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Інформація
з реалізації заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки за 2016-2020 роки:
Обсяг
№
фінансув
Зміст заходу
Виконання заходів
з/п
ання,
тис. грн.
І. Міжнародне співробітництво
У 2016-2019 роках у заходах, присвячених святкуванню Дню міста, взяли участь делегації
міст-побратимів Чеханов (Польща), Шяуляй (Литва), Сілістра (Болгарія), Руставі (Грузія),
міст Влоцлавек (Польща), Жешув (Польща) та Старобільськ (Україна), а також Президент
Continental European Union Club (Франція) Олів’є Ведрін, член Парламентської асамблеї
Ради Європи Еріх Фріц, Генеральний консул Республіки Польща в Вінниці Дамян
Цярціньскі.
У 2020 році у зв’язку з поширенням пандемії Covid-19 та погіршенням епідеміологічної
ситуації як у світі, так і в Україні іноземні делегації не брали участь у святкуванні Дня
міста.
Забезпечення участі іноземних Для забезпечення співпраці з містами-побратимами створено онлайн платформу міст1.1. делегацій в заходах, присвячених побратимів Хмельницького, яка включає експозиції міста Хмельницького та
326,0
святкуванню Дня міста
побратимських міст з висвітленням інвестиційних та експортних можливостей,
презентацією стратегічних проєктів. На платформі розміщені відеозаписи привітань містпобратимів до Дня міста Хмельницького.
Платформа містить VR простір для промоції міста Хмельницького з розташуванням
побратимських угод та VR локації міст-побратимів (з розміщенням панорам, фотовідеоматеріалів, переходом на інтернет-ресурси партнерів), що надає змогу містянам
дізнаватись корисну інформацію про міста-побратими (історію міст, розвиток галузей
економіки, туризм, розваги, відпочинок тощо) та налагодити корисні контакти.
Ідея полягає в популяризації міст на міжнародному рівні, обміні інформацією, досвідом,
пошуком потенційних партнерів та друзів.

1.2.

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

Презентація платформи відбулася 9 жовтня 2020 року.
2016 рік. Організовано 14 офіційних прийомів, зокрема:
- 22 серпня 2016 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з громадянином
Німеччини Йорком Майсснером (ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство
«Альтернативні енергосистеми і технології захисту оточуючого природного середовища»).
За результатами зустрічі досягнуто домовленостей про проведення товариством аналізів
звалищного газу з полігону твердих побутових відходів. 12 жовтня 2016 року відбулась
друга робоча зустріч. Предметом обговорення стала інвестиційна пропозиція щодо
утилізації звалищного газу.
- 23 серпня 2016 року в Посольстві Канади в Україні відбулась офіційна зустріч делегації
міської ради з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Романом
Ващуком, директором департаменту розвитку Посольства Канади в Україні Дженіфер
Купер та директором департаменту торгівлі Посольства Канади в Україні Клінтом
Мартіном. Під час зустрічі представників посольства ознайомлено з потенціалом міста,
презентувано проєкти, які можна реалізувати за підтримки Канади. Досягнуто
домовленостей про співпрацю, консультативну допомогу в питаннях міжнародних зв’язків,
вільної торгівлі з Канадою, залученні інвестицій, будівництва сміттєсортувального
комплексу, а також про участь представників Канади у Форумі з енергоефективності фонду
E5P у Хмельницькому, проведення спільного бізнес-форуму тощо. Представники міської
ради ознайомилися з цікавими проєктами підтримки малого і середнього бізнесу, виходу
його на міжнародні ринки, створення і функціонування індустріального парку, програмою
СUTIS.
- 19 вересня 2016 року Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман
Ващук відвідав місто Хмельницький. Під час візиту відбулась зустріч з міським головою.
Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук подивився місто,
його пам’ятки, відвідав музей фотографії, школу іконопису «Нікош», виставкову залу. Було
обговорено подальші кроки співпраці. 20 вересня 2016 року пан Посол зустрівся з
підприємницькою
громадськістю.
Під
час
зустрічі
обговорено
питання
зовнішньоторгівельного співробітництва між нашими країнами.
- 4 жовтня 2016 року відбулась робоча зустріч міського голови з власниками
ТОВ «Дювельсдорф Україна», під час якої обговорено можливості розширення виробничих
потужностей, збільшення штату працівників та пошуку механізму передачі земельної
ділянки під виробничим приміщенням, яке придбало підприємство для розширення
виробничих потужностей. Обговорили ідею створення індустріального парку у місті.
- 2 листопада 2016 року відбувся візит японської компанії Yazaki Europe Ltd. до міста
Хмельницького. Міською радою організовано виїзд делегації на попередньо відібрані
земельні ділянки типу greenfield.
- 28 листопада 2016 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з делегацією
Республіки Польща. Під час зустрічі було підписано лист про наміри співробітництва між

