюють
діяльність на території сільських населених
пунктів.
30 березня 2021 року відбулася зустріч ІТспільноти з міським головою у форматі «кава з
мером».
Проведення заходів з підтримки Продовжується промоція продукції місцевого
місцевих товаровиробників, у т. виробництва шляхом маркування товарів у
ч. виставки-ярмарки «Купуй торговельних мережах «Економ», «Хлібосол»,
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622,1 БГ

161,7 БГ

Кількість
суб’єктів
підприємництва,
що отримали
фінансову
підтримку – 15
од.
Кількість
створених
робочих місць –
60 од.
Кількість заходів
– 4 од.
Відсоток
вирішення
проблемних
питань – 75%

Кількість суб’єктів
підприємництва,
що отримали
фінансову
підтримку – 11 од.

Кількість
залучених
підприємств –

Кількість
залучених
підприємств –

Кількість заходів –
11 од.

Хмельницьке!»,
тематичних
фестивалів,
створення
віртуальної виставки продукції
товаровиробників
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«Таврія-В»,
«АТБ»,
«SPAR».
Товари
маркуються
особливими
брендованими
підцінниками
та
воблерами
«Купуй
Хмельницьке!». Фірмові торгові мережі
позначаються
позначками
«Місцевий
виробник». Функціонує веб–портал «Купуй
Хмельницьке!» (https://kupuikhmelnytske.com/).
У мережах instagram та facebook функціонують
сторінки «Купуй Хмельницьке!».
3-5 лютого 2021 року
виробники одягу
прийняли участь у Міжнародному фестивалі
моди Kyiv Fashion 2021 під гаслом «Купуй
Хмельницьке!» (9 підприємств).
Проведення
часткового Виконання заходу заплановано на наступні
відшкодування участі місцевих періоди.
товаровиробників у ярмаркововиставкових заходах
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Реалізація
проєкту
молодого підприємця»
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Впровадження
маркетингової У рамках стратегії просування бренду «Купуй
стратегії
проєкту
«Купуй Хмельницьке»
функціонує
Хмельницьке!»
багатофункціональний
веб-портал
для
популяризації
місцевих
виробників.
Розроблено мобільну версію сайту. Ведеться
робота з розробки брендбуку для проєкту
«Купуй Хмельницьке».
Підтримка
інформаційно- Проводиться
робота
з
інформаційного
консультаційного ресурсу для наповнення сайту. Розроблено мобільну версію
бізнесу
сайту.
Забезпечення
функціонування У мережах instagram та facebook функціонують
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«Школа 14-24 червня 2021 року відбулось бізнеснавчання 36 учнів 9-11 класів у Smart Finance
Школі фінансової грамотності і ділової
англійської мови за участі Бізнес-Школи МВА
та Школи англійської мови Freedom.

не менше 120.
109 од.
Кількість заходів
– 4 од.
Збільшення
обсягів продажу
продукції
місцевих
виробників – на
10%

90,4 БГ

Кількість
місцевих
товаровиробників, що
отримали
відшкодування –
7 од.
Кількість осіб,
що пройшли
навчання – 30.
Відсоток
випускників, що
започаткували
власну справу –
10 %
Кількість
залучених
місцевих
товаровиробників – не менше
50.
Кількість
відвідувачів
ресурсу – 500
Кількість

Кількість осіб, що
пройшли навчання
– 36.

Кількість
залучених
місцевих
товаровироб-ників
– 35 од.
Кількість
відвідувачів
ресурсу – 150
Кількість
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центру підтримки інновацій та сторінки Центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB
підприємництва iHUB.
У приміщенні iHUB проведено низку заходів,
зокрема:
- 9 лютого 2021 року – тренінг «Бізнес, логіка,
торгівля. Особливості виникнення стартапів»
для студентів Хмельницького кооперативного
торговельно-економічного інституту;
- 12 лютого 2021 року - тренінг щодо
створення мобільного додатку та особливості
технологій для
студентів Хмельницького
національного університету;
- 19 лютого 2021 року - SMM мітап для
студентів;
- 11 березня 2021 року - круглий стіл «Students
IT-meet»;
- 20 березня 2021 року - лекція «Архітектура та
дизайн веб-інтерфейсу за допомогою Figma»;
- 2 квітня 2021 року - практичний воркшоп
щодо
технології
CSS
Flex-box,
яка
використовується під час розробки сайтів;
- 21 травня 2021 року – лекція «Сучасні методи
розробки сайтів: загальний огляд».
Сприяння розвитку ІТ-сектору
30 березня 2021 року відбулася зустріч ІТспільноти з міським головою у форматі «кава з
мером» з метою визначення подальших кроків
та форматів співпраці.
Підтримка кластерних ініціатив у 16 березня 2021 року відбулася зустріч з
сфері легкої промисловості
представниками бізнесу та освіти щодо
розвитку легкої промисловості, а саме
створення Центру креативних індустрій.
Сприяння у проведенні fashion- Виконання заходу заплановано на наступні
фестивалів, показів
періоди.
Проведення конкурсного відбору Виконання заходу заплановано на наступні
підприємницьких бізнес ініціатив періоди.
(ідей), стартапів

підприємців, що
скористалися
послугами iHUB
– не менше 120
осіб

підприємців, що
скористалися
послугами iHUB –
50 осіб

Кількість заходів Кількість заходів –
– 5 од.
1 од.
Кількість заходів Кількість заходів –
– 4 од.
1 од.
Кількість
fashionфестивалів,
показів - 1 од.
Кількість заявок,
поданих на
участь у
конкурсі – 10 од.
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Розробка
Положення
про Виконання заходу заплановано на наступні
проведення конкурсу учнівських періоди.
стартапів
2.2. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність
Підтримка у актуальному стані Здійснюється підтримка у актуальному стані
інформаційно-промоційних
інформації для потенційних інвесторів, яка
матеріалів
щодо розміщена на веб-ресурсі «Інвестиційний
зовнішньоекономічного
та портал Хмельницького» (інформація про місто,
інвестиційного
потенціалу експортні
можливості
промислових
громади
підприємств, вільні виробничі площі та офісні
приміщення, вільні земельні ділянки, успішні
історії інвестування тощо).
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.
Створено іміджевий відеоролик про місто
Хмельницький
для
презентації
у
Парламентській Асамблеї Ради Європи на
отримання нагороди Призу Європи.
Промоційна підтримка розвитку У мережі facebook на сторінці КУ «Агенція
бренду
розвитку Хмельницького» розміщено
59
дописів про здобутки та актуальні події з
життя громади.
Налагодження
співпраці
з 25 січня 2021 року відбулася зустріч з
представниками ділових кіл, Надзвичайним та Повноважним Послом
міжнародних
установ, Республіки Туреччина в Україні, у ході якої
фінансових інституцій
обговорено питання налагодження співпраці,
зокрема щодо розвитку індустріального парку.
23 лютого 2021 року прийнято участь у Zoomконференції,
організованій
Посольством
України в Державі Ізраїль, під час якої
обговорено питання щодо основних положень
та можливостей
Угоди про зону вільної
торгівлі з Ізраїлем, її перспективи та вплив на
економічні відносини обох країн.

Положення – 1
од.
Інформаційнопромоційні
матеріали – 4 од.
Електронна
презентація – 1
од.

Інформаційнопромоційні
матеріали – 3 од.

Кількість осіб,
охоплених
промокампанією
- 50 тис. осіб
Кількість заходів
– до 25 од.

Кількість осіб,
охоплених
промокампанією 62 тис. осіб
Кількість заходів –
6 од.
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Налагодження
співпраці
з
іноземними містами шляхом
встановлення партнерських та
побратимських зв’язків
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Участь представників бізнесу та
влади
у
бізнес-зустрічах,
інвестиційних
форумах,
конференціях тощо

11 березня 2021 року відбулася зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом
Угорщини в Україні, під час якої обговорено
питання налагодження співпраці та спільної
реалізації низки проєктів.
15 травня 2021 року відбулася офіційна зустріч
з
виконавчим
директором
ДУ
«ЮКРЕЙНІНВЕСТ», під час якої представлено
інвестиційні
можливості
та
потенціал
Хмельницької міської територіальної громади,
обговорено шляхи залучення іноземних
інвестицій тощо.
17 травня 2021 року відбулася робоча зустріч з
Надзвичайним та Повноважним послом
Литовської Республіки в Україні, під час якої
обговорювались
шляхи
налагодження
співпраці у інвестиційній, освітній та
культурній сферах.
27-31 травня 2021 року делегація міської ради
перебувала з робочим візитом у Республіці
Узбекистан, під час якого відвідано низку
узбецьких
підприємств
текстильної
промисловості, освітній Моноцентр та малі
промислові зони.
Місто Хмельницький отримало найвищу
відзнаку Парламентської Асамблеї Ради
Європи – Приз Європи (Europe Prize) за
поширення європейських ідеалів.
26 березня 2021 року відбулася зустріч
«Meet&Greet» з іноземними студентами. 28
травня 2021 року під час робочого візиту
делегації міської ради до м. Наманган
(Узбекистан) підписано Угоду про споріднення
між містом Хмельницький та містом
Наманган.
25 січня 2021 року відбувся офіційний візит
Надзвичайного та Повноважного посла
Республіки Туреччина в Україні, під час якого
відвідано
виробництво
WD
textile–

Кількість заходів Кількість заходів - 10 од.
2 од.

Кількість заходів Кількість заходів –
– 5 од.
25 од.

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 «УкраїнаУзбекистан» (В2В).
10 лютого 2021 року відбулася зустріч з
президентом компанії HPC INTERNATIONAL
SAS (Німеччина) Франком Каргом, у ході якої
обговорено можливості співробітництва у
сфері переробки твердих побутових відходів.
22 лютого 2021 року відбулася зустріч з
керівником експертної групи проєкту ЄС
«Підтримка
Антимонопольного
комітету
України у впровадженні правил державної
допомоги»
(SESAR)
та
головою
Антимонопольного комітету України щодо
розвитку та захисту економічної конкуренції,
застосування законодавства про державну
допомогу суб’єктам господарювання тощо.
23 лютого 2021 року представники бізнесу
долучилися
до
Zoom-конференції,
організованої Посольством України в Державі
Ізраїль.
15 березня 2021 року взято участь у Zoomзустрічі українського та узбецького бізнесу, на
якій обговорено питання співпраці, відкриття
спільних українсько-узбецьких підприємств,
умови постачання узбецької сировини тощо.
24 березня 2021 року відбулася перша онлайн
зустріч щодо розробки Плану дій «Зелене
місто», реалізація якого відбувається у межах
програми «Зелені міста» (Green Cities)
Європейського
банку
реконструкції
та
розвитку.
27-31 травня 2021 року представники бізнесу
відвідали м. Наманган (Узбекистан), де
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Сприяння
суб’єктам
господарювання
у
отримані
фінансово-кредитних, грантових
ресурсів,
залученні
коштів
міжнародної технічної допомоги

провели низку зустрічей із власниками і
керівниками
підприємств
текстильної
промисловості, виробниками тканин, відвідали
малі промислові зони.
11 червня 2021 року відбулася зустріч з
представниками бізнесу, на якій присутніх
ознайомили з підсумками робочого візиту до
м. Наманган (Узбекистан), можливостями
співпраці у легкій та харчовій промисловості,
освітній та сільськогосподарській галузях
тощо.
Постійно приймається участь у різноманітних
онлайн конференціях, вебінарах, семінарах та
навчальних програмах тощо.
Підготовлено та подано проєкти на отримання
грантового фінансування:
- Українського культурного фонду:
 «Створення колекції весільних суконь з
елементами подільської вишивки «Vesillé»»
(938 тис. грн.);
 «Розробка концепції інтерактивного
культурного простору та проведення заходів
ретро-тематики 50-90-х років у місті
Хмельницький» (670,3 тис. грн.);
 «Створення настільної гри про місто
Хмельницький
за
мотивами
коміксу
«Таємниці Хмельвіля» (1266,0 тис. грн.);
 «V
Літературно-перекладацький
фестиваль TRANSLATORIUM» (1005,0 тис.
грн.);
- British Council:
 «Створення Волонтерського кафе на
базі Молодіжного центру» (30,0 тис. грн.);
- МОМ, USAID:
 «Покращення
побутових
умов
вихованців у Богданівецькому дошкільному
навчальному закладі «Вербиченька» шляхом
проведення капітального ремонту будівлі»
(575,0 тис. грн.);

Кількість
розроблених
проєктів – 8 од.

Кількість
розроблених
проєктів – 12 од.

-
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European Commission:

«Development of the Industrial Park
Khmelnytskyi» (1000 тис. євро);
- House of Europe:
 «Сучасне село» ("Modern Village") (292
тис. грн.);

Art-хаб
у
"Мистецькому
саду".
Європейська традиція - мистецтво під
відкритим небом (281 тис. грн.);

«Хмельницький міський моно-театр
"Кут": Від технічного перезавантаження до
якісного оновлення» (270 тис. грн.);
Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)
Канадський Фонд місцевих ініціатив:

Створення умов для забезпечення
гендерної рівності серед особового складу
Територіального управління Служби судової
охорони у Хмельницькій області шляхом
вивчення успішних канадських практик і
впровадження їх на місцевому рівні (590 тис.
грн.);
- відділ
преси,
освіти
та
культури
Посольства США:

School Startup Fair (16,8 тис. дол. США).
Здійснення
заходів
із Виконання заходу заплановано на наступні
налагодження
ефективної періоди.
системи супроводу інвестора
Реалізація
громадських 13 травня 2021 року рішенням виконавчого
мікропроектів
(Програма комітету міської ради №444 затверджено
«Громадські ініціативи»)
перелік
мікропроєктів-переможців
громадських ініціатив і розміру їх фінансової
підтримки на умовах співфінансування за
рахунок коштів бюджету громади.
Здійснюється реалізація мікропроєктів.
2.3. Споживчий ринок та сфера послуг
Сприяння розширенню мережі Станом на 01.07.2021 року функціонує 2637
об’єктів торгівлі та сфери послуг, об’єктів торгівлі та закладів ресторанного
у т. ч. місцевих виробників
господарства (2019 магазинів, 618 закладів
ресторанного господарства),
438 об’єктів

Кількість
потенційних
інвесторів – 5 од.
Кількість
реалізованих
мікропроєктів –
до 13 од.

