Інформація
про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальної установи
Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2019-2021 роки за
1-ше півріччя 2021 року:
1. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру
 Оновлення матеріалів для представлення інвестиційного потенціалу міста:
o україномовна версія «Інвестиційний профіль м. Хмельницького.2021»
o англомовна версія «Khmelnytskyi Investment Profile.2021»
 Підтримка та наповнення інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua:
o оновлення економічних даних, внесення інформації по новим ділянкам
2. Сприяння створенню позитивного інвестиційного іміджу міста Хмельницького
 Робота SMM та ЗМІ напрямку:
Створено 59 дописів промо напрямку
https://www.facebook.com/KhmelCityDevelopmentAgency,
https://www.facebook.com/khmeltravel
охоплення аудиторії – 62 000 осіб, кількість взаємодій з дописами – 12000
 Партнерство з Офісом Ради Європи в організації публічного заходу щодо
планування будівлі кінотеатру "Мир", як прикладу публічного простору, в рамках
робочого візиту представників Офісу Ради Європи в Україні та експертів проєкту
Ради Європи у м. Хмельницькому
3. Збільшення обсягів залучення небюджетних коштів для реалізації стратегічних
ініціатив міста
 Агенцією підготовлено та подано 14 конкурсних проєктів, результати очікуються до
кінця 2021 року

Назва проєкту
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«Створення колекції
весільних суконь з
елементами подільської
вишивки «Vesillé»»
«Розробка концепції
інтерактивного культурного
простору та проведення
заходів ретро-тематики 50-90х
років у місті Хмельницький»
«Створення настільної гри
про місто Хмельницький за
мотивами коміксу «Таємниці
Хмельвіля»

Обсяг
гранту,
тис. грн.

Отримувач

Грантонадавач

ТОВ «Поларді
фешн груп»

Український
культурний
фонд

938

Український
культурний
фонд

670,3

Міське
комунальне
підприємство Кінотеатр ім. Т.Г.
Шевченка
КУ ХМР
«Агенція
розвитку
Хмельницького»

Український
культурний
фонд

1266

«V Літературноперекладацький фестиваль
TRANSLATORIUM»

КУ ХМР
«Агенція
розвитку
Хмельницького»

Український
культурний
фонд

1005

КУ «Молодіжний
центр»

British Council

30

Хмельницька ТГ

МОМ, USAID

575

Виконавчий
комітет ХМР
Хмельницький
8
міський будинок
культури
Art-хаб
у
"Мистецькому Хмельницька
саду". Європейська традиція - дитяча школа
9
мистецтво під відкритим мистецтв
небом
"Райдуга"
Хмельницький міський моноХмельницький
театр "Кут": Від технічного
10
міський моноперезавантаження до якісного
театр "Кут”
оновлення
Створення умов для
забезпечення гендерної
рівності серед особового
складу Територіального
КУ ХМР
управління Служби судової
«Агенція
11
охорони у Хмельницькій
розвитку
області шляхом вивчення
Хмельницького»
успішних канадських практик
і впровадження їх на
місцевому рівні.
School Startup Fair
ГО «Асоціація
12
директорів
закладів освіти»

European
Commission

1000 тис.
євро

House of
Europe

292

House of
Europe

281

House of
Europe

270
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«Створення «Волонтерського
кафе» на базі Молодіжного
центру»
«Покращення побутових умов
вихованців у Богданівецькому
дошкільному навчальному
закладі «Вербиченька»
шляхом проведення
капітального ремонту
будівлі»
«Development of the Industrial
Park Khmelnytskyi»
"Сучасне село" ("Modern
Village")

Purchase of water treatment
13 equipment (Придбання
спецтехніки для очищення

Комунальне
підприємство
«Парки і сквери

Canada Fund
for Local
Initiatives
(CFLI)
Канадський
Фонд
місцевих
ініціатив
Відділ преси,
освіти та
культури
Посольства
США
Посольство
Словацької
республіки в

590

16,8
тис.дол

4600 євро

водойм)
«Вербиченька» шляхом
проведення капітального
ремонту будівлі)
Improving the conditions for
pupils in Bohdanivtsi preschool
educational institution
"Verbychenka" by carrying out
major repairs of the building
14 (Покращення побутових умов
вихованців у Богданівецькому
дошкільному навчальному
закладі «Вербиченька»
шляхом проведення
капітального ремонту будівлі)

міста
Хмельницького»

Україні,
SlovakAid

Богданівецький
ДНЗ
«Вербиченька»
Хмельницької
міської
об’єднаної
територіальної
громади

Посольство
Республіки
Болгарія в
Києві

73000 BGN

4. Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення
зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм
Агенції та інших інвестиційних і неінвестиційних проєктів.
 В рамках міжнародного партнерства Відкритий уряд – місцевий рівень (OGP Local)
Агенцією, як партнерською організацією, проводилась робота за напрямками:
продовження курсу відкритої влади і посилення участі громадськості в прийнятті
управлінських рішень, формування «Зеленого курсу», розвитку економіки громади,
Розвиток цифрових компетентностей жителів громади
 Здійснення консультаційного супроводження процесу проведення публічних
закупівель установами, закладами та підприємствами комунальної форми
власності, проведення ринкових досліджень з метою ефективного проведення
тендерних процедур
o надано близько 120 індивідуальних консультацій для міських управлінь,
департаментів, комунальних закладів, підприємств, установ міста
Директор

Леся ГЕРАСИМЧУК

