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Інформація
про стан виконання Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
за 1-ше півріччя 2021 року
№

Зміст заходу
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Організація
прийомів
офіційних
делегацій,
представників
міжнародних
організацій,
фінансових
інституцій
з
питань
налагодження співпраці

Виконання заходів
І. Міжнародне співробітництво
25 січня 2021 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і Повноважним
Послом Турецької Республіки. В ході зустрічі обговорено питання налагодження співпраці у різних
сферах: економічній, освітній, культурній, туристичній тощо. Паном Послом запропоновано розглянути
турецьку модель розвитку індустріального парку, яку вже запроваджено на території України, шляхом
залучення турецьких інвесторів та представників бізнесу до управління індустріальним парком.
Досягнуто домовленостей в подальшому більш детально опрацювати цю можливість з турецьким
бізнесом. Обговорено перспективи майбутньої співпраці після підписання побратимської угоди з
турецьким містом Айдин, в тому числі в культурній та туристичній сферах, включення туристичних
об’єктів Хмельниччини до туристичних маршрутів, які пропонуються турецькими туроператорами.
10 лютого 2021 року відбулась зустріч керівництва міської ради з президентом HPC INTERNATIONAL
SAS (Німеччина) Франком Каргом. В ході зустрічі обговорено можливості співробітництва між
Хмельницькою міською радою та HPC INTERNATIONAL SAS в сфері переробки твердих побутових
відходів.
22 лютого 2021 року відбулась зустріч керівництва міської ради з керівником експертної групи проєкту
ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги»
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(SESAR) Штефаном Сабау. В ході зустрічі було обговорено розвиток та захист економічної конкуренції
на регіональних ринках Хмельницького, застосування законодавства про державну допомогу суб’єктам
господарювання тощо.
11 березня 2021 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і
Повноважним Послом Угорщини в Україні
Іштваном Ійдярто. В ході зустрічі обговорено
питання налагодження співпраці у різних сферах.
13 травня 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з представниками ДУ
«ЮКРЕЙНІНВЕСТ» Ukraine Invest. Обговорили напрями співпраці з метою залучення інвестицій в
економіку міста.
8 червня 2021 року відбувся робочий візит представників Офісу Ради Європи в Україні в рамках Проєкту
«Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні». Працівники
міської ради взяли участь у воркшопі щодо напрацювання пропозицій бачення розвитку території будівлі
кінотеатру «Мир».
17 червня 2021 року об 14.30 відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і
Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом. В ході зустрічі
обговорено питання налагодження співпраці в економічній сфері. Окремо обговорили можливості
співпраці в галузі освіти, а саме впровадження розробок литовської компанії «Айті Про» та їх
використання в навчальному процесі.
У зв’язку з нестабільною епідеміологічною ситуацією, спричиненою Covid-19, заходи відбувалися в
Проведення виїзних робочих
онлайн форматі.
зустрічей з представниками
міжнародних організацій, у т.ч. 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
донорських
реконструкції та розвитку.
25 травня 2021 року представник міської ради взяв участь в Українсько-лівійському бізнес-форумі. В
рамках форуму відбулося підписання Угоди про співпрацю та створення українсько-лівійської ділової
ради між Українським союзом промисловців і підприємців та Діловою радою Лівії.
22-26 червня 2021 року представник міської ради взяв участь у навчальному проєкті «Україна-Китай:
building bridges», організованого Харківською міською радою.
Програма проєкту складалася з навчально-практичної та екскурсійної частин. Навчально-практична
частина складалася з лекційних блоків, які ознайомили з особливостями ділового етикету сучасного
Китаю; маркерами представлення міста та його економічних можливостей китайським партнерам;
мистецтвом каліграфії; особливостями китайської кухні; історією становлення КНР та адміністративним
устроєм; як вести переговори з китайськими партнерами тощо.
Екскурсійна частина програми ознайомила з м. Харків, бізнес-парком «Екополіс ХТЗ» та буддійським
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храмом.