Відкриття нових
об’єктів - 50 од.
Збільшення
кількості

Відкриття нових
об’єктів – 70 од.
Збільшення
кількості об’єктів

сфери послуг, 177 об’єктів фірмової торгівлі.
Функціонують
2 постійно-діючі виставкиярмарки.
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Проведення
тематичних Організовано Різдвяний ярмарок, виставковоярмарків, конкурсів, фестивалів
ярмаркові заходи до Дня Закоханих, 8 Березня.
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Сприяння
реконструкції
та МКП-ринок «Ранковий» виконано роботи з
розвитку інфраструктури ринків облаштування бруківки на території ринку на
пров.
Гвардійському,
21,
введено
у
експлуатацію 5 кіосків на секторі ринку на
вул. Курчатова, 4/3.
ТОВ «ТСЦ «Кооператор» на продовольчому
ринку на вул. Соборній, 11 проведено заміну
металевих столів у м’ясному павільйоні.
Впорядкування
розміщення Проведено 9 нарад з власниками тимчасових
стаціонарних тимчасових споруд споруд щодо необхідності приведення до
для здійснення підприємницької єдиного архітипу тимчасових споруд.
діяльності, приведення їх до Переобладнано у відповідності до єдиного
єдиного архітипу, демонтаж архітипу 20 тимчасових споруд (станом на
самовільно
розміщених 01.07.2021 року кількість тимчасових споруд,
тимчасових споруд
які змінили архітип становить 674 од.)
Демонтовано
2
самовільно
розміщені
тимчасові споруди.
Проведення конкурсів на право Виконання заходу заплановано на наступні
розміщення
пересувних періоди.
тимчасових
споруд
через
систему «Прозорро»
Забезпечення
дотримання Укладено
79 договорів про встановлення
Порядку розміщення відкритих особистого
строкового
сервітуту
для
майданчиків для харчування біля розміщення відкритих майданчиків для
закладів
ресторанного харчування. До бюджету громади надійшло
господарства
301,6 тис. грн.
Проводиться робота з виявлення фактів
порушення суб’єктами господарювання умов
розміщення майданчиків або самовільного
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1160,0 ВК

об’єктів
фірмової
торгівлі - на 7
од.
Кількість
ярмарків - 14 од.
Кількість
фестивалів- 5 од.
Кількість
конкурсів - 2 од.
Кількість ринків
– 4 од.

фірмової торгівлі на 8 од.

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили архітип
– 200 од.

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили архітип –
20 од.

Кількість ярмарків
3 од.

Кількість ринків –
2 од.

Кількість
об’єктів торгівлі
– 5 од.
Збільшення
надходжень до
бюджету
громади 100 тис. грн.

Зменшення
надходжень до
бюджету громади
– 163,7 тис. грн.
у зв’язку з
запровадженням
карантинних
обмежень
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Сприяння
працевлаштуванню
незайнятого населення на вільні
та новостворені робочі місця, у т.
ч. осіб, які не здатні на рівні
конкурувати на ринку праці,
внутрішньопереміщених
осіб,
учасників АТО
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Розширення видів та напрямків
професійного
навчання
безробітних
під
конкретні
замовлення роботодавців
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Проведення профорієнтаційних
заходів,
спрямованих
на
підвищення
престижу
робітничих
професій
та
мотивацію молоді до свідомого
вибору професій, актуальних на
ринку праці

встановлення майданчиків. Складено 17
протоколів
про
адміністративні
правопорушення.
2.4. Грошові доходи населення та ринок праці
Працевлаштовано на вільні та новостворені
робочі місця 1327 осіб.
Послугами центру зайнятості скористалося 706
безробітних з числа осіб, які не здатні на рівні
конкурувати на ринку праці. Працевлаштовано
60 осіб.
На обліку у центрі зайнятості перебувала 291
особа з інвалідністю, з них працевлаштовано
25 осіб, проходили навчання 3 особи.
Ведеться
робота
зі
сприяння
у
працевлаштуванні учасників АТО. У центрі
зайнятості перебувала на обліку 161 особа, з
них працевлаштовано
- 22, проходили
професійне навчання під гарантоване робоче
місце - 1 особа.
Проходили професійне навчання під конкретні
замовлення роботодавців 59 безробітних, у т.
ч. шляхом стажування – 50.
Професійне навчання здійснювалось за 17
професіями та напрямками.

Проведено
7
інформаційних
заходів
«Презентація послуг з професійного навчання,
у т. ч. послуг ЦПТО».
Проведено 29 заходів для осіб, що навчаються
у навчальних закладах різних типів:
профорієнтаційні уроки, семінари, презентації,
тренінги, засідання клубу (цикл занять) тощо
(охоплено 842 особи).
Продовжується
реалізація
комплексного
профорієнтаційного проєкту «Успішна молодь
– успішна громада!» з метою формування
відповідального ставлення до професійного

Кількість
працевлаштован
их незайнятих
громадян – 3
тис. осіб

Кількість
працевлаштованих
незайнятих
громадян – 1,3 тис.
осіб

Чисельність
осіб, охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців –
250 осіб
Кількість заходів
– 30 од.

Чисельність осіб,
охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців – 59
осіб
Кількість заходів –
36 од.
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Проведення
інформаційнороз'яснювальної роботи серед
суб’єктів господарювання за
місцем здійснення діяльності
щодо
легалізації
«тіньової»
зайнятості
населення
та
«тіньової» заробітної плати,
додержання законодавства про
працю

вибору, приведення уявлень про бажану
професію та прийнятну роботу у відповідність
до особистих психофізіологічних якостей,
професійних нахилів, здібностей, існуючого
попиту та вимог роботодавців.
Закладами професійної (професійно-технічної)
освіти міста проведено дні відкритих дверей,
профорієнтаційні екскурсії, майстер-класи,
квести, тренінги, консультування абітурієнтів
тощо.
Учні закладів професійної (професійнотехнічної) освіти взяли участь у фестивалі
професій «Твій старт в успішне життя» у
рамках
профорієнтаційного
соціального
проєкту «Розвиток професійної (професійнотехнічної) освіти Хмельниччини» та у бізнеспроєкті «Живи та працюй на Хмельниччині».
У ДНЗ «Хмельницький центр професійнотехнічної освіти сфери послуг» створено
агенцію «Професіонал», де учні шкіл мають
можливість ознайомитися із специфікою робіт
професій у сфері громадського харчування та
швейного виробництва.
Здійснено 2,5 тис. відвідувань суб’єктів
господарювання
за
місцем
здійснення
діяльності з метою проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з питань легалізації
«тіньової» зайнятості населення та «тіньової»
заробітної плати. У ході проведених заходів
348 громадян повідомили, що не перебувають у
офіційних трудових відносинах.
Матеріали
за
наслідками
відвідувань
надсилались до ГУ ДПС у Хмельницькій
області
та
Управління
Держпраці
у
Хмельницькій області.
Під
час
проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи видаються пам’ятки
щодо відповідальності за порушення трудового
законодавства,
важливості
та
переваг

Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання
– 100 од.

Кількість
охоплених
суб’єктів
господарювання –
2522 од.
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Здійснення
контролю
за
забезпеченням збільшення рівня
заробітної плати, своєчасності та
повноти
погашення
заборгованості
із
виплати
заробітної плати, легалізації
«тіньової» зайнятості населення
та «тіньової» заробітної плати

34

Здійснення
контролю
за
забезпеченням
соціального
захисту працівників у частині
додержання законодавства про
працю

офіційного працевлаштування.
Заходи висвітлювались у ЗМІ.
Постійно здійснюється моніторинг рівня
середньої заробітної плати у суб’єктів
господарювання за даними ГУ ДПС у
Хмельницькій області, звірка інформації про
вільні вакансії та пропоновану заробітну плату
від роботодавців згідно з заявами до центру
зайнятості та звітністю до ГУ ДПС у
Хмельницькій області, моніторинг оголошень
(вакансії та пропонована заробітна плата), що
розміщуються роботодавцями на інтернетсайтах (www.work.ua,
www.jobs.km.ua,
www.rabota.ua).
Проведено 3 наради за участю членів робочої
групи зі сприяння легалізації «тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати, на
які
запрошувались
142
суб’єкти
господарювання, заслухано 78.
За інформацією ГУ ДПС у Хмельницькій
області, за січень-червень 2021 року кількість
прийнятих на роботу працівників становила
10870 осіб.
Середній розмір заробітної плати штатних
працівників у травні 2021 року становив 12109
грн., що на 3298 грн. (37,4%) більше, ніж у
відповідному періоді 2020 року (8811 грн).
Проводиться
щотижневий
моніторинг
погашення
заборгованості
із
виплати
заробітної плати.
26 лютого, 15 червня 2021 року з
роботодавцями проведено розширені засідання
комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій, інших соціальних виплат, за участю
представників робочої групи зі сприяння
легалізації «тіньової» зайнятості населення та
«тіньової» заробітної плати (запрошено

Кількість
Кількість засідань
засідань та нарад та нарад – 3 од.
– 16 од.

Кількість
інспекційних
відвідувань – 24
од.
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Розміщення соціальної реклами,
розповсюдження «пам’яток» для
роботодавців та працівників,
забезпечення роботи телефонів
«гарячої
лінії»
з
питань
легалізації «тіньової» зайнятості
та «тіньової» заробітної плати,
відповідальності за порушення
трудового законодавства
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Забезпечення
всебічного
та
об’єктивного
висвітлення
діяльності органів місцевого
самоврядування
та
життя
територіальної громади
Підтримка громадських ініціатив
та сприяння розвитку інституцій
громадянського суспільства
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близько 200 представників роботодавців).
Розглянуто 19 звернень громадян з питань
дотримання законодавства про працю.
Зареєстровано та перевірено на відповідність
чинному законодавству 79 колективних
договорів та змін і доповнень до них.
Мешканці можуть звернутися з питань
законодавства про працю за телефонами
«гарячої лінії» (70-41-46, 65-73-90, 65-22-81).
Під
час
проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи серед суб’єктів
господарювання, видавались пам’ятки щодо
відповідальності за порушення трудового
законодавства.
Працівникам
видавались
пам’ятки стосовно важливості та переваг
офіційного працевлаштування.
2.5. Інформаційна та адміністративна політика.
Підготовлено та розміщено на офіційному
сайті міської ради та передано до місцевих і
центральних ЗМІ понад 1 тис. інформаційних
матеріалів про різноманітні аспекти життя
громади.
Надавалось
сприяння
проведенню
за
ініціативами
громадських
об’єднань
різноманітних проєктів та акцій, спрямованих
на розвиток міста, зміцнення державності,
патріотичне виховання молоді:
16 травня 2021 року спільно з
Духовною радою християнських релігійних
організацій міста проведено спільну Ходу за
сімейні цінності;
16 травня 2021 року надано сприяння
Духовній раді міста у організації роботи
сімейного містечка (конкурси, майстер-класи,
сімейні спортивні змагання тощо) з нагоди
Міжнародного дня сім᾽ї;
20 травня 2021 року спільно з
Духовною радою християнських релігійних
організацій міста проведено І Молитовний

Кількість
розповсюджених
«пам’яток» - 5
тис. од.
Кількість
повідомлень у
ЗМІ – 12 од.

Кількість
розповсюджених
«пам’яток» - 5 тис.
од.

Кількість
інформаційних
матеріалів –
2000 од.

Кількість
інформаційних
матеріалів – 1000
од.

Підтримка
громадських
ініціатив – 10 од.
Засідання
громадської
ради – 10 од.

Підтримка
громадських
ініціатив – 4 од
Засідання
громадської ради –
1 од.
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сніданок, приурочений Дню Героїв;
23 травня 2021 року надано сприяння
Хмельницькій окрузі Національної скаутської
організації України «ПЛАСТ» у проведенні
фольклорно-етнографічного фестивалю.
Діє громадська рада при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради. Проведено 1
засідання громадської ради.
Представники громадської ради включені до
складу усіх комісій та робочих груп, що діють
при міській раді та її виконавчому комітеті.
Діють громадські ради при виконавчих
органах міської ради.
Забезпечувались
належні
умови
для
проведення
громадянами,
структурними
осередками
політичних
партій
та
громадськими об’єднаннями мирних зібрань
(відбулось 36 мирних зібрань громадян).
Проведення
консультацій
з Проведено консультації з громадськістю:
громадськістю
з
важливих - 12 березня 2021 року публічне представлення
питань життєдіяльності громади та обговорення звіту про використання коштів
бюджету міста у 2020 році;
- 23 березня 2021 року громадські слухання
щодо проєктів містобудівної документації «м.
Хмельницький. Детальний план території
«Заріччя»,
«Детальний план території
центральної частини міста Хмельницького»;
- травень-червень 2021 року - публічні
консультації
з
планування
простору
приміщення колишнього кінотеатру «Мир».
Вивчення громадської думки Проведено вивчення громадської думки:
щодо роботи органів місцевого
березень 2021 року - щодо проблем із
самоврядування,
комунальних паркуванням;
підприємств, актуальних питань
квітень 2021 року – щодо якості
життєдіяльності громади
надання освітніх послуг загальноосвітніми
закладами у форматі дистанційного навчання.
З метою вивчення громадської думки щодо

Консультації у
формі
відкритого
громадського
обговорення – 5
од.
Електронні
консультації – 5
од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 1
тис. осіб.
Кількість
опитувань – 4
од.
Загальна
кількість
респондентів – 1
тис. осіб

Консультації
у
формі відкритого
громадського
обговорення – 3
од.
Електронні
консультації – 1
од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 1,3
тис. осіб.
Кількість
опитувань – 2 од.
Загальна кількість
респондентів – 7,5
тис. осіб

роботи органів місцевого самоврядування,
аналізу соціальних запитів мешканців постійно
проводиться моніторинг коментарів, відгуків,
інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та
електронних ЗМІ.
діяльності Забезпечується
діяльність
комітетів
самоорганізації самоорганізації населення.
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Забезпечення
комітетів
населення
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Розширення сфери застосування Продовжується робота щодо переведення
ІТ-технологій
при
наданні адміністративних послуг у електронний
адміністративних послуг
формат.
У тестовому режимі на порталі MyCity
запроваджено
26
послуг
управління
архітектури та містобудування, які можна
замовити онлайн.
У червні 2021 року запроваджено послугу з
реєстрації місця проживання дітей віком до 14
років за допомогою застосунку Дія (е14).
Збільшення
кількості Станом на 01.07.2021 року через управління
адміністративних послуг, які адміністративних послуг
надається 288
можуть
надаватися
через послуг.
управління
адміністративних
послуг, у т. ч. послуг, що
надаються
у
електронному
вигляді
Відкриття
головного
офісу Проводиться робота з коригування проєктноуправління
адміністративних кошторисної документації.
послуг (вул. Кам’янецька, 38)
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697,4 БГ

Кількість
Кількість комітетів
комітетів
самоорганізації
самоорганізації
населення – 4 од.
населення – 4 од.
Переведення
адміністративни
х послуг у
електронний
формат

Розширення
спектру послуг

Зменшення
часового
проміжку
очікування у
черзі

3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
3.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій
Співфінансування
робіт
з Виконано роботи з капітального та поточного
1014,8 БГ
Кількість
ремонту
багатоквартирних ремонту житлового фонду (заміна вікон та
об’єктів – 45 од.
житлових будинків
дверей у 5 багатоквартирних житлових
будинках, заміна мереж водопостачання у 1
будинку, капітальний ремонт сходів у 1
будинку).