60,0

містами Хмельницький та Влоцлавек.
- 7 грудня 2016 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з представниками
канадських компаній Refraction Asset Management, Lockton Companies, Suntek Systems та
Wooden Horse Strategies. Предметом обговорення під час зустрічі були питання щодо
налагодження співпраці у сфері освіти та культури, співробітництва між торговопромисловими палатами, реалізації проєктів зеленої енергетики на умовах державноприватного партнерства.
2017 рік. Організовано 20 офіційних прийомів, зокрема:
- 9 та 10 лютого 2017 року відбулись зустрічі керівництва міської ради з Софією Лінн
(керівником Проєкту IFC (Група Світового Банку) «Енергоефективність у житловому
секторі України»). За результатами зустрічей домовилися, що Проєкт IFC надаватиме
технічний супровід та підтримку у проведенні інформаційно-навчальних семінарівтренінгів для голів ОСББ; розроблено відеоролик на тему «Історія успіху
м.Хмельницького» для популяризації досвіду у сфері енергозбереження у нашому місті
серед інших регіонів України.
- 26 квітня 2017 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з представниками
Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці. Предметом обговорення під час
зустрічі були питання щодо відновлення Народного будинку поляків, що знаходиться у
мікрорайоні Гречани міста Хмельницького.
- 07 червня 2017 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з директором
Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні Майклом Дракманом. За
результатами зустрічі прийнято рішення розглянути можливості розширення
співробітництва у напрямі реалізації програм з підтримки політичних партій та місцевого
управління.
- 15 вересня 2017 року міською радою спільно з Хмельницькою торгово-промисловою
палатою організовано бізнес-зустріч «Зона вільної торгівлі Україна-Канада: виклики та
можливості для українського бізнесу». Захід пройшов за участі Емми Турос – виконавчого
директора Канадсько-Української торгової палати в Україні.
- 22 вересня 2017 року міською радою спільно з Хмельницьким університетом управління
та права організовано засідання круглого столу «Стратегічні напрями розвитку
підприємництва в умовах економічної глобалізації: європейський досвід та вітчизняна
практика» за участі делегації з міста Жешув (Республіка Польща) та бізнесу.
- 02 жовтня 2017 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним
та Повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Герміне Поппеллер. Під час
зустрічі було представлено Почесного консула Австрійської республіки у м. Чернівці –
С. Осачука, діяльність якого спрямована на сприяння налагодженню соціальноекономічних відносин з Австрійською Республікою.
- 27 жовтня 2017 року у місті відбувся Форум активних громадян – захід, що об’єднав
владу і громадськість у питанні пошуку шляхів розвитку міста. Захід був організований

представниками Міжнародного республіканського інституту (IRI) за фінансової
підтримки USAID, протягом року експерти якого навчали хмельницьких посадовців,
депутатів, активістів принципам впровадження реформ на місцевому рівні.
- 07 листопада 2017 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Другим
секретарем політичного відділу Посольства Японії в Україні Наофумі Ікеда. Предметом
обговорення під час зустрічі були питання щодо налагодження співробітництва в
соціально-економічній сфері та урочисте відкриття алеї сакур у рамках проведення Року
Японії в Україні. Після офіційної зустрічі в парку імені М.Чекмана відбулась урочиста
церемонія відкриття алеї сакур у Хмельницькому.
- 10 листопада 2017 року відбувся робочий семінар з енергоефективності та охорони
довкілля, організований Посольством Королівства Швеції в Україні. У семінарі взяли
участь представники Посольства Королівства Швеції в Україні та шести шведських
компаній, які спільно з головами ОСББ, керівниками комунальних підприємств та
посадовцями розглянули питання економії тепла, води та переробки твердих побутових
відходів.
2018 рік. Організовано 22 офіційних прийоми, зокрема:
- 09 лютого 2018 року організовано робочу зустріч керівництва міської ради із президентом
Українсько-Австрійської Асоціації Альфредом Ф. Праусом.
- 23 лютого 2018 року проведено робочу зустріч керівництва міської ради з
представниками Проєкту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Під час
зустрічі було проведено прес-брифінг та прес-тур на об’єкти, де були впроваджені
енергоефективні заходи. Учасникам презентовано результати роботи з проєктом. Високо
оцінив потужну роботу, здійснену містом у напрямі енергоефективності, голова
Держенергоефективності Сергій Савчук. Діана Корсакайте, керівник Проєкту USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» зазначила, що місто Хмельницький часто
презентують іноземним партнерам, як приклад успішного досвіду, зокрема і в сфері
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.
- 23 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з очільницею
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі (Грузія). Під час зустрічі було
обговорено загальну політичну та економічну ситуацію у місті, а також методи
впровадження антикорупційної політики в органах місцевого самоврядування.
- 27 березня 2018 року - робоча зустріч керівництва міської ради з головою Представництва
Марубені Корпорейшн в Україні Акіяма Тецуо (Японія).
- 23 квітня 2018 року проведено офіційну зустріч представників компанії «Нова Пошта» з
керівництвом міської ради. Зустріч відбулась з нагоди урочистого закладення першого
каменю фундаменту Хмельницького інноваційного терміналу компанії «Нова Пошта».
Термінал побудований упродовж року і став ключовим об’єктом інфраструктури
вантажоперевезень «Нова Пошта» у Західній Україні. Цей термінал сприяє підвищенню
якості, збільшенню швидкості обробки вантажів, зменшенню часу їх доставки та