Хмельницькою міською радою розпочато розробку Плану дій «Зелене місто» в рамках Програми ЄБРР
Співпраця з міжнародними
«Зелені міста». Розроблятиме План дій британська компанія ATKINS у партнерстві з компанією
організаціями з підготовки
«Білфінгер Тебодін Україна». Експерти ATKINS працюватимуть над Планом дій близько року. За цей час
проектів економічного та
буде зібрано та проаналізовано актуальну інформацію, визначено основні екологічні проблеми міста та
соціального розвитку
викладено пропозиції й заходи, які допоможуть покращити загальну екологічну ситуацію в місті.
Куруватиме проєкт Офіс з реалізації проєкту «Розумне довкілля. Хмельницький». Розробка Плану дій
«Зелене місто» для Хмельницького здійснюється за донорської підтримки Шведського Агентства з
питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete).
Хмельницька міська територіальна громада увійшла до переліку десяти міст і територіальних громад, які
отримають до 1,0 млн. грн. грантових коштів на зміцнення місцевого сектору МСП під час пандемії
COVID-19. Цей грантовий конкурс є частиною проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП», який реалізує за дорученням ЄС та уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проєкт націлений безпосередньо на стимулювання сталості й
відновлення української системи підтримки МСП у містах та місцевих громадах.
Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради подано заявку «Розвиток індустріального парку
«Хмельницький» для участі у конкурсі грантів від Європейської комісії в рамках програми «Мери за
економічне зростання - Пілотні проекти». Заявка успішно пройшла перший етап відбору.
5 травня 2021 року працівники міської ради разом із представником Парламентської Асамблеї Ради
Забезпечення участі
представників міст-побратимів Європи взяли участь в онлайн обговоренні деталей програми церемонії вручення Призу Європи, яка
та інших іноземних делегацій у відбудеться під час святкування Дня міста.
Комунікація з містами-побратимами під час пандемії здійснюється на базі онлайн платформи містзаходах, що проводяться в
побратимів (https://khm.ileyes.com/).
громаді
Народний аматорський ансамбль народного танцю «Веселка» планує культурний візит до містаОрганізація участі груп учнів,
побратима Бор (Сербія) у серпні 2021 року.
студентів, спортивних та
творчих колективів у заходах,
що проводяться містамипобратимами
22-26 червня 2021 року представник міської ради взяв участь у навчальному проєкті «Україна-Китай:
Обмін досвідом з іншими
building bridges», організованого Харківською міською радою.
містами України
Програма проєкту складалася з навчально-практичної та екскурсійної частин. Навчально-практична
частина складалася з лекційних блоків, які ознайомили з особливостями ділового етикету сучасного
Китаю; маркерами представлення міста та його економічних можливостей китайським партнерам;
мистецтвом каліграфії; особливостями китайської кухні; історією становлення КНР та адміністративним
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устроєм; як вести переговори з китайськими партнерами тощо.
Екскурсійна частина програми ознайомила з м. Харків, бізнес-парком «Екополіс ХТЗ» та буддійським
храмом.
Участь у семінарі взяли представники місцевого самоврядування з м. Київ, м. Івано-Франківськ, м.
Запоріжжя, м. Кременчуг, м. Кривий Ріг, м. Мелітополь, м. Суми, м. Херсон.
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою Covid-19 як в Україні, так і за
Організація прийомів груп
учнів, студентів, спортивних та кордоном, організація прийомів груп молоді міст-побратимів перенесена на ІІ півріччя 2021року.
творчих колективів містпобратимів для участі у
заходах, що проводяться в
громаді
Представники міської ради постійно удосконалюють свій професійний рівень. Взято участь у
Участь представників
різноманітних конференціях, вебінарах, семінарах та навчальних програмах тощо:
виконавчих органів міської
- 3 лютого 2021 року у вебінарі «Віртуальний глобальний обмін між містами, щодо реагування
ради у семінарах, тренінгах,
муніципалітетів на Covid-19 у секторі охорони здоров’я», організований GIZ – Connective Cities online
інших навчальних заходах з
event: Municipal response to Covid-19 in the Health Sector). Вебінар об’єднав представників муніципалітетів
проектного менеджменту,
та експертів, які представили результати досліджень проблеми та рішення, реалізовані у містах у галузі
ініційованих центральними
охорони здоров’я, а також конкретні випадки реагування муніципалітетів на Covid-19 у галузі охорони
органами виконавчої влади,
здоров’я з м. Кишинева (Молдова) та м. Боготи (Колумбія). Захід завершився активною дискусією між
міжнародними та
представниками муніципалітетів та експертами на місцях на тему вакцинації проти Covid-19 та викликів
всеукраїнськими
боротьби з дезінформацією.