Кількість об’єктів
– 7 од.
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Виконання робіт з модернізації,
капітального ремонту, заміни
ліфтів у житлових будинках

Виконано роботи з капітального ремонту 86
ліфтів, експертно обстежено 104 ліфти.

3621,5 БГ
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Проведення
капітальних
та Виконано
капітальний
ремонт
2
поточних
ремонтів прибудинкових територій, поточний ремонт 10
прибудинкових територій
прибудинкових території.

3661,6 БГ
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Проведення
капітального
ремонту дитячих та спортивних
майданчиків
Сприяння створенню об’єднань
співвласників багатоквартирних
будинків та залучення населення
до управління житловим фондом
Реконструкція парку ім. М.
Чекмана, парку «Подільський»,
облаштування
парку
«Молодіжний» на вул. С.
Бандери,
зони
відпочинку
навколо водойми у мікрорайоні
Озерна, зеленої зони на пров.
Пушкіна
Виконання робіт з капітального
ремонту громадських вбиралень
у парках та скверах

Виконано капітальний ремонт 6 дитячих
майданчиків.

558,3 БГ

Продовження
будівництва
центру поводження з тваринами
КП «Надія» на вул. Заводській,
165
Облаштування зон для вигулу
домашніх тварин
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Кількість ліфтів
– 100 од.
Кількість
експертних
обстежень – 300
од.
Кількість
об’єктів – 220
од.

Кількість ліфтів –
86 од.
Кількість
експертних
обстежень – 104
од.
Кількість об’єктів
– 12 од.

Кількість
об’єктів – 30 од.

Кількість об’єктів
– 6 од.

Створено 9 ОСББ. Станом на 01.07.2021 року
зареєстровано 424 ОСББ загальною площею
2,0 млн. м2.

Кількість
створених ОСББ
– 5 од.

Кількість
створених ОСББ 9 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Покращення
естетичного
вигляду

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
вбиралень – 1
од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Відсоток
виконаних робіт
– 30%

Завершено облаштування майданчика біля
водойми у мікрорайоні Озерна. Проводиться
облаштування майданчика на вул. Франка.
Придбання сучасної техніки та Комунальним підприємством по будівництву,
обладнання для підприємств ремонту та експлуатації доріг придбано
житлово-комунальної сфери
навантажувач.

226,3 БГ
1220,3 БГ

Кількість
облаштованих
зон – 2 од.
Кількість
техніки – 5 од.

Кількість
облаштованих зон
– 1 од.
Кількість техніки –
1 од.
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Пошук земельних ділянок для
організації
поховання
і
ритуального
обслуговування
населення
(облаштування
кладовища,
будівництво
крематорію)
Реконструкція
та
заміна
зношених теплових мереж на
попередньоізольовані
трубопроводи
Модернізація,
реконструкція,
технічне
переоснащення
котелень, центральних теплових
пунктів
Продовження
робіт
з
будівництва
другої
черги
водогону від с. Чернелівка
Красилівського району до міста
Хмельницького
Реконструкція
артезіанських
свердловин

Здійснюється розробка технічної документації
на виконання робіт із збільшення території
кладовищ у мікрорайонах Гречани та Лезневе.

Реконструкція
головної
каналізаційної насосної станції
(вул.
Трудова,
6Б)
з
переоснащенням
системи
вентиляції,
опалення,
будівельних
конструкцій
і
комунікацій
Придбання
автотракторної
техніки
Будівництво вуличних мереж
водопостачання
мікрорайону
Лезневе
Реконструкція
ділянки
водопроводу на вул. Північній
Реконструкція
каналізаційної
мережі від житлових будинків
№№ 4, 6 на вул. Деповській та

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
проведених
зустрічей – 1 од.

Прокладено 2,4 км попередньоізольованих
трубопроводів.

7982,4 ВК

Протяжність
мереж – 1,9 км

Протяжність
мереж – 2,4 км

Модернізовано технологічне обладнання двох
центральних теплових пунктів (вул. Львівське
шосе, 29, вул. Курчатова, 4/1), котельні (вул.
Молодіжна, 2).
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

556,4 ВК

Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість об’єктів
– 3 од.

Будівництво
водогону – 14,0
км

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
свердловин – 3
од.
Економія
електроенергії –
5,8 млн. кВт/год

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Роботи виконуються.

2419,7 БГ

Роботи виконано.

1009,6 БГ

Роботи виконуються.

488,9 БГ

Кількість
техніки – 2 од.
Будівництво
мереж – 2,9 тис.
п. м
Будівництво
мереж – 725 п. м
Будівництво
мереж – 174 п. м

Будівництво
мереж - 194 п. м
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житлового будинку №63/2 на
вул. Курчатова
Реконструкція
каналізаційної
насосної
станції
на
вул.
Вокзальній, 135 мікрорайону
Гречани
Реконструкція
самопливного
каналізаційного колектора
на
вул. Старокостянтинівське шосе
Будівництво
ділянок
водопроводу через р. Південний
Буг на вул. Старокостянтинівське
шосе (район автомобільного
мосту); на вул. К. Степанкова; на
вул. Прибузькій з переходом
через вул. Старокостянтинівське
шосе
Реконструкція
камери
№1
гасителя гідравлічного удару
ВНС-10
у
с.
Чернелівка
Красилівського району
Капітальний ремонт насосного
агрегату
№4,
технічне
переоснащення із установкою
механічної решітки на головній
каналізаційній насосній станції
(вул. Трудова, 6)
Реконструкція
каналізаційних
насосних станцій №№ 2, 7, 12

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Зменшення
споживання
електроенергії

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Будівництво
мереж – 356 п. м

Виконано будівництво ділянки водопроводу
через р. Південний Буг на
вул.
Старокостянтинівське шосе.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Будівництво
мереж – 567 п. м

1202,0 ВК

Кількість
обладнання – 3
од.

Роботи виконуються.

5641,1 БГ
24,6 тис.
євро
(грантові
кошти)
200,0 БГ

Зменшення
споживання
електроенергії

Будівництво
каналізаційних Виконуються роботи з коригування проєктномереж у мікрорайоні Озерна
кошторисної документації.
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Будівництво
мереж Виконання заходу заплановано на наступні
водопостачання у мікрорайоні періоди.
Лезнево 1, 2
Поточний ремонт та утримання Виконання заходу заплановано на наступні

Будівництво
мереж - 250 п. м

Кількість
обладнання – 1
од.

Виконано ремонт насосного агрегату №4.
Роботи продовжуватимуться.
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1605,5 ВК

Покращення
санітарного
стану
Покращення
санітарного
стану
Кількість

Кількість
обладнання – 1 од.
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криниць
громадського
користування
Відшкодування
МКП
«Хмельницькводоканал» частини
витрат,
пов’язаних
із
забезпеченням
послуг
водопостачання споживачів, які
підключені до водогону від
с. Чернелівка Красилівського
району до міста Хмельницького
Виконання заходів з ліквідації
негативних наслідків діяльності
об’єктів спільного користування
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Термомодернізація
бюджетної сфери
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Енергоефективна
внутрішнього та
освітлення

77

періоди.

об’єктів – 61 од.

Станом на 01.07.2021 року відшкодовано 192,9
тис. грн.

Обсяг коштів –
1,0 млн. грн.
Забезпечення
надійного
водопостачання

Надано субвенцію Заслучненській сільській,
204,0 БГ
Красилівській
міській
територіальним
громадам на виконання заходів з ліквідації
негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування.
3.2. Енергоефективність та енергозбереження
закладів Продовжуються роботи з термомодернізації
ліцею №17 (добудова корпусу молодшої
школи), ДНЗ №21, Палацу творчості дітей та
юнацтва, приміщення музею історії міста
Хмельницького.

модернізація Завершено роботи з капітального ремонту
зовнішнього мереж зовнішнього освітлення на вул. Гагаріна
(від вул. Кам’янецької до вул. Грушевського).
У бюджетних закладах енергозберігаючі лампи
встановлюються по мірі використання.
Співпраця
з
міжнародними Продовжуються роботи з реалізації проєкту
організаціями
у
сфері «Підвищення
енергоефективності
систем
енергоефективності
та водопостачання
та
водоочищення:
енергозбереження
Реконструкція
каналізаційних
насосних
станцій №№ 2, 7, 12 у місті Хмельницькому»
(джерела фінансування: зовнішні запозичення
(кредитні
кошти
Північної
екологічної
фінансової корпорації (НЕФКО)) – 820,0 тис.
євро, співфінансування з бюджету громади –
114,2 тис. євро, грантові кошти (NIP грант) –
160,0 тис. євро). Завершено роботи з

839,0 БГ

Обсяг коштів –
192,9 тис. грн.

Забезпечення
надійного
водопостачання

Кількість
термомодернізо
ваних закладів –
6 од.
Зменшення
викидів СО2 на
1,1 тис. т/рік
Скорочення
споживання
електроенергії
на 5%
Кількість
міжнародних
проєктів – 2 од.

Кількість
міжнародних
проєктів – 2 од.

реконструкції
каналізаційних насосних
станцій №№ 2, 12.
Розпочато роботу із залучення зовнішнього
запозичення (кредиту Північної екологічної
фінансової корпорації (НЕФКО)) для реалізації
проєкту
«Підвищення
енергетичної
ефективності закладів бюджетної сфери» з
комплексної термомодернізації СЗОШ №1,
ДНЗ №№ 8, 23, 45, 47, 48. Успішно пройдено
конкурсний
відбір
USAID
«Проєкт
енергетичної безпеки», спрямований на
підтримку реформ з оптимізації та розвитку
інфраструктури теплопостачання. 25 травня
2021 року підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Хмельницькою міською
радою та USAID «Проект енергетичної
безпеки».
щоденного З метою забезпечення економії, недопущення
використання перевитрат, дотримання встановлених лімітів
бюджетними споживання бюджетними закладами (384
бюджетні будівлі) здійснюється щоденний
контроль за ефективним використанням
енергоресурсів за допомогою програмного
забезпечення «Енергоплан».
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Здійснення
моніторингу
енергоресурсів
установами

Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 9%
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Проведення обстежень закладів
бюджетної сфери з метою
підвищення
ефективності
використання енергоресурсів

Проведено тепловізійну зйомку 22 будівель
бюджетної сфери, що були термомодернізовані
у попередні роки. Проаналізовано якість
проведених робіт та результат впровадження
енергоефективних заходів.

Кількість
обстежень – 50
од.
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 9%
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Проведення тренінгів/ семінарів
для комунальних підприємств,
установ, організацій з питань
енергоефективності
та

Проведено
навчальний
семінар
для
представників бюджетних закладів приєднаних
територій щодо впровадження щоденного
моніторингу споживання енергоресурсів за

Кількість
тренінгів/
семінарів – 4 од.
Кількість

Збільшення
обсягів
споживання
енергоресурсів на
40% за рахунок
приєднання нових
закладів на
території громади
Кількість
обстежень – 22 од.
Збільшення
обсягів
споживання
енергоресурсів на
40% за рахунок
приєднання нових
закладів на
території громади
Кількість
тренінгів/
семінарів – 8 од.
Кількість слухачів

енергозбереження
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Сприяння
впровадженню
відновлювальних джерел енергії
власниками приватних житлових
будинків
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Сприяння у реалізації заходів з
енергозбереження мешканцями
багатоквартирних
житлових
будинків
на
умовах
співфінансування з бюджету
громади
Забезпечення
ефективного
функціонування
Центру
Енергоефективності, організація
постійно
діючої
виставки
енергоефективного обладнання
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допомогою
програмного
забезпечення
«Енергоплан», 6 навчальних семінарів для
керівників бюджетних установ та комунальних
підприємств щодо виконання вимог Концепції
системи
енергетичного
менеджменту
Хмельницької міської територіальної громади,
тренінг «Технічні аспекти впровадження
ПДСЕР (К) та підготовка моніторингової
звітності» спільно з проєктом «Угода мерів Схід».
Згідно з рішенням міської ради від 23.12.2020
року №61 втратила чинність Програма
сприяння впровадження відновлювальних
джерел
енергії
власниками
приватних
житлових будинків м. Хмельницького на 2018–
2029 роки.
Відповідно до Програми підтримки ОСББ
Хмельницької міської територіальної громади
на 2020-2023 ОСББ укладено 3 кредитні
договори
на впровадження заходів з
енергомодернізації.

На
базі
Центру
Енергоефективності
розташовано
постійно-діючу
виставку
енергоефективного обладнання, надаються
консультації
з
впровадження
енергозберігаючих заходів у приватних та
багатоквартирних житлових будинках. З
метою
пропагування
серед
мешканців
впровадження заходів з термомодернізації
надаються рекомендації у засобах масової
інформації.
Проведення
«Днів
Сталої Виконання заходу заплановано на ІІ півріччя
Енергії» у рамках Європейської 2021 року.
ініціативи «Угода Мерів»

слухачів більше 180 осіб

- 254 особи

Кількість
реалізованих
проєктів – 5 од.