удосконаленню логістики, він став одним із ключових сортувальних центрів. Термінал
побудований з використанням кредитних коштів ЄБРР у сумі 9,5 млн євро.
- 14 травня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Генеральним
консулом Республіки Польща у Вінниці Дамяном Цярціньскі. В ході зустрічі було
обговорено співпрацю міста Хмельницького з польським містом-побратимом Чехановим, а
також плани щодо соціально-економічного партнерства з іншими польськими містами,
зокрема, Любліном, Жешувим та Варшавою, намір створення українсько-польського
центру на базі Народного будинку поляків у м. Хмельницькому.
- 17 травня 2018 року міський голова підписав договір про співробітництво з головою
правління Міжнародної громадської організації «Культурно-дослідницький центр України
та Китаю «Ланьхва» Юрієм Котиком. Співпраця з цією міжнародною організацією
розпочалася у грудні 2017 року з візиту до Китаю, участі у Форумі, організованому
Міжнародною палатою Великого Шовкового шляху в Китаї та підписання Угоди Альянсу
міст і регіонів Великого Шовкового шляху, відповідно до якої місто Хмельницький стало
асоційованим членом Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху.
- 03 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним та
Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном Хагстрьомом. Під час зустрічі було
обговорено питання співпраці, зокрема, успішну участь міста Хмельницького в проєктах
НЕФКО, ICLD.
- 23 вересня 2018 року з офіційним візитом Хмельницький відвідав Надзвичайний і
Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті. У рамках Днів Індії у
Хмельницькому відбувся кінопоказ індійського кіно у кінотеатрі ім. Т. Шевченка, а на
майданчику перед кінотеатром мешканці та гості міста мали змогу споглядати традиційні
індійські танці.
- 11 листопада 2018 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з делегацією
Альянсу міст Шовкового шляху. За результатами зустрічі підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Альянсом міст Шовкового шляху та містом Хмельницький, який
передбачає наступні форми співпраці:
- сприяти участі у проведенні заходів міжнародного характеру (конференцій, семінарів,
форумів, виставок, круглих столів, зустрічей, нарад тощо;
- використовувати свої ресурси у медіасфері з метою просування економічних,
туристичних, культурних та інших ресурсів, просувати місто Хмельницький в якості
популярного туристичного напрямку серед громадян КНР;
- сприяти співробітництву у сфері базової інфраструктури, економічного розвитку;
- сприяти обміну досвідом між Україною та Китаєм у сфері розвитку міст;
- спільно приймати участь у подачі заявок на гранти тощо.
2019 рік. Організовано 27 офіційних прийомів, зокрема:
- 4 січня 2019 року відбулась офіційна зустріч, на якій, з метою вирішення проблеми
поводження з твердими побутовими відходами, підписано Угоду про підготовку