організаціями
- 5 лютого 2021 року у вебінарі «Як отримати грант для розвитку громади в 2021 році» за участі Мар’яни
Кобелі – директорки консалтингової компанії «Центр розвитку «Час Змін», експертки Українського
Культурного фонду.
- 11 лютого 2021 року в першій частині та 18 лютого 2021 року в другій частині воркшопу з аналізу
ефективності здійснення державно-приватного партнерства, організованого Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДО «Агенція з питань підтримки державноприватного партнерства» та Проєктним офісом з питань державно-приватного партнерства SPILNO.
- 11 лютого 2021 року представник міської ради успішно завершив курс та тримав сертифікат з відкритих
даних для державних службовців Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK
aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
- 24 лютого 2021 року в онлайн-семінарі «Управління проєктним циклом в громадах Хмельницької
області», організованого Програмою U-LEAD with Europe, під час якого ознайомився з базовими
вимогами до проєктних заявок і логікою їхньої підготовки, а також можливими джерелами залучення

коштів в громади, існуючими джерелами та регіональними програмами підтримки.
- 7 квітня 2021 року в онлайн-семінарі «Підтримка ідентифікації та підготовки проєктів місцевого
розвитку регіонального значення».
- 8 квітня 2021 року у відкритті Лабораторії з моделювання міжнародних логістичних систем на базі
Хмельницького національного університету. Під час заходу представлено можливості використання
платформи FlexSim у сферах транспорту та логістики, будівництва, охорони здоров’я та сфери послуг.
- 16 квітня 2021 року у публічній дискусії «За закритими кордонами: транскордонне співробітництво
України та ЄС у часи Ковід» під час якої обговорили питання впливу пандемії на транскордонне
співробітництво України та ЄС.
- 22 квітня 2021 року у вебінарі «Особливості розробки проєктів розвитку громад як магнітів для
інвесторів. Важливість економічного блоку Стратегії розвитку громади», організованого ТОВ «Ділові
громади України на базі платформи «Економіка і інвестиції» Всеукраїнської Асоціації ОТГ.
- 12 травня 2021 року в онлайн-конференції «Розвиток місцевого самоврядування на прикладі КуявськоПоморського воєводства для представників органів місцевого самоврядування Хмельницької області»,
організованій Хмельницькою обласною державною адміністрацією та вебінарі «Державна стратегія
регіонального розвитку 2027» та можливості, які вона відкриває для розвитку на регіональному та
місцевому рівні, організованого ГО «Інститут громадянського суспільства» в межах реалізації проєкту
«Згуртованість та розвиток в інтересах людини – сприяння залученню громадськості та територіальних
громад до розвитку на основі положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027
року».
- 19 травня 2021 року представник міської ради успішно закінчив навчальний курс «Підготовка та
впровадження проєктів розвитку громад», наданий Асоціацією міст України через платформу масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus.
- 25 травня 2021 року у вебінарі «Підготовка та реалізація проектів державно-приватного партнерства, що
відповідають Цілям сталого розвитку», організованого Міністерством економічного розвитку спільно з
Європейською економічною комісією ООН.
- 25 травня 2021 року в Українсько-лівійському бізнес-форумі. В рамках форуму відбулося підписання
Угоди про співпрацю та створення українсько-лівійської ділової ради між Українським союзом
промисловців і підприємців та Діловою радою Лівії.
- 31 травня 2021 року в навчальному онлайн семінарі «Управління проектним циклом для громад
Північного хабу (вступний семінар).