Кількість
реалізованих
проєктів – 5 од.

Кількість
охоплених – 165
осіб

Кількість
охоплених – 260
осіб

Загальна
кількість
залучених осіб 20 тис.

3.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура
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Вдосконалення
мережі

маршрутної Впроваджено нові тролейбусні маршрути №20
автобусних, «вул. Староміська-Озерна», №19 «Торговий

Кількість
переглянутих

Кількість
переглянутих
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тролейбусних
маршрутів,
відкриття нових маршрутів
Впровадження
сучасних
автоматизованих
систем
електронних платежів

центр-Ракове».

Продовжується робота з розповсюдження
платних та пільгових електронних квитків.
Пасажирами, які здійснюють оплату за
проїзд, придбано 10,5 тис. електронних
квитків.
Розпочато
роботу
з
упровадження
електронного квитка на автотранспорті.
Оновлення рухомого складу Виконання заходу заплановано на наступні
громадського транспорту
періоди.
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Встановлення
на
зупинках
громадського транспорту нових
павільйонів
для
очікування
пасажирами
громадського
транспорту та облаштування
павільйонів
інформаційними
табло
прогнозування
часу
прибуття
громадського
транспорту
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Будівництво нових доріг, вулиць,
транспортних розв’язок, у т. ч.
виготовлення
проєктнокошторисної документації
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Будівництво
автодорожнього
тунелю під залізничними коліями
на
перегоні
ХмельницькийГречани
Завершення робіт з реконструкції Виконуються роботи з капітального ремонту
пров. Перемоги з улаштуванням вул. Козацької.
виїзду
на
вул.
Свободи,
капітального
ремонту
вул.
Козацької (від вул. Сіцінського
до вул. Купріна), капітального
ремонту вул. Залізняка
Проведення капітального та Виконано капітальний ремонт 6 об’єктів (вул.
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маршрутів – 3
од.
Впровадження у
комунальному
транспорті - на
100%

Розпочато будівництво нових павільйонів для
очікування пасажирами транспорту (Катіон
(рух в місто), Ветеринарна лікарня (рух з
міста)).
Розпочато роботи з капітального ремонту вул.
Кам’янецької – місцеве розширення проїзної
частини
для
улаштування
зупинки
маршрутних автобусів і тролейбусів (напрямок
руху до вул. Пушкіна) - передбачено
установлення 2 павільйонів.
Виконуються роботи з коригування проєктнокошторисної документації на виконання робіт
з будівництва внутрішньоквартального проїзду
між
земельними
ділянками
на
вул.
Старокостянтинівське шосе, 2/1 З.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

маршрутів – 2 од.

Кількість
тролейбусів – 5
од.
Кількість нових
павільйонів – 10
од.
Кількість
встановлених
табло на
існуючих
зупинках – 2 од.
100,0 БГ

Кількість доріг –
2 од.

Кількість
об’єктів – 1 од.
Кількість
об’єктів – 3 од.

15144,8 БГ

Кількість

Кількість об’єктів

поточного ремонту вуличнодорожньої мережі, розширення
проїзних частин центральних
вулиць з улаштуванням заїзних
«кишень»
на
зупинках
громадського транспорту
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Будівництво
велосипедних,
пішохідних доріжок, пішохідновелосипедних зон, облаштування
велосипедних
смуг.
Встановлення
велопарковок,
велостійок
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Актуалізація електронної мапи
велоінфраструктури

95

Розробка концепції будівництва
велотреку, у т. ч. робочого
проєкту
Розвиток
цифрової
інфраструктури
(«розумні»
зупинки, парковки, відеокамери,
управлінням
світлом,
світлофорами тощо)
Облаштування пристроїв для
обмеження дорожнього руху,
світлофорів, у т. ч. для людей з
обмеженими можливостями
Облаштування
перехресть,
зупинок
громадського
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97
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Ломоносова, під'їзд від вул. Геологів до вул.
Геологів, 5-2, вул. Волошкова, вул. Глінки,
пров. Підлісний, вул. Саварчука).
Виконано
поточний
ремонт
вуличнодорожньої мережі на 20 об’єктах (23,4 тис. кв.
м).
Укладено договір на виконання робіт з
капітального
ремонту
вул.
Старокостянтинівське
шосе
місцеве
розширення проїзної частини у районі вул.
Зарічанської.
Завершено додаткові роботи із улаштування
тротуару на вул. Зеньковського.
Виконано
роботи
із
улаштування
велосипедних доріжок і смуг на вул.
Старокостянтинівське
шосе
(між
вул.
Зарічанською і вул. Прибузькою).
Укладено договір на проведення робіт із
улаштування велопішохідної доріжки та
велосмуг на вул. Трудовій (від вул. Прибузької
до вул. Чорновола).
Електронну
мапу
велоінфраструктури
актуалізовано та розміщено на офіційному
сайті міської ради.

об’єктів – 150
– 26 од.
од.
Кількість заїзних
«кишень» - 2 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
велосипедних
доріжок – 2 од.
Кількість
пішохідних
доріжок – 20 од.
Кількість
велопарковок/
велостійок – 100
од.
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
Кількість
проєктів – 1 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
об’єктів – 5 од.

Виготовлено робочий проєкт на виконання
робіт з установлення світлофорного об’єкту на
вул. П. Мирного, у районі перехрестя з вул.
Залізняка (кінцева зупинка).
При виконанні робіт з капітального та
поточного
ремонту
здійснюється

503,7 БГ

48,3 БГ

Кількість
об’єктів – 3 од.
Кількість
об’єктів – 1 од.

Кількість
велосипедних
доріжок – 1 од.
Кількість
пішохідних
доріжок – 1 од.
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транспорту
пандусами
для
з’їзду/виїзду на проїзну частину
осіб з особливими потребами
Розробка
концепції
реформування
системи
паркування на території міста,
перегляд місць розташування
дорожніх знаків, які визначають
місця для паркування або їх
забороняють

облаштування перехресть пониженнями для
з’їзду/виїзду на пішохідний перехід через
проїзну частину осіб з особливими потребами.
У червні 2021 року проведено конкурс з
реалізації права на впровадження на території
міста автоматизованої системи контролю
оплати вартості послуг з паркування.
Під час проведення робіт з капітального та
поточного ремонту переглядаються місця
розташування дорожніх знаків, які визначають
місця для паркування або їх заборони.
Придбання
обладнання
для Відбулася процедура закупівля. Укладено
системи відеоспостереження за договір на постачання обладнання.
громадськими
місцями,
дорожнім рухом
Придбання
обладнання
для Виконання заходу заплановано на наступні
створення робочих місць за періоди.
контролем ситуаційного стану у
режимі реального часу
Співфінансування
заходів
з Виконання заходу заплановано на наступні
відновлення
роботи
КП періоди.
«Аеропорт «Хмельницький»

Зменшення
заторів на
вулицях

Кількість
відеокамер – 40
од.
Кількість
робочих місць –
3 од.

Проєктнокошторисна
документація – 1
од.
3.4. Житлова політика, містобудування, регулювання земельних відносин
містобудівного Виконання заходу заплановано на наступні
Містобудівний
періоди.
кадастр – 1 од.
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Створення
кадастру
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Розробка
та
затвердження Рішенням виконавчого комітету міської ради
містобудівної документації
від 10.06.2021 року №549 затверджено
детальний план території «Заріччя».
Продовжується
робота
з
розробки
містобудівної документації:
- коригування (внесення змін) генерального
плану м. Хмельницький;
- детальний план території центральної
частини міста (знаходяться на завершальному
етапі розробки);
- детальний план території мікрорайону
Заріччя (існуюча забудова)».

Кількість
Кількість
документацій – 6 документацій – 1
од.
од.
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Розпочато підготовчу роботу з розробки
детального плану території «Старе місто».
Створення цифрових інженерно- Розпочато підготовчу роботу.
топографічних планів території
та 3D моделей будівель
Виконання робіт з наповнення Геопортал
наповнено
містобудівною
геопорталу
документацією. Триває верифікація даних у
геоінформаційній системі.
Забезпечення відкритого доступу Містобудівна документація у вільному доступі
(у
on-line
режимі)
до знаходиться на сайті управління архітектури та
містобудівної документації
містобудування
(deparh.khm.gov.ua)
та
геопорталі міської ради (gis.khm.gov.ua).
Оновлення комплексної схеми Виконується
робота
щодо
приведення
розміщення тимчасових споруд комплексної схеми у відповідність до
для
провадження фактичного розміщення тимчасових споруд.
підприємницької діяльності
Розробка комплексної схеми Проведено збір інформації щодо розміщених
розміщення
рекламних рекламних засобів у розрізі вулиць міста.
конструкцій
Інформацію розміщено на сайті управління
архітектури
та
містобудування
(deparh.khm.gov.ua), геопорталі міської ради
(gis.khm.gov.ua).
Розробка
та
затвердження Триває робота із створення дизайн-коду вулиці
дизайн-коду
вулиць Подільської.
Кам’янецької, Подільської
Забезпечення житлом окремих
категорій населення, зокрема
учасників
АТО,
Революції
Гідності, членів сімей загиблих
учасників АТО, у т. ч. за рахунок
виплати грошової компенсації,
надання співфінансування
Проведення розподілу земельних
ділянок між громадянами, які
перебувають у черзі з надання
земельних
ділянок
для
будівництва та обслуговування

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Актуалізація
картографічної
документації
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
Оновлена схема
– 1 од.
Розроблена
схема – 1 од.

Кількість
розроблених
дизайн-кодів – 2
од.
Кількість сімей –
11

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками
громадян – 60
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житлових
будинків,
господарських будівель і споруд
(присадибні ділянки), у нових
масивах індивідуальної забудови
Проведення
інформаційних Встановлено 10 біл-борців з інформацією про
заходів з організації аукціонів з проведення аукціону.
продажу прав на земельні
ділянки (оренда, власність)
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Проведення
комплексу Виготовлено експертно-грошову
землевпорядних,
земле земельних ділянок.
оціночних робіт з підготовки
ділянок до продажу
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Затвердження
порядку Виконання заходу заплановано на наступні
встановлення
особистого періоди.
сервітутного
користування
ідеальною часткою земельної
ділянки та порядок визначення
ідеальної частки

осіб

10,2 БГ

оцінку 5

2,5 БГ

Кількість білбордів – 50 од.
Кількість
брошур – 2 тис.
од.
Кількість актів
добору
земельної
ділянки – 10 од.
Кількість
експертногрошових
оцінок
земельних
ділянок – 30 од.
Облік земельних
ділянок, на яких
знаходиться
нерухоме майно,
межі яких не
можуть бути
встановлені у
натурі (на
місцевості)

Кількість білбордів – 10 од.

Кількість
експертногрошових оцінок
земельних ділянок
– 5 од.

4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
4.1. Соціальний захист населення
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Надання пільг із сплати за
житлово-комунальні
послуги
соціально вразливим категоріям
населення
Виплата одноразової грошової
допомоги соціально вразливим
категоріям населення

Надано пільги із сплати за житлово-комунальні
послуги 1330 особам.

1335,3 Г

Кількість осіб –
2,1 тис.

Кількість осіб – 1,3
тис.

Надано одноразову грошову допомогу 16212
особам.
Надано одноразову грошову допомогу 2739
учасникам АТО та членам їх сімей.

18355,8 БГ

Кількість осіб –
35,2 тис.

Кількість осіб –
18,9 тис.
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Здійснення доплати до пенсії
членам
Проскурівського
підпілля,
партизанам,
визволителям
від
німецькофашистських
загарбників,
колишнім
політв’язням,
репресованим; членам сімей
репресованих та реабілітованих
Виплата компенсації фізичним
особам, які надають соціальні
послуги
з
догляду
на
непрофесійній основі
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Проведення
капітальних
ремонтів
житлових
будинків/квартир,
заміна
газового
обладнання,
встановлення засобів обліку
комунальних послуг соціально
вразливим категоріям населення
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Капітальний, поточний ремонт
соціальних закладів, приміщень
управління праці та соціального
захисту населення, придбання
обладнання
Здійснення перевезення людей на
візках, супроводження осіб з
інвалідністю по зору І групи
Надання фінансової підтримки
громадським
організаціям
соціальної спрямованості, у т. ч.
громадським
організаціям
інвалідів та ветеранів
Проведення
заходів,
приурочених до свят, визначних
дат тощо
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Здійснено доплату до пенсії 109 особам
(партизанам, колишнім політв’язням та
репресованим; членам сімей репресованих та
реабілітованих).

210,0 БГ

Кількість осіб –
132

Кількість осіб –
109

Здійснено виплату щомісячної допомоги 460
особам, що здійснюють догляд за самотніми
громадянами, які за висновком медичних
закладів потребують постійного стороннього
догляду.
Виконано капітальний ремонт житлового
приміщення 1 особі, проведено заміну газового
обладнання – 2 особам, встановлено засоби
обліку газу 38 особам, води – 11 особам.

942,2 БГ

Кількість осіб –
367

Кількість осіб –
460

331,8 БГ

Проведення
ремонтів – 1 особі.
Заміна
газового
обладнання - 2
особам.
Встановлення
засобів обліку - 49
особам

Виконано роботи з ремонту приміщень
управління праці та соціального захисту
населення на вул. Проскурівського підпілля,
32, вул. Інститутській, 18.

301,4 БГ

Проведення
ремонтів - 2
особам.
Заміна газового
обладнання - 10
особам.
Встановлення
засобів обліку 100 особам
Кількість
закладів – 5 од.

Здійснюється перевезення людей на візках,
супроводження осіб з інвалідністю по зору І
групи.
Надано фінансову підтримку 42 громадським
організаціям, у т. ч. 26 громадським
організаціям інвалідів та ветеранів.

836,0 БГ

Кількість
перевезень – 5
тис. од.
Кількість
громадських
організацій – 55
од.

Кількість
перевезень – 3,1
тис. од.
Кількість
громадських
організацій – 42
од.

Проведено наступні заходи:
- вітання матерів, які народили немовлят у
першу добу 2021 року;
- День вшанування учасників бойових дій на

432,9 БГ

708,0 БГ

Кількість закладів
– 1 од.

Кількість заходів Кількість заходів –
– 34 од.
13 од.