кредитного фінансування проєкту модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький
між Хмельницькою міською радою, ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку (EBRD).
- 24 січня 2019 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради із власниками
компанії «Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbH» Адольфом та Яном Дювельсдорфами. У ході
зустрічі було обговорено можливості розширення виробництва ТОВ «Дювельсдорф
Україна», а також процедуру купівлі земельних ділянок, на яких розташовані виробничі
площі підприємства.
- 22 лютого 2019 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з делегацією
Проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії
корупції в Україні «ВзаємоДія». За результатами зустрічі міський голова підписав з
керівником Проєкту Лоренсом Хелдом Меморандум про співпрацю між Хмельницькою
міською радою та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (Management System International)
щодо надання міжнародної технічної допомоги в рамках Проєкту, який передбачає
наступну технічну допомогу:
оцінка інституційної доброчесності; підтримка
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; підтримка
антикорупційної
комунікаційної
спроможності;
розробка
та
впровадження
антикорупційних компаній; інша технічна допомога із впровадження антикорупційних
ініціатив.
- 24 квітня 2019 року проведено мотиваційний бізнес-сніданок для жінок-лідерок за
ініціювання Міжнародного благодійного фонду «Seed Forum Ukraine», на якому були
присутні очільниці підприємств міста.
- 24 вересня 2019 року відбулась офіційна зустріч, на якій підписано Меморандум про
порозуміння між Хмельницькою міською радою та Європейським Банком Реконструкції та
Розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». За грантові кошти європейськими
експертами розроблено План дій «Зелене місто» для м. Хмельницького відповідно до
методологій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Міжнародної
ради природоохоронних ініціатив.
- 30 вересня-09 жовтня 2019 року з візитом у місті Хмельницькому перебувала Емі Хоппер
(США) – програмний спеціаліст компанії «Winrock International», яка провела серію
тренінгів для працівників міської ради, вчителів шкіл міста та викладачів закладів вищої
освіти міста із підготовки команд студентів із оформлення бізнес-ідей за різними
методиками та участі у міському конкурсі стартапів.
- 31 жовтня 2019 року відбулась зустріч керівництва міської ради з добровольцями
Корпусу Миру США в Україні: Jody Serrano (Джоді Серрано), Crystal Kotowski-Edmunds
(Кристал Котовські-Едмундс), Randi Shaffer (Ренді Шафер).
- 12 червня 2019 року у місті Хмельницькому відбувся Investment Talks - діалог про роботу
з інвесторами. Організаторами заходу виступили Міжнародний саміт мерів, UkraineInvest
та Хмельницька міська рада. Під час заходу були обговорені питання інвестиційної

привабливості міста, досвід роботи із внутрішніми та зовнішніми інвесторами. В Investment
Talks взяли участь представники іноземної бізнес-спільноти: IMEXBURO, Horizon Capital,
EBA, MNG Group, а також Посольства Австрії та Норвегії.
У 2019 році Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля
Хмельницького щодо роботи в напрямку євроінтеграції, розвитку економіки та
міжнародного співробітництва та відзначила Хмельницький почесною нагородою Призу
Європи – Plaque of Honour.
2020 рік. Організовано 14 офіційних прийомів, зокрема:
- 13 січня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з представниками
делегації Міжнародної Фінансової Корпорації. На замовлення Міністерства
інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця», Міжнародна фінансова корпорація (IFC)
здійснює оцінку готовності проєкту щодо передачі на умовах концесії шести залізничних
станцій. Завданням цієї оцінки є проаналізувати варіанти залучення інвестицій та
експертних знань приватного сектору з метою забезпечення фінансування, модернізації та
експлуатації залізничних станцій в Україні, враховуючи успішний міжнародний досвід
впровадження концесійних моделей на таких об’єктах. Під час зустрічі з керівниками
міської ради обговорено плани розвитку міста у напрямках генерального планування міста,
будівництва, логістики, громадського транспорту, приватних інвестицій та в інших сферах,
дотичних до розвитку залізничної станції Хмельницького.
- 05 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Другим
секретарем з питань культури та інформації Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі.
- 12 березня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з делегацією
проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge. Під час зустрічі досягнуто домовленості провести
Битву стартапів у Хмельницькому за підтримки проєкту Polish Ukrainian Startup Bridge.
Проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів в рамках
Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для
реалізації у місті Хмельницькому відбулося у серпні 2020 року.
- 14 липня 2020 року за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці
Узбекистан відбулася робоча онлайн конференція представників міської влади та бізнесу
міст Хмельницького та Наманган (Республіка Узбекистан). За результатами конференції
підписано «Дорожню карту» з реалізації міжрегіонального і двостороннього
співробітництва між містами Хмельницький та Наманган.
- 5 листопада 2020 року відбувалась онлайн-зустріч з представниками муніципалітету
м. Айдин, Ефелер (Турецька Республіка). За результатами зустрічі досягнуто
домовленостей розробити Угоду про споріднення між містом Хмельницький, Україна та
містом Айдин, Ефелер, Турецька Республіка, яка передбачає співпрацю в наступних
сферах: розвиток економічних зв’язків; туризм; культура; освіта; охорона навколишнього
середовища; молодь; державне управління