- 1 червня 2021 року представники міської ради успішно пройшли тестування «Цифрограм для
держслужбовців» на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта та отримали сертифікати, що
засвідчують високий рівень цифрової грамотності.
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Забезпечення
навчання,
стажування,
підвищення
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- 16 червня 2021 року в онлайн-презентації результатів Громадського моніторингу окремих аспектів
роботи митниці.
- 18 червня 2021 року у вебінарі «Оформлення та вимоги до супровідних документів інвестоб’єкта, базова
інформація для презентації та її розміщення на інвестмайданчиках», організованого всеукраїнською
асоціацією громад в партнерстві з ICC Ukraine Українським національним комітетом Міжнародної
торгової палати в рамках проєкту «ІНВЕСТГРОМАДИ».
22-26 червня 2021 року представник міської ради взяв участь у навчальному проєкті «Україна-Китай:
building bridges», організованого Харківською міською радою.
Програма проєкту складалася з навчально-практичної та екскурсійної частин. Навчально-практична
частина складалася з лекційних блоків, які ознайомили з особливостями ділового етикету сучасного
Китаю; маркерами представлення міста та його економічних можливостей китайським партнерам;
мистецтвом каліграфії; особливостями китайської кухні; історією становлення КНР та адміністративним
устроєм; як вести переговори з китайськими партнерами тощо.
Екскурсійна частина програми ознайомила з м. Харків, бізнес-парком «Екополіс ХТЗ» та буддійським
храмом.
26 січня 2021 року підприємства легкої промисловості міста взяли участь у текстильному онлайн бізнесфорумі «Україна-Узбекистан» (В2В), організованому Торгово-промисловою палатою України та
Асоціацією «Укрлегпром» спільно з дипломатичними установами України та Узбекистану. Участь у
форумі взяли представники Української асоціації підприємств легкої промисловості та Узбецької
Асоціації «Узтекстильпром». Під час форуму учасники налагодили прямі контакти, обговорили розвиток
українсько-узбецького співробітництва у текстильній, шкіряній, взуттєвій та інших галузях легкої
промисловості.
3-5 лютого 2021 року представники легкої промисловості: BESSA, Bocharova, Family by Stolyarchuk, Dias,
Gato, Bretelle, Vertex, Socks, Breathe experience мали змогу продемонструвати одяг власного виробництва,
укласти контракти та розширити ділове співробітництво на міжнародному фестивалі моди Kyiv Fashion
2021.
23 лютого 2021 року Хмельницька міська рада долучилася до участі в Zoom-конференції, організованій
Посольством України в Державі Ізраїль. Під час конференції обговорили ряд важливих питань, які
стосуються основних положень та можливостей Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, її
перспективи та вплив на економічні відносини обох країн; проаналізували ринок Ізраїлю та можливі
шляхи експорту та його технічне регулювання; особливості роботи на ринку Ізраїлю.
15 травня 2021 року відбулася офіційна зустріч керівництва міської ради з виконавчим директором ДУ
«ЮКРЕЙНІНВЕСТ». Під час зустрічі представлено інвестиційні можливості та потенціал Хмельницької
міської територіальної громади, обговорили шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України;
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сприяння взаємодії іноземних інвесторів з державними органами та органами місцевого самоврядування,
відповідними суб’єктами господарювання, підтримкою іноземних інвесторів під час підготовки та
реалізації ними інвестиційних проєктів.
27-31 травня 2021 року делегація Хмельницької міської ради на чолі з міським головою перебувала з
робочим візитом у Республіці Узбекистан. В рамках візиту делегація відвідала низку узбецьких
підприємств текстильної промисловості, освітній Моноцентр та малі промислові зони.
У 2021 році місто Хмельницький отримав найвищу відзнаку Парламентської Асамблеї Ради Європи –
Приз Європи (Europe Prize) за поширення європейських ідеалів.