125

території інших держав - зустріч з сім’ями
загиблих
воїнів-інтернаціоналістів
та
учасниками бойових дій;
- привітання хмельничанина з 100-річним
ювілеєм;
- День українського добровольця – зустріч з
добровольцями та учасниками АТО;
- відвідування громадян, які постраждали від
нацистських
переслідувань
з
нагоди
відзначення Міжнародного дня визволення
в’язнів концтаборів;
- з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської
катастрофи;
- відвідування ветеранів Другої світової війни з
нагоди Дня Перемоги;
- з нагоди Дня Героїв тощо.
Придбання шкільного автобуса Виконання заходу заплановано на наступні
для
перевезення
дітей
з періоди.
інвалідністю для міського центру
комплексної реабілітації дітей з
інвалідністю «Школа життя»

Кількість
техніки – 1 од.

4.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
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Сприяння
реалізації
права
дитини на виховання у сім’ї,
розвитку
сімейних
форм
виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Прийнято рішення про усиновлення 11 дітей
громадянами України, 1 дитини – іноземними
громадянами. Під опіку та піклування
улаштовано 13 дітей.
Функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу
(виховуються 3 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування), 3
прийомні сім'ї (виховуються 5 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у
т. ч. 1 дитину, позбавлену батьківського
піклування,
улаштовано
на
спільне
проживання і виховання у прийомну сім’ю у
2021 році).
Виплата грошової допомоги на Виплачено грошову допомогу на кишенькові
кишенькові
витрати
дітям- витрати 111 дітям.
сиротам та дітям, позбавленим

392,3 БГ

Збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми
виховання, на
16%

Збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми
виховання, на 62%

Кількість осіб –
135

Кількість осіб –111
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батьківського піклування
Надання проїзних документів
багатодітним сім’ям, жінкам,
яким присвоєно почесне звання
«Мати-героїня»

129

Проведення заходів для молоді,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, тих,
які проживають у сім‘ях, що
опинились у складних життєвих
обставинах, дітей з багатодітних
родин
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Придбання подарунків дітямсиротам
Проведення
заходів,
спрямованих
на
сприяння
інтелектуальному
самовдосконаленню
молоді,
творчому розвитку особистості, у
т. ч. для молодих людей з
особливими потребами
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Надання проїзних документів на 2021 рік
здійснюється багатодітним сім’ям, жінкам,
яким присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня», перекладачам-дактилологам
Хмельницької обласної організації УТОГ,
соціальним
працівникам
Хмельницького
благодійного фонду «Хесед Бешт», соціальним
педагогам і сурдоперекладачу Хмельницького
міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату та працівникам
Хмельницького
обласного благодійного фонду «Карітас».
Проведено фестиваль «Таланти багатодітної
родини», свято до Міжнародного захисту
дітей..
У CКЦ «Плоскирів» проводяться спортивнорозважальні програми для дітей з дитячого
будинку Хмельницької обласної ради.
Спільно з Управлінням патрульної служби
Хмельницької області проведено соціальну
акцію «Подаруй дитині іграшку».
У Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводиться психолого-мотиваційна
робота.
У загальноосвітніх навчальних закладах
проводились
просвітницько-правоосвітні
заходи з питань недопущення пропусків уроків
без поважних причин, обов’язковості здобуття
середньої освіти, профілактики скоєння
неповнолітніми злочинів і правопорушень.
Придбано подарунки 200 дітям-сиротам.
Проведено молодіжний фестиваль «MY
FEST», фестиваль “Молодь обирає здоров’я».
У Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді спільно з Хмельницьким товариством
молоді
з
інвалідністю
«Перспектива»
проведено лекції «Культура міжособистісного
спілкування»,
«Лідерство»,
«Культура

64,3 БГ

Кількість сімей – Кількість сімей –
300
100 (щомісяця)

68,9 БГ

Кількість заходів
– 20 од.
Кількість дітей 600 осіб

Кількість заходів
– 67 од.
Кількість дітей – 1
тис. осіб

10,9 БГ

Кількість дітей 130 осіб
Кількість заходів
– 72 од.

Кількість дітей 200 осіб
Кількість заходів –
51 од.
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Проведення
заходів,
спрямованих на запобігання
негативних соціальних явищ у
молодіжному
середовищі,
пропаганду здорового способу
життя та культури здоров’я серед
молоді

спілкування молоді», «Як знайти свій талант та
реалізувати його» тощо.
КУ «Молодіжний центр» проведено онлайн
лекцію «Постпандемічний світ: життя в нову
епоху», онлайн навчання «Активні громадяни»
(надання практичних навиків підготовки
грантових заявок), школу неформальної освіти
молоді «Я - агент змін», воркшоп щодо
заповнення грантових заявок, освітній проєкт
«Школа журналістики», молодіжний онлайн
форум «Навколо освіти». Реалізовується
проєкт «Молодіжна просвіторія».
З метою розвитку соціально-інклюзивного
середовища проведено виставку світлин
«Життя крізь пандемію», майстер клас,
спрямований на поліпшення сприйняття людей
з інвалідністю «Відчуй себе іншим», 1 червня
2021 року програму до Дня захисту дітей
«Дитяче щастя».
У Центрі по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання проведено 8 заходів,
спрямованих на сприяння творчому та
інтелектуальному розвитку молоді. Відзнято
16 різнопрофільних майстер-класів та відео.
Проведено
відеолекторії
«Профілактика
залежності від комп'ютерних ігор та гаджетів»,
«Попередження
та
протидія
булінгу»,
«Налагодження емоціональної взаємодії в
класі» тощо.
Проведено цикл тренінгів для тренерськовикладацького складу «Психодіагностика в
спорті», «Психологічні ігри як інструмент
тренера в спорті» тощо.
КУ «Молодіжний центр» проведено майстер
класи мотиваційної ранкової зарядки «Ранок з
МЦ» у мережі facebook, майстер класи
«Можливості використаних лампочок», із
здорового харчування, тематичні засідання
волонтерів щодо здорового способу життя

Кількість заходів Кількість заходів –
– 45 од.
78 од.

молоді.
Центром по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання проведено 9 заходів,
спрямованих на запобігання негативних
соціальних явищ у молодіжному середовищі,
популяризацію здорового способу життя.
У СКЦ «Плоскирів» проведено мотиваційну
зустріч з представниками ГО «Хмельницький
центр здорової молоді».
Надається
організаційна
та
методична
допомога
молодіжним
громадським
організаціям у реалізації проєктів/заходів.
Безкоштовно надавалось у використання
приміщення КУ «Молодіжний центр» для
проведення засідань, проєктів/заходів (5
громадським організаціям надано приміщення
для реалізації 7 проєктів).
У КУ «Молодіжний центр» налагоджено
гурткову роботу з молоддю, проводяться
щотижневі збори волонтерів, клуб з вивчення
іноземних мов #YouthSpeakingClub, клуб
настільних ігор, вечори тематичного кіно.
У Центрі по роботі з дітьми та підлітками за
місцем проживання функціонує 30 гуртків та
секцій, СКЦ «Плоскирів» - 12 гуртків та
секцій.
У дитячих центрах «Артек», «Молода гвардія»
оздоровлено
44
дитини.
Охоплено
відпочинком у таборах з денним перебуванням
при ДЮСШ №№ 1. 2. 3 142 дитини.
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Надання підтримки молодіжним і
дитячим
громадським
організаціям та обдарованій
молоді
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Залучення більшої кількості
дітей до занять у гуртках та
секціях
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Організація оздоровлення та
відпочинку дітей, що потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку
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Надання
пільгових Виконання заходу заплановано на наступні
довгострокових
кредитів періоди.
молодим
сім’ям,
одиноким
молодим
громадянам
на
придбання житла

Кількість
проєктів – 10 од.

Кількість проєктів
– 7 од.

Збільшення
кількості дітей на 50 осіб

Збільшення
кількості дітей - на
43 особи

Кількість дітей,
охоплених
оздоровленням –
250 осіб,
охоплених
відпочинком –
170 осіб
Кількість
кредитів – 3 од.

Кількість дітей,
охоплених
оздоровленням –
44 особи,
охоплених
відпочинком – 142
особи

4.3. Освіта
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Розширення мережі закладів і Продовжуються
роботи
з
будівництва
кількості місць у закладах освіти навчально-виховного комплексу на вул.
Залізняка, 32, реконструкції НВО №1 на вул.
Старокостянтинівське шосе, 3Б, реконструкції
з добудовою їдальні до існуючого приміщення
СЗОШ №8 на вул. Я. Гальчевського, 34,
реконструкції з добудовою приміщень ліцею
№17 під спортивну залу на вул. Героїв
Майдану, 5.
Розпочато підготовчі роботи для виготовлення
проєктно-кошторисної
документації
на
виконання робіт з будівництва закладу
загальної середньої освіти на вул. Січових
стрільців, 8А.
Інформатизація системи освіти та У рамках Всеукраїнського проєкту «Cloud
впровадження
ІТ-технологій, services in education» у НВК №10
запровадження у освітній процес запроваджено вивчення факультативу «Хмарні
інноваційних методів навчання
сервіси Office 365» для учнів 3, 5-8 класів.
У рамках шкільного проєкту «Інформаційний
простір» розгорнуто корпоративне середовище
НВК №10 Google Workspace (сертифікат
безпеки), у якому ведеться дистанційне та/або
змішане навчання учнів 1-11 класів.
У рамках Всеукраїнського експерименту
«Розумники» (SmartKids) використовується
електронний освітній ресурс – мультимедійні
педагогічні ігри від видавництва «Розумники»
(смарткейси учня та вчителя).
Педагоги НВК №4
взяли участь у
міжнародному проєкті «Positive Day». У
закладах загальної середньої освіти для
проведення уроків, педагогічних рад, нарад,
батьківських зборів використовуються сервіси
Google Meet, Zoom, Skype. Вчителі мають
персональні
сторінки
на
платформах
«Всеосвіта», «На урок» тощо, підвищують
кваліфікацію,
опрацьовуючи
курси
на

38886,0 БГ
9889,0 ОБ

Кількість місць –
близько 2,5 тис.
од.

Покращення
якості освіти
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Забезпечення
участі
педагогічних працівників та
учнів закладів освіти у освітніх
програмах і проектах, у т. ч.
міжнародних

платформах: «LearningApps», «Classtime»,
використовують медіаресурс «Освіторія».
Для учнів 5-11 класів організовано навчання з
використанням
онлайнінструментів
«Prometheus», «ЕдЕра», «iLearn», «Ukraїner»,
«Matific»,
«Duolingo»,
«Childdevelop»,
«LearningApps», «Quzizz».
Педагоги НВК №9 взяли участь у
антикорупційному проєкті з використання
антикорупційних інструментів.
Педагоги НВК № 4 долучились до участі у
україно-швейцарському проєкті «Психічне
здоров’я для України».
Учні та батьки 4 класу СЗОШ №30 взяли
участь у Міжнародному проєкті «Fast 103 Fast
heroes».
Педагоги СЗОШ №1 долучились до І етапу
Всеукраїнського проєкту з технічної підтримки
шкіл «Прокачай школу».
Заклади загальної середньої освіти взяли
участь у реалізації Всеукраїнського проєкту
«Вивчай
та
розрізняй:
інфо-медійна
грамотність», що реалізується міжнародною
організацією IREX (Радою міжнародних
досліджень та обмінів) у партнерстві з
Міністерством освіти і науки України та МБФ
«Академія української преси», за підтримки
Державного
департаменту
США
та
Міністерства закордонних справ та справ
співдружності націй Великої Британії.
Учасники
освітнього
процесу
закладів
загальної середньої освіти залучені до
програми «Healthy Schools: заради здорових і
радісних школярів», яка реалізується Центром
«Розвиток КСВ» та Mondelēz International
Foundation.
У НВК №10 реалізовується загальношкільний
проєкт «Інформаційний простір» - співпраця з
командою EdPro.

Кількість
задіяних - 30
осіб

Кількість задіяних
– 350 осіб
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Проведення заходів національнопатріотичного
спрямування,
правового виховання дітей і
молоді
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Створення умов для навчання
дітей з особливими освітніми
потребами

Педагоги Технологічного багатопрофільного
ліцею долучились до українсько-польського
науково-дослідного проєкту «Українськопольська краєзнавча діяльність».
Учні 5-6 класів колегіуму залучені до
міжнародних освітніх проектів
програми
eTwinning «All about my mom», учні 6-7 класів
- «Wise teens for a wise world».
У закладах освіти проведено заходи до Дня
героїв Крут, дня народження Лесі України та
Тараса Шевченка.
Учні шкіл брали участь у загальноміському
конкурсі читців творів Лесі Українки.
Проведено конкурс читців декламаторів
«Слово Нації», конкурс серед дітей, учнівської
та студентської молоді громади «Україна –
країна гідності, земля героїв!», квест-гру
«Слідами героїв», приурочену до Дня Героїв,
міський етап обласного заочного конкурсу
відеороликів (дистанційно),
міський етап обласного свята-конкурсу
писанкарства
«Подільська
писанка»»
(дистанційно), заходи до Дня пам’яті та
примирення, міський етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»).
До
Дня
українського
Добровольця
організовано перегляд фільму «Невидимий
Батальйон»,
інформаційний
флешмоб,
виставку плакатів у кінотеатрі ім. Т. Шевченка
тощо.
Відбувся захід «Герої Небесної Сотні.
Освітяни», під час якого представлено
виставку Львівського історичного музею
«Історії життя Героїв Небесної Сотні.
Освітяни», зустріч з родинами Героїв Небесної
Сотні.
Для забезпечення рівного доступу до якісної
освіти дітей з особливими потребами
функціонує 25 закладів загальної середньої

Кількість заходів Кількість заходів – 105 од.
понад 100 од.

3152,3 ДБ

Кількість
закладів – 10 од.

Кількість закладів
– 41 од.
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освіти (228 учнів) та 16 закладів дошкільної
освіти
(233 дитини),
де
запроваджено
інклюзивне навчання.
Забезпечення реформування та У ВПУ №11 проведено атестацію професії
розвитку закладів професійної «Оператор технологічного устаткування в
(професійно-технічної) освіти
спорудах захищеного ґрунту», створено
лабораторію «Овочівництво», продовжується
будівництво тепличного комплексу.
Продовження
впровадження
електронного журналу у закладах
загальної середньої освіти
Здійснення
виплати
персональних стипендій міської
ради
обдарованим
дітям,
талановитій молоді та премій
міської
ради
кращим
педагогічним
працівникам
закладів освіти
Оновлення комп’ютерної техніки
у закладах освіти,
у т. ч.
придбання
смартбордів,
мультимедійних комплексів
Оновлення
матеріальнотехнічної та навчальної бази
кабінетів
закладів
загальної
середньої освіти
Проведення
капітальних
і
поточних ремонтів у закладах
освіти

Отримання
ліцензій на
підготовку
нових професій 2 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Охоплення
закладів – 100%

Премія міської ради виплачується 27
педагогічним працівникам, 10 обдарованим
дітям.

576,8 БГ

Кількість
педагогічних
працівників – 40
осіб, учнів – 32
особи

Кількість
педагогічних
працівників – 27
осіб, учнів – 10
осіб

Придбано для СЗОШ №32 5 проєкторів, 4
комп`ютери. Придбано смартборди для СЗОШ
№32 та 8 закладів освіти сіл.

808,4 БГ

Охоплення
закладів – 100%

Охоплення
закладів – 55%

Придбано профільні кабінети для СЗОШ №№
1, 6, 8, 27, 29, ЗОШ №№ 7, 14, 18, 21, 22, 24,
Ліцею №15, НВК №7, Копистинського НВК,
Пироговецького ліцею.
Виконано капітальний ремонт підвального
приміщення ДНЗ № 6, огорожі НВК №31, ДНЗ
№№ 24, 35.
Виконано поточний ремонт підвісної стелі
НВК №10,
приміщень Технологічного
багатопрофільного ліцею, ЗОШ №№14, 25,
системи каналізації ЗОШ №14, ремонт кабелів
ЗОШ №19. Облаштовано територію ДНЗ №1.
Встановлення
автоматичної Виконано капітальний ремонт пожежної
системи пожежної сигналізації у сигналізації корпусу НВК №4.
приміщеннях закладів освіти
Оновлення
обладнання Придбано кухонне обладнання для НВК №№

2893,4 БГ

Охоплення
закладів – 100%

Охоплення
закладів – 55%

2018,6 БГ

Кількість
закладів – 20 од.

Кількість закладів
– 11 од.

640,2 БГ

Кількість
закладів – 3 од.

Кількість закладів
– 1 од.

601,0 БГ

Кількість

Кількість закладів

харчоблоків закладів освіти
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2, 6, 7, 31, СЗОШ №№ 12, 27, 29, 30, ЗОШ №
4, колегіуму.
Вдосконалення
оновленого Вилучено з меню закладів освіти ковбасні
збалансованого меню у закладах вироби, консервовані соки.
освіти
Оновлення спортивних залів, Проведено
реконструкцію
спортивних
облаштування
спортивних майданчиків НВК №31, ЗОШ №13.
майданчиків
на
території Проводиться капітальний ремонт спортивного
закладів освіти
майданчика Пироговецького ліцею.
Виготовлено
проєктно-кошторисну
документацію
на
виконання
робіт
з
реконструкції спортивного майданчика ЗОШ
№18, капітального ремонту спортивних
майданчиків ЗОШ №22, СЗОШ № 12.
Продовження
робіт
з Роботи продовжуються.
капітального ремонту палацу
творчості дітей та юнацтва
Створення ресурсних кімнат у Виконання заходу заплановано на наступні
закладах
освіти,
у
яких періоди.
навчаються діти з особливими
потребами

закладів – 12 од.

– 10 од.

Охоплення
закладів – 100%

Охоплення
закладів – 100%

2442,1 БГ

Кількість
закладів – 6 од.

Кількість закладів
– 2 од.

369,4 БГ

Обсяг виконаних
робіт – 100%
Кількість
закладів – 5 од.

4.4. Охорона здоров’я
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Забезпечення
своєчасної
діагностики
захворювань
(туберкульоз, цукровий діабет,
серцево-судинні захворювання),
виявлення на ранніх стадіях
онкологічних захворювань

Виконано 1007 щеплень вакциною БЦЖ, що
складає 40,9% від запланованих щеплень.
Охоплено туберкулінодіагностикою 1008 осіб,
що складає
10,3% дітей, які підлягають
діагностиці.
Флюорографічно обстежено майже 79,3 тис.
мешканців.
Захворіло на туберкульоз 28 осіб (10,8 на 100
тис. населення), за аналогічний період 2020
року - 34 мешканці (12,6 на 100 тис.
населення).
Захворюваність на злоякісні новоутворення
становить 157,5 на 100 тис. населення, або
388 випадків.
Зареєстровано 171 випадок інфаркту міокарда
та 404 випадки гострого порушення мозкового

2071,3 БГ

Стабілізація
показників
захворюваності

Зменшення
кількості
захворілих на
туберкульоз – на
17,6%.
Зменшення
кількості випадків
на злоякісні
новоутворення –
на 1,8%.

кровообігу.
Станом на 01.07.2021 року щеплено від
COVID-19 17,2 тис. осіб, з них 6,3 тис. осіб
щеплені повним циклом (2 дози).
Здійснюється
відшкодування
вартості
препаратів амбулаторної хіміотерапії у хворих
на гормонзалежний рак молочної залози у
жінок та простати у чоловіків (відшкодовано
вартість препаратів 103 мешканцям).
Зареєстровано понад 13 тис. пацієнтів з
цукровим діабетом. Цукрознижуючі препарати
пацієнти можуть придбати безкоштовно або з
частковою знижкою згідно з урядовою
програмою «Доступні ліки».
94 дитини за заявами батьків отримали
матеріальну допомогу на придбання виробів
медичного
призначення
та
витратних
матеріалів до індивідуальних глюкометрів.
Аналоговими
слуховими
апаратами
забезпечено 14 інвалідів.
Проведено пільгове зубопротезування для 194
осіб, у т. ч. 41 учасника бойових дій та
інвалідів війни, 64 інвалідів загального
захворювання, 89 ветеранів праці та
пенсіонерів за віком. Також послуги на
пільгових умовах надано
21 учаснику
ліквідації аварії на ЧАЕС, 140 учасникам
АТО/ООС.
Забезпечено
лікарськими
засобами
на
пільгових умовах
під час амбулаторного
лікування пацієнтів на суму 3,3 млн. грн.
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Забезпечення
слуховими
апаратами інвалідів з вадами
слуху,
пільгового
зубопротезування
соціально
незахищених верств населення

156

Забезпечення
пільгових
категорій мешканців громади у
частині
безоплатного
та
пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у
разі їх амбулаторного лікування
Оснащення закладів охорони Придбано для:
здоров’я
сучасним - КП «Хмельницька міська лікарня» - 2
діагностичним та лікувальним апарати ШВЛ, 12 моніторів пацієнта, кисневі
обладнанням
концентратори;
- КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» -
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3005,3 БГ

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

Кількість
забезпечених осіб
– 100% від тих, хто
звернувся

3339,5 БГ

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

Кількість
забезпечених осіб
– 100% від тих, хто
звернувся

7420,1 БГ

Покращення
якості
медичного
обслуговування

опромінювач для обігріву новонароджених,
інкубатор;
- КП «Хмельницька інфекційна лікарня» автоматичний біохімічний аналізатор, 3
системи моніторингу;
- КП «Хмельницький міський перинатальний
центр» - УЗД апарат, 3 монітори пацієнта;
- КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» - веноскоп (візуалізатор
вен), комунікаційну систему для пацієнтів з
обмеженими можливостями (поліклініка №4).
Завершено капітальний ремонт сантехнічних
вузлів
І
поверху
корпусу
№1
КП
«Хмельницька міської лікарня». Тривають
роботи з капітального ремонту приміщення ІІ
поверху та центрального входу відділення
амбулаторного гемодіалізу корпусу №4.
Завершено капітальний ремонт (із заміною
дверей ) тераси корпусу №3 КП «Хмельницька
інфекційна лікарня».
Завершено капітальний ремонт сантехнічного
вузла І поверху поліклініки №1, реконструкцію
кабінету №9 під сантехнічний вузол у
поліклініці №2 «КП Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр».
Виконуються роботи з ремонту вхідного ганку
з
облаштуванням
підйомника
для
маломобільних груп населення КП «Медичний
стоматологічний центр».
Для КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний
центр»
придбано
30
комп'ютерів та 40 принтерів.

158

Проведення
капітальних
та
поточних ремонтів медичних
закладів та їх структурних
підрозділів,
відкриття
амбулаторій загальної практики
сімейної медицини

159

Облаштування будівель і споруд
закладів
охорони
здоров’я
безперешкодним доступом для
маломобільних груп населення
Продовження
робіт
з
комп’ютеризації
закладів
охорони здоров’я, удосконалення
роботи
з
медичними
інформаційними системами
Відкриття
стаціонарного Виконання заходу заплановано на наступні
відділення медичної реабілітації періоди.
для надання послуг пацієнтам
при
захворюваннях
у
підгострому
та
відновному

160

161

1151,0 БГ

Кількість
закладів – 10 од.
Кількість
амбулаторій – 2
од.

Кількість
закладів – 3 од.
586,1 БГ

Комп’ютеризаці
я закладів -100%

Початок роботи
відділення

Кількість закладів
– 3 од.

162

163

періодах
на
базі
КП
«Хмельницька міська лікарня»
Відкриття
відділення
паліативної
та
хоспісної
допомоги
на
базі
КП
«Хмельницька міська лікарня»
Проведення
інформаційнопросвітницьких
кампаній
з
питань здорового способу життя,
запобігання
розвитку
захворювань

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Початок роботи
відділення

Активно
ведеться
інформаційнороз’яснювальна кампанія щодо дотримання
санітарно-гігієнічних
вимог
з
метою
недопущення
поширення
інфекції,
спричиненою
коронавірусною
хворобою
COVID-19. Проведено 812 профілактичних
бесід, 16 телепередач, 28 лекцій, 11 брифінгів.
опубліковано 63 дописи у соціальних мережах,
12 публікацій у друкованих ЗМІ,

Кількість лекцій, Кількість лекцій,
виступів,
виступів, круглих
круглих столів – столів – 550 од.
350 од.

4.5. Культура, туризм
164

Започаткування
нових Проведено І відкритий фестиваль традиційного
всеукраїнських та міжнародних українського народного танцю «Проскурівські
фестивалів
клейноди» у парку ім. М. Чекмана.

165

Проведення іміджевих заходів

166

Проведено
12
іміджевих
заходів:
етнофестиваль
«Дар»,
виставка-конкурс
фотографій «Різдвяний Хмельницький», Марш
Героїв до Дня Небесної Сотні, перформанс на
Проскурівській з нагоди 207-ї річниці від дня
народження Т. Шевченка, XXIII міжнародний
фестиваль «Відлуння» онлайн, міський
конкурс дитячих художніх робіт «Портрет моєї
матусі», День Героїв,
рок-фестиваль
«Rock&Buh», джазовий фестиваль «Джаз Фест
Поділля», показ футбольних матчів збірної
України на «Євро 2020» тощо.
Реалізація проєкту «Сучасне Виконання заходу заплановано на наступні
українське кіно просто неба» у періоди.
населених пунктах громади

6,0 БГ

3359,7 БГ

Кількість заходів
– 2 од.
Кількість
глядачів – 6 тис.
осіб
Кількість заходів
– 7 од.
Кількість
глядачів – 200
тис. осіб

Кількість
фільмів – 6 од.
Кількість
глядачів – 500
осіб

Кількість заходів
– 1 од.
Кількість глядачів
– 1 тис. осіб
Кількість заходів –
12 од.
Кількість глядачів
– 40,0 тис. осіб

167

Реалізація проєктів «Молода Проведено 15 вистав у рамках проєкту
еліта міста», «Ветеран»
«Молода еліта міста» та 1 виставу проєкту
«Ветеран».

168

Проведення майстер-класів з У рамках джазового фестивалю проведено
джазового
музикування
для майстер-клас Олексія Боголюбова з джазового
музикантів громади
музикування.

169

Організація концертного туру Виконання заходу заплановано на ІІІ квартал
муніципального
естрадно- 2021 року.
духового оркестру

170

Організаційна
та
фінансова Надано організаційну та фінансову підтримку
підтримка обдарованих дітей, для участі у фестивалях та конкурсах 1765
творчих колективів
учням, які взяли участь у 132 конкурсах різних
рівнів (здобуто 830 перемог).

171

Надання
пільг
обдарованим
дітям у оплаті за навчання у
початкових
спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах
Проведення музичних, художніх,
хореографічних
виконавських
конкурсів

172

173

174

Надано пільги 774 учням у оплаті за навчання
у початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах.

Проведено обласний конкурс автентичного
співу «Співанковий рій», міський етап
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої», відкритий
міський конкурс дитячих художніх робіт
«Портрет моєї матусі», міський конкурс
піаністів.
Підтримка громадських ініціатив Підтримано 34 громадських ініціативи на
та проведення спільних заходів
проведення
спільних
заходів
з
БФ «Хесед Бешт», ГО «Союз Чорнобиль
України», ГО «Всеукраїнське об’єднання
«Шлях до здоров’я», ГО «Хмельниччина без
сиріт», ГО «Подільський центр «Гендерна
рада» тощо.
Визначення стипендіатів міської Визначено 14 дітей та 20 викладачів та митців

2,0 БГ

558,0 БГ

511,2 БГ

Кількість вистав
– 50 од.
Кількість
глядачів – 1,6
тис. осіб
Кількість заходів
– 3 од.
Кількість
учасників – 60
осіб
Кількість заходів
– 20 од.
Кількість
глядачів – 1,6
тис. осіб
Кількість
дітей та
учасників
колективів – 200
осіб
Кількість
пільговиків –
800 осіб

Кількість вистав –
16 од.
Кількість глядачів
– 480 осіб

Кількість
конкурсів – 5 од.
Кількість
залучених
учасників – 700
осіб

Кількість
конкурсів – 4 од.
Кількість
залучених
учасників – 526
осіб

Кількість
ініціатив – 35
од.

Кількість
ініціатив – 34 од.