28 травня 2021 року під час робочого візиту делегації Хмельницької міської ради на чолі з міським
головою до м. Наманган (Республіка Узбекистан) підписано Угоду про споріднення між містом
Хмельницький, Україна та містом Наманган, Республіка Узбекистан. В рамках укладеної Угоди сторони
сприятимуть розвитку співпраці між організаціями та інститутами бізнесу, легкої промисловості, науки,
культури, охорони здоров’я, освіти, соціальних справ, спорту, молоді, туризму та охорони
навколишнього середовища в їх містах. Підписання Угоди відбувалося за участі Надзвичайного та
Повноважного Посла України в Узбекистані Миколи Дорошенка, Хокима Наманганської області
Шавката Абдураззакова, Хокима Намангану Гофіра Джамалова.
26 березня 2021 року в I-HUBі міської ради відбулася дружня зустріч «Meet&Greet» з іноземними
студентами, які навчаються у хмельницьких ВНЗ. Під час зустрічі іноземним студентам представлено
соціально-економічний потенціал міста Хмельницького, презентовано коротку історію про місто та
проведено вікторину. Усі присутні отримали пам’ятні сувеніри.
25 січня 2021 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і Повноважним
Послом Турецької Республіки. В ході зустрічі було обговорено питання налагодження співпраці у різних
сферах: економічній, освітній, культурній, туристичній тощо. Паном Послом було запропоновано
розглянути турецьку модель розвитку індустріального парку, яку вже запроваджено на території України,
шляхом залучення турецьких інвесторів та представників бізнесу до управління індустріальним парком.
Досягнуто домовленостей в подальшому більш детально опрацювати цю можливість з турецьким
бізнесом. Обговорено перспективи майбутньої співпраці після підписання побратимської угоди з
турецьким містом Айдин, в тому числі в культурній та туристичній сферах, включення туристичних
об’єктів Хмельниччини до туристичних маршрутів, які пропонуються турецькими туроператорами.
23 лютого 2021 року Хмельницька міська рада долучилася до участі в Zoom-конференції, організованій
Посольством України в Державі Ізраїль. Під час конференції обговорили ряд важливих питань, які
стосуються основних положень та можливостей Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, її
перспективи та вплив на економічні відносини обох країн; проаналізували ринок Ізраїлю та можливі
шляхи експорту та його технічне регулювання; особливості роботи на ринку Ізраїлю.

11 березня 2021 року відбулася зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і Повноважним Послом
Угорщини в Україні під час якої сторони обговорили питання налагодження співпраці у різних сферах та
спільної реалізації низки проєктів, зокрема:
- проєкт щодо спільної американсько-угорської ініціативи співпраці в Україні в рамках партнерства з
питань розвитку, який націлений на подолання пандемії COVID-19 та передбачає надання допомоги на
закупівлю медичного обладнання та модернізацію медичних установ;
- пропозиція співпраці з угорським кластером поводження з водою та налагодження партнерства в
системі водопостачання та водовідведення;
- проєкт у сфері сміттєпереробки;
- модернізація транспортної інфраструктури Хмельницького та придбання угорських автобусів Ikarus;
- грантові проєкти Вишеградського фонду в напрямках регіонального розвитку, туризму, довкілля,
підтримки малого і середнього бізнесу;
- програма Smart City (Digital Success Programme of Hungary), яка передбачає впровадження
різноманітних проєктів, що стосуються налагодження комунікації влади і громади, безпеки громадян,
ефективності транспортного руху тощо.
17 травня 2021 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним та Повноважним
послом Литовської Республіки в Україні. Під час зустрічі обговорили шляхи налагодження співпраці в
інвестиційній, освітній та культурній сферах.
27-31 травня 2021 року в рамках ділового візиту до м. Наманган (Республіка Узбекистан) делегація
Хмельницької міської ради мала зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці
Узбекистан, під час якої обговорено нові можливості кооперації для українсько-узбецького бізнесу,
вектори співпраці в рамках Угоди про споріднення між містом Хмельницький, Україна та містом
Наманган, Республіка Узбекистан тощо.
За сприяння Посольства України в Турецькій Республіці місто Хмельницький презентовано у турецькому
економічному виданні Dünya Gazetesi.