Кількість

Кількість

Кількість заходів –
1 од.
Кількість
учасників – 22
особи

Кількість
дітей та учасників
колективів – 1765
осіб
Кількість
пільговиків – 774
осіб

ради у сфері культури та виплата - стипендіатів міської ради у сфері культури.
персональних стипендій

175

Організація
передплати Для бібліотек громади передплачено 68 назв
періодичних
видань
для або 258 примірників періодичних видань.
бібліотек громади

176

Проведення капітального та Виконання заходу заплановано на ІІ півріччя
поточного ремонтів закладів 2021 року.
культури

177

Придбання техніки, обладнання, Придбано для:
апаратури, книг тощо для - бібліотек-філій №№ 9, 12 - меблі, ноутбуки,
закладів культури
книги, періодичні видання;
- музею історії міста – ноутбук;
- міського будинку культури - обладнання (для
театру вогню і світла «Zlights»), протипожежне
обладнання;
- дитячої школи мистецтв - танцювальні
костюми;
- дитячої школи мистецтв «Заріччя» - бандуру
тощо.
Створення нового мистецького Виконуються роботи з капітального ремонту
простору
просто
неба прилеглої території дитячої школи мистецтв
«Мистецький
сад»
(вул. «Райдуга» (вул. Курчатова, 9).
Курчатова, 9)

178

179

Організація
мистецького У
мистецькому
середовищі
середовища «УкраїноТериторія» «УкраїноТериторія» у сквері ім. С. Бандери
у сквері імені С. Бандери
проведено фестиваль весняної обрядовості
«Ладовиці».

180

Створення
форум-клубу Форум-клуб створено.
«Хмельницька
родина»
(об’єднання
національнокультурних товариств міста) на
базі
центру
національного
виховання учнівської молоді

69,8 БГ

240,1 БГ
68,4 ВК

307,8 БГ

стипендіатів – 14
учнів, 20
викладачів та
митців
Забезпечення
бібліотек
періодичними
виданнями
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів

Кількість заходів
– 3 од.
Кількість
глядачів – 1 тис.
осіб
Кількість заходів
– 6 од.
Кількість
глядачів – 1 тис.
осіб
Кількість заходів
– 3 од.
Кількість
глядачів – 1 тис.
осіб

стипендіатів – 14
учнів, 20
викладачів та
митців

Кількість заходів
– 1 од.
Кількість глядачів
– 1 тис. осіб

181

Презентації, допрем’єрні покази Відбулося 5 допрем’єрних показів: «Аінбо сучасного українського кіно у дух Амазонки», «Фабрика снів», «Годзіла
кінотеатрі ім. Т. Шевченка
проти Конга», «Кролик Петрик 2: втеча до
міста», «Форсаж 9: нестримна сага».

182

Організація
імпровізованих
концертних майданчиків просто
неба,
проведення
літнього
концертно-просвітницького
сезону у Мистецькому дворику,
парках і скверах, на пішохідній
частині вулиці Проскурівської

183

184

185

На імпровізованих майданчиках просто неба
відбулись: концертні програми учнівських
творчих
колективів
мистецьких
шкіл,
муніципального академічного камерного хору
(у Мистецькому дворику музичної школи №1
ім. М. Мозгового); кінопокази, концертні
програми, перегляди футбольних матчів,
художній пленер спільно з ГО «Хранителі
спадщини»
(щосуботи у Молодіжному
парку); концерт гурту «Free Jam» на вул.
Проскурівській у рамках фестивалю «Джаз
фест Поділля».
Міські бібліотеки провели літні майданчики та
цикл заходів «Бібліотечне літо» .
У мікрорайонах Гречани та Озерна на
майданчиках біля шкіл мистецтв «Озерна»,
«Райдуга» відбулися концертні програми.
Проведення Культурних пікніків Виконання заходу заплановано на ІІІ квартал
«Khmelfamily» у Молодіжному 2021 року.
парку спільно з національними
общинами
Надання фінансової підтримки у Виконання заходу заплановано на наступні
створенні художнього фільму періоди.
«Між
крадіїв»,
організація
прем’єрного показу
Розвиток
подієвого
культурного туризму

та Встановлено
туристично-інформаційний
центр біля кінотеатру ім. Т. Шевченка,
придбано 13 сенсорних інформаційних кіосків,
створено веб-ресурс http://khmel.travel/ та
інформаційний
веб-ресурс
керування
контентом мережі сенсорних інформаційних
кіосків, мобільні додатки khmel.travel для

26,5 БГ

Кількість заходів
– 3 од.
Кількість
глядачів – 1 тис.
осіб
Кількість заходів
– 15 од.
Кількість
глядачів – 2 тис.
осіб

Кількість заходів
– 5 од.
Кількість глядачів
– 1,1 тис. осіб
Кількість заходів
– 51 од.
Кількість глядачів
– 12 тис. осіб

Кількість заходів
– 3 од.
Популяризація
громади,
підтримка
місцевих
культурних
індустрій
Туристичноінформаційний
центр – 1 од.
Кількість
сенсорних
інформаційних
кіосків – 10 од.

Кількість
створених веб
ресурсів – 3 од.

операційних систем Android та IOS.

186

Технічна підтримка QR-кодів на QR-коди на будівлях-об’єктах
будівлях – об’єктах та пам’ятках спадщини зчитані 3,4 тис. разів.
культурної спадщини

187

Виготовлення
рекламної продукції

188

культурної

19,2 БГ

сувенірної, Виготовлено
сувенірну
фестивальну
продукцію (маски з логотипом фестивалів
«Rock&Buh», «Джаз Фест Поділля»).
Проведення
відкриття У зв’язку із карантинними заходами відкриття
туристичного сезону
туристичного сезону не відбулося.

9,4 БГ

189

Видання Календаря мистецьких Видано Календар мистецьких подій у травні
подій
2021 року.

190

Виготовлення
облікової
документації
на
об’єкти
культурної спадщини
Реконструкція існуючої будівлі
краєзнавчого
музею
під
музейний комплекс історії та
культури на вул. Свободи, 22
Реставрація міського будинку
культури на вул. Проскурівській,
43, будівлі дитячої музичної
школи №1 ім. М. Мозгового на
вул. Проскурівській, 18

191

192

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Роботи продовжуються.

2055,0 БГ

Здійснюється
коригування
проєктнокошторисної документації на виконання робіт
з реставрації міського будинку культури на
вул. Проскурівській, 43

Кількість
створених веб
ресурсів – 4 од.
Кількість
електронних
зчитувань - 6
тис. разів
Кількість
видів сувенірної
продукції – 3 од.
Кількість
учасників – 2
тис. осіб
Кількість
запитів
(переглядів) на
сайті та сторінці
у фейсбук - 1
тис. разів
Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість
електронних
зчитувань – 3,4
тис. разів
Кількість
видів сувенірної
продукції – 2 од.

Кількість запитів
(переглядів) на
сайті та сторінці у
фейсбук - 597
разів

Залучення
мешканців до
вивчення історії
Кількість
об’єктів – 2 од.

4.6. Фізична культура і спорт
193

194

Проведення
фізкультурноспортивних
заходів
з
олімпійських та неолімпійських
видів спорту (у т. ч. для
інвалідів)
Забезпечення
підготовки
та

Проведено 49 загальноміських фізкультурноспортивних заходів з олімпійських та
неолімпійських видів спорту.

747,1 БГ

Кількість заходів Кількість заходів –
– 140 од.
49 од.

Профінансовано 143 навчально-тренувальних

6138,2 БГ

Досягнення

участі
спортсменів
(збірних збори до обласних та всеукраїнських змагань.
команд) у змаганнях усіх рівнів
195

Забезпечення
виплати Здійснюється виплата стипендії міського
персональних стипендій кращим голови кращим спортсменам та премії міського
спортсменам та премій кращим голови кращим тренерам.
тренерам

679,4 БГ

196

Придбання
обладнання
та Придбано для:
інвентарю для дитячо-юнацьких
- ДЮСШ № 1 - проєкційний екран,
спортивних шкіл
проєктор, стільці, ноутбук, акустичну
систему тощо;
- ДЮСШ №3 - обладнання для настільного
тенісу, занять тхеквондо;
- ДЮСШ №3 «Спартак» - гриф штангу для
пауерліфтингу,
- ДЮСШ № 4 - котел газовий.
Будівництво
Виконано капітальний ремонт спортивного
багатофункціональних
майданчика біля житлового будинку №3 на
спортивних
майданчиків
із вул. Перемоги.
штучним/трав'яним покриттям,
тренажерним
обладнанням,
тенісними столами
Будівництво
приміщення з Роботи продовжуються.
улаштуванням зовнішніх мереж,
футбольного і тренажерного
майданчиків
на
водноспортивній станції на вул.
Нижній Береговій, 2/1
Реконструкція
котельні
під Виконано роботи з коригування робочого
спортивні приміщення на СК проєкту.
«Поділля»
на
вул.
Проскурівській, 81
Будівництво (улаштування) 2 Виконання заходу заплановано на наступні
футбольних полів та спортивного періоди.
комплексу ДЮСШ №1 на
вул. Зарічанській, 11/5, у т. ч.
виготовлення
проєктно-

248,5 БГ

197

198

199

200

100,0 БГ

високих
спортивних
результатів
Кількість
спортсменів – 15
осіб
Кількість
тренерів – 15
осіб
Кількість
закладів – 3 од.

Кількість
спортсменів – 20
осіб
Кількість тренерів
– 20 осіб

Кількість
об’єктів – 30 од.

Кількість об’єктів
– 1 од.

Кількість споруд
– 1 од.

200,1 БГ

Кількість споруд
– 1 од.
Кількість споруд
– 3 од.

Кількість закладів
– 4 од.

201

202

203

204

205

кошторисної документації
Реконструкція
нежитлового Виконання заходу заплановано на наступні
Кількість споруд
приміщення
з
прибудовою періоди.
– 1 од.
другого евакуаційного виходу на
пров. Пекарському, 2, у т. ч.
виготовлення
проєктнокошторисної документації
Реконструкція тенісних кортів Виконання заходу заплановано на наступні
Кількість споруд
ДЮСШ №3 на вул. Прибузькій, періоди.
– 1 од.
3/1
Будівництво Палацу спорту на Продовжуються роботи з будівництва Палацу 16818,0 БГ Кількість споруд
вул. Прибузькій, 5/1А, Льодового спорту (виконано монтаж огороджуючих
– 3 од.
палацу на вул. Прибузькій, 7/3А, конструкцій глядацької зали зі спортивним
спеціалізованого залу боксу на ядром, виконуються роботи з монтажу
території спортивного комплексу інженерних мереж, утеплення та оздоблення
«Поділля» ДЮСШ №1 на вул. фасаду тощо).
Проскурівській, 81
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Охорона навколишнього природного середовища
Розширення мережі об’єктів Виконання заходу заплановано на наступні
Кількість
природно-заповідного фонду та періоди.
новостворених
збереження існуючих, винесення
об’єктів
в натуру територій природноприроднозаповідного фонду
заповідного
фонду – 4 од.
Благоустрій та створення нових Проведено заходи з озеленення території парку
16,7
Кількість
Кількість
зелених насаджень
ім. М. Чекмана.
інші кошти висаджених
висаджених дерев
дерев та кущів – та кущів – 469 од.
450 од.

206

Розробка комплексної програми Розробка
комплексної
програми
буде
розвитку зелених насаджень та проводитись на основі схеми озеленення міста
рекреаційних
територій
з після її затвердження.
використанням
сучасних
дизайнерських рішень і методів
ландшафтного дизайну

207

Будівництво локальних очисних Виконання заходу заплановано на наступні

Збільшення
площі зелених
насаджень,
підвищення
естетичної
привабливості
території
громади
Проєктно-

споруд поверхневого стоку у періоди.
водоохоронних зонах
208

209

210

211

212

213

214
215

Придбання
обладнання
для
збору,
транспортування,
перероблення, знешкодження та
складування побутових відходів
Капітальний ремонт-очищення
русла р. Південний Буг, р.
Кудрянка
Реконструкція
скидного
колектора
та
розчистка
р. Плоскої

Придбано 25 комплектів контейнерів для
роздільного збирання відходів та 25 шт. боксів
для батарейок з метою продовження практики
сортування сміття у закладах освіти.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Виконання робіт з розчистки та
благоустрою
струмка
Безіменного
(від
вул.
Інститутської
до
міського
перинатального центру)
Продовження
будівництва
самопливного
і
напірного
колекторів та каналізаційної
насосної станції продуктивністю
1500 куб.м/добу у житловому
масиві «Лезневе 1,2» (ІІ черга)
Реконструкція
каналізаційної
насосної станції з мережами
водопроводу та каналізації у
мікрорайоні Лезневе
Інвентаризація
зелених
насаджень
Організація пунктів прийому
небезпечних
відходів
від
населення, побутової техніки,
будівельного сміття, пластику та
скла для подальшої утилізації

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

50,0 інші
кошти

кошторисна
документація – 1
од.
Кількість
обладнання – 1
од.
Покращення
санітарного
стану водойми
Зменшення
вмісту
забруднюючих
речовин у
водних об’єктах
Обсяг виконаних
робіт – 60%

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Продовжується виконання робіт з улаштування
зовнішніх мереж каналізації на вулицях
Новосільній та Тихій.

370,0 БГ

Покращення
санітарного
стану

Введення І черги у експлуатацію знаходиться
на стадії завершення.

462,0 БГ

Покращення
санітарного
стану

341,7 БГ

Кількість
прийнятих
ртутних ламп – 1
тис. од.,
термометрів –
200 од.,
відпрацьованих

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Прийом небезпечних відходів проводиться
відповідно до графіку роботи «ЕкоБуса», а
також стаціонарно у Центрі управління
відходами
(пр.
Миру,
7).
Прийнято
люмінесцентних
ламп
4078
од.,
енергозберігаючих
ламп
2625
од.,
термометрів - 701 од., батарейок та

Кількість
прийнятих ртутних
ламп – 4,1 тис. од.,
термометрів – 701
од.,
відпрацьованих
батарейок та

акумуляторів - 2170 кг.
216

Реалізація заходів з роздільного
збирання
та
сортування
побутових
відходів
на
контейнерних майданчиках

217

Виконання робіт з утилізації
біомаси (опале листя, суха
рослинність, гілля)
Облаштування
контейнерних
майданчиків та встановлення
підземних контейнерів для збору
побутових відходів
Будівництво майданчиків для
сортування відходів
Розробка проєктно-кошторисної
документації на виконання робіт
з накриття, рекультивації та
розширення існуючого полігону
Реалізація Проєкту «Розумне Тривають роботи з розробки проєкту «Нове
довкілля. Хмельницький»
будівництво самопливного каналізаційного
колектора полігону побутових відходів (пр.
Миру, 7)».
Розпочато роботи з капітального ремонту
частини нежитлового приміщення на вул.
Кропивницького, 6А (будівництво навчального
центру поводження з відходами).
Проведення
заходів, Проводилась
інформаційно-роз'яснювальна
спрямованих
на
поширення робота у ЗМІ щодо дотримання Правил
екологічних знань, підвищення благоустрою території міста, заборону торгівлі
рівня
екологічної
культури первоцвітами, ловлі риби під час нересту,
населення,
у
т.
ч. спалювання залишків сухої рослинності та
розповсюдження
екологічної відходів тощо (розміщено на інтернет-ресурсах
реклами
7 повідомлень, на радіо - 2 інтерв’ю,
телебаченні - 5 інтерв’ю).
До Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища спільно з фахівцями відділу
краєзнавства
Хмельницької
обласної

218

219
220

221

222

Відповідно
до
укладених
угод
про
співробітництво з ФОП Матвєєв, ФОП Жовмір
на майданчиках міста встановлено контейнери
для збору ПЕТ-пляшки, ПП Король контейнери для збору відходів скла.
Гілля подрібнюється на території полігону
побутових відходів. Щепою здійснюється
пересипка полігону.
Виконано коригування робочих проєктів на
виконання робіт з встановлення підземних
контейнерів на вул. Соборній, 26, вул.
Володимирській, 78
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Роботи виконуються.

батарейок – 900
кг
Збереження
навколишнього
середовища

5,7 БГ

акумуляторів – 2,2
т

Покращення
санітарного
стану
Кількість
підземних
контейнерів – 2
од.
Кількість
об’єктів – 9 од.
Розроблена
документація – 1
од.
Покращення
санітарного
стану

Кількість заходів Кількість заходів –
– 6 од.
5 од.
Кількість
інформаційних
листівок – 1 тис.
од.

223

224

225

226

бібліотеки для юнацтва проведено молодіжну
еко-акцію для студентів ДНЗ «Хмельницький
центр ПТО сфери послуг» «Увійди в природу з
другом».
Проводились тематичні заняття з дітьми
дошкільного віку, перегляд та обговорення з
учнями і вихованцями закладів освіти
вітчизняних художніх і документальних
фільмів
і
мультфільмів,
присвячених
глобальним проблемам людства. Поширено
серед
учасників
освітнього
процесу
інформаційні матеріали з питань управління
відходами
та
сталого
споживання
енергоресурсів.
У закладах освіти проведено інформаційну
кампанію «Сортуємо сміття-дбаємо про
майбутнє».
Учні СЗОШ №6 є учасниками Всеукраїнського
проєкту «Компола».
5.2. Техногенна безпека, забезпечення правопорядку, охорона праці
Вдосконалення
системи 10 лютого,12 травня 2021 року проведено
Перевірки
оповіщення населення у разі комплексні перевірки системи оповіщення
системи
виникнення
надзвичайних «Сигнал – ВО».
оповіщення – 4
ситуацій
од.
Забезпечення виконання заходів Обстежено 10 захисних споруд цивільного
Кількість
з приведення захисних споруд захисту комунальної власності, 16 споруд –
обстежених
цивільного захисту комунальної приватної форми власності, 10 споруд –
споруд – 9 од,
власності до стану, придатного державної форми власності.
укрить – 420 од.
до використання
Забезпечується утримання захисних споруд у
стані готовності до укриття населення.
Забезпечення
ефективного Проведено 10 засідань комісії з питань
Засідання
функціонування
ланки техногенно-екологічної
безпеки
та
комісій – 4 од.
територіальної підсистеми єдиної надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 20
державної системи цивільного питань.
захисту
Здійснення моніторингу стану Проводиться постійний моніторинг стану
Зменшення рівня
травматизму
виробничого
і травматизму невиробничого характеру.
травмованих
невиробничого характеру
На комунальних підприємствах, установах,
внаслідок
організаціях сталось 8 випадків травматизму,
нещасних

Перевірки системи
оповіщення – 2 од.
Кількість
обстежених споруд
– 36 од.

Засідання комісій
– 10 од.

Збільшення рівня
травмованих
внаслідок
нещасних випадків
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Проведення
профілактичних
заходів,
спрямованих
на
усунення
шкідливих
і
небезпечних
факторів,
запобігання нещасним випадкам
на виробництві та випадкам
травматизму
невиробничого
характеру

228

Надання фінансової підтримки
закладам, які утримуються за
рахунок державного та обласного
бюджетів та відіграють важливу
роль
у
забезпеченні
правопорядку

пов’язаних з виробництвом (за аналогічний
період 2020 року - 4). Загальна кількість
випадків невиробничого характеру - 10854 (за
аналогічний період 2020 року – 10162).
Здійснено 55 перевірок, у т. ч. стану охорони
праці
на
підприємствах,
установах,
організаціях комунальної власності – 15, стану
організації безпечного перебування дітей в
освітніх закладах – 14, безпечної експлуатації
атракціонів - 26.
З метою формування активної свідомої позиції
щодо значення здорових і безпечних умов
праці, виховання у майбутніх роботодавців та
працівників високої культури безпеки праці на
виробництві проведено щорічний конкурс
дитячого малюнку «Охорона праці очима
дітей».
Надано
шефську
допомогу військовим
частинам - для забезпечення матеріальнотехнічними засобами, І Державному пожежнорятувальному загону ГУ ДСУ з надзвичайних
ситуацій у Хмельницькій області – для
придбання спеціального одягу та обладнання,
Хмельницькому районному управлінню поліції
ГУНП у Хмельницькій області – для
оновлення
матеріально-технічної
бази,
Національній
академії
Державної
прикордонної служби України – для
облаштування на території академії скверу
пам’яті героїв російсько-української війни, ДУ
«Хмельницький слідчий ізолятор» - для
модернізації
системи
відеонагляду,
Управлінню служби безпеки України у
Хмельницькій області – для придбання
мікроавтобусу для оперативно-слідчої групи,
Управлінню патрульної поліції у місті
Хмельницькому – для придбання велосипедів
та комп’ютерної техніки.

3425,0 БГ

випадків - на
10%

- на 6,8%

Проведення
перевірок – 80
од.

Здійснено
перевірок – 55 од.

Забезпечення
правопорядку

6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
6.1. Бюджетно-фінансова політика
229

Інформування
громадськості
щодо
надходжень
та
використання коштів бюджету
громади
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Контроль
за
цільовим
та
ефективним
використанням
бюджетних коштів, недопущення
виникнення кредиторської та
дебіторської заборгованості у
бюджетній сфері
Вжиття заходів, спрямованих на
погашення боргу із сплати
податків, зборів та інших
обов'язкових
платежів
до
бюджету громади
Упередження
мінімізації
податкових
зобов’язань
платниками податків, які при
значних обсягах валових доходів
нараховують
незначні
суми
податків
Залучення до оподаткування
підприємств, які зареєстровані у
інших
регіонах,
проте
здійснюють
господарську
діяльність на території громади
Проведення
інформаційних
кампаній з роз’яснення новацій
податкового законодавства у
Центрі обслуговування платників
податків
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Усі публічні заходи щодо представлення та
обговорення проєкту бюджету громади на 2021
рік, внесення змін до проєкту бюджету на 2021
рік, звіти про використання коштів бюджету
висвітлювались на офіційному сайті міської
ради.
Бюджет громади на 2021 рік сформовано на
засадах
програмно-цільового
методу.
Фінансування
видатків
здійснюється
відповідно до затверджених програм.

Кількість
інформацій – 4
од.

Кількість
інформацій – 5 од.

Відсутність
заборгованості у
бюджетних
закладах

Відсутність
заборгованості у
бюджетних
закладах

За результатами вжитих заходів сума
податкового боргу зменшилась на 41,7 млн.
грн.

Зменшення суми
боргу на 3%

Зменшення суми
боргу на 50,7%

Додатково залучено до бюджету податку з
доходів фізичних осіб у сумі 780,0 тис. грн.

Збільшення
надходжень до
бюджету
громади на
1250,0 тис. грн.

Збільшення
надходжень до
бюджету громади
на 780,0 тис. грн.

Залучено до оподаткування підприємства, які
зареєстровані у інших регіонах, проте
здійснюють господарську діяльність на
території громади. За результатами проведеної
роботи залучено 927,8 тис. грн.
Проведено
32
публічних
заходи
з
інформування щодо застосування реєстраторів
розрахункових операцій, декларування доходів
громадян, впорядкування податкового боргу
тощо.

Збільшення
надходжень до
бюджету
громади на
3500,0 тис. грн.
Імплементація
законодавчих
новацій,
забезпечення
діяльності
бізнесу у
правовому полі

Збільшення
надходжень до
бюджету громади
на
927,8 тис. грн.
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6.2. Управління майном територіальної громади
Продовження робіт з реєстрації Зареєстровано право власності на 23 об’єкти
права власності на нерухоме нерухомості.
майно, яке перебуває у власності
територіальної громади
Замовлення оцінки нерухомого Виконання заходу заплановано на наступні
майна та рецензування звітів про періоди.
оцінку майна
Виконання робіт з поліпшення Виконано ремонтні роботи приміщень на вул.
161,3 БГ
стану
об’єктів
комунальної Кам’янецькій,
2
(ремонт
санітарного
335,4 ВК
власності, які передаються у приміщення (ІІІ поверх), пожежної сигналізації
оренду
та спостереження), вул. Проскурівській, 4/3
(ремонт санітарних приміщень, світильників),
вул. Проскурівського підпілля, 71 (ремонт
внутрішніх
інженерних
мереж),
вул.
Кам’янецькій,
74
(ремонт
внутрішніх
інженерних мереж), вул. Інститутській, 5
(встановлення вхідних дверей, монтаж засобів
сигналізації).
Забезпечення
погашення Станом на 01.07.2021 року заборгованість за
заборгованості за договорами договорами оренди становить 1080,8 тис. грн.
оренди майна, що належить до Рівень оплати орендарів – 102,8%.
комунальної
власності
територіальної громади
Забезпечення
виконання За І квартал 2021 року затверджені фінансові
комунальними підприємствами плани у частині доходів виконали 19
фінансових планів та отримання комунальних підприємств (48,7% від загальної
позитивного
фінансового кількості підприємств), у частині виконання
результату
від
здійснення фінансового результату – 19 (48,7%).
господарської діяльності
За результатами господарської діяльності 22
підприємства (І квартал 2020 року - 26)
отримали чистий прибуток на суму 22,7 млн.
грн., що на 103,2 млн. грн. менше у порівнянні
з відповідним періодом 2020 року. 16
підприємств спрацювали зі збитками у сумі
31,4 млн. грн. (І квартал 2020 року - 12), що на
16,7 млн. грн. більше у порівнянні з
відповідним періодом 2020 року. Одне
підприємство отримало нульовий фінансовий

Кількість
зареєстрованих
об’єктів – 50 од.

Кількість
зареєстрованих
об’єктів – 23 од.

Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість об’єктів
– 5 од.

Рівень оплати –
не менше 100%

Рівень оплати –
102,8%

Кількість
прибуткових
підприємств – 26
од.

Кількість
прибуткових
підприємств – 22
од.
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Впровадження
комунальними
підприємствами
заходів
інвестиційних програм
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Залучення кредитних коштів для
оновлення матеріально-технічної
бази комунальних підприємств
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Надання фінансової підтримки,
допомоги, відшкодування різниці
між встановленими тарифами та
фактичними
витратами
на
виробництво
послуг
комунальним підприємствам
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Встановлення єдиної системи
управління та супутникового

результат.
Загальний фінансовий результат (чистий
збиток) за І квартал 2021 року по 39
підприємствах становить 8,7 млн. грн. (І
квартал 2021 року - чистий прибуток 111,2
млн. грн.).
Комунальними підприємствами упроваджено 8
заходів інвестиційних програм.
КП «Південно–Західні тепломережі» виконало
4 заходи (заміна водо– водяних підігрівачів у
центральних теплових пунктах; придбання
нарізувача швів для асфальтобетонного
покриття, заміна теплових мереж (2 об’єкти)),
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» - 3
заходи (придбання комп’ютерної техніки для
котелень на вул. Трудовій, 11, вул. М.
Трембовецької, 51/1, вул. С. Бандери, 32/1,
заміна теплових мереж (1 об’єкт), придбання
комп’ютерної та організаційної техніки), МКП
«Хмельницькводоканал» - 1 захід (капітальний
ремонт насосного агрегату №4 на головній
каналізаційній насосній станції на вул.
Трудовій, 6).
МКП
«Хмельницькводоканал»
отримано
перший кредитний транш НЕФКО у сумі 180,0
тис. євро у рамках проєкту «Підвищення
енергоефективності систем водопостачання та
водоочищення: Реконструкція каналізаційних
насосних станцій №№ 2, 7, 12 у місті
Хмельницькому».
Надано фінансову підтримку для забезпечення
господарської діяльності на суму 31,0 млн.
грн.,
у
т.
ч.
МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго» - 16,0 млн.
грн., КП «Південно–Західні тепломережі» 12,0 млн. грн., МКП «Хмельницькводоканал»
- 3,0 млн. грн.
Систему
управління
та
супутникового
моніторингу
спеціалізованої
техніки

Кількість заходів Кількість заходів –
– 30 од.
8 од.

Кількість
підприємств – 5
од.

Кількість
підприємств – 5
од.

Якісне,
своєчасне,
безперебійне
надання послуг

Кількість
Кількість
підприємств – 18 підприємств – 18

моніторингу
техніки
підприємств

спеціалізованої впроваджено
комунальних підприємствах.

на

18

комунальних

од.

од.

* БГ – бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ОБ – обласний бюджет, ВК – власні кошти

Начальник управління

Оксана НОВОДОН