З метою забезпечення співробітництва з Державою Ізраїль налагоджено співпрацю з Посольством
України в Державі Ізраїль:
- проведено низку онлайн заходів за участі представників Посольства, Хмельницької міської ради,
українсько-ізраїльського бізнесу, зокрема, Zoom-конференція, під час якої обговорили ряд важливих
питань, які стосуються основних положень та можливостей Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, її
перспективи та вплив на економічні відносини обох країн; проаналізували ринок Ізраїлю та можливі
шляхи експорту та його технічне регулювання; особливості роботи на ринку Ізраїлю;
- для ознайомлення потенційних інвесторів та партнерів з містом, його єврейською спадщиною,
економічним та інвестиційним потенціалом надіслано промоційні матеріали про м.істо Хмельницький
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(відеоролик «Why Khmelnytskyi?», інвестиційний профіль м. Хмельницького (англійською мовою),
брошуру «Індустріальний парк «Хмельницький» (англійською мовою), брошура Хмельницького
благодійного фонду «Хесед Бешт», екземпляри літературно-публіцистичного збірника «Штетл»,
екземпляри листівок «Проскурів єврейський» та «Історія і сучасність: євреї Поділля»);
- напрацьовано шляхи розвитку партнерських відносин в освітній галузі, а також можливості для
навчання громадян Ізраїлю у м. Хмельницькому.
II. Промоція міста
Продовжується робота з актуалізації інформації на онлайн платформі міст-побратимів, яка включає
експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з висвітленням інвестиційних та
експортних можливостей, презентацією стратегічних проєктів тощо. Платформа містить VR простір для
промоції міста та VR локації міст-побратимів (з розміщенням панорам, фото-, відеоматеріалів, переходом
на інтернет-ресурси партнерів), що дає змогу містянам дізнаватись корисну інформацію про містапобратими (історію міст, розвиток галузей економіки, туризм, розваги та відпочинок тощо) та налагодити
корисні контакти.
1 та 8 квітня в соціальній мережі Facebook на сторінці онлайн платформи було проведену гру «Вгадай
місце», переможці отримали призи.
29 квітня в соціальній мережі Facebook на сторінці онлайн платформи було проведену вікторину з нагоди
отримання Призу Європи, переможці отримали призи.
1 липня в соціальній мережі Facebook на сторінці онлайн платформи було проведену вікторину з нагоди
Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки, переможці отримали призи.
Придбано:
- картини місцевого художника із зображенням пейзажів Хмельницького;
- брендовані футболки із символікою міста;
- конференц-таблички та прапорці іноземних держав;
- сувенірні ляльки-мотанки;
- брендовані подарункові пакети із символікою міста
Створення знаку знаходиться на стадії розробки, розроблено концепцію, створено макет в електронному
вигляді.

Створення туристичного знаку
міст-побратимів
та
віртуального пам’ятного знаку
нагород Призу Європи за
роботу
в
напрямку
євроінтергації
Розширення
присутності Створено іміджевий відеоролик про місто Хмельницький для презентації у Парламентській Асамблеї
громади в інформаційному Ради Європи на отримання нагороди Призу Європи. Англомовне озвучення відеоролику виконано носієм

полі інших держав
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мови, який є професійним диктором.
Онлайн платформа міст-побратимів постійно наповнюється якісним контентом.
Здійснюються заходи з просування онлайн платформи у соціальних мережах.

Розміщення
на
офіційній Інформація про заходи міжнародного співробітництва постійно розміщується на офіційній сторінці
сторінці Хмельницької міської Хмельницької міської ради.
ради інформації про заходи
міжнародного співробітництва
Публікації здійснювалися на веб-ресурсах засобів масової інформації та в соціальних мережах.
Забезпечення публікацій про Місто Хмельницький презентовано у турецькому економічному виданні Dünya Gazetesi.
економічний та інвестиційний YouТube канал “KyivNotKiev” випустив сюжет про європейське місто Хмельницький
потенціал громади в засобах (https://cutt.ly/3Qnu5J9).
масової інформації
В Інтернет-виданні «Європейська правда» розміщено статтю «Найбільш проєвропейське місто: як
Хмельницький виграв нагороду ПАРЄ» (https://cutt.ly/YQniovo).
Начальник управління економіки
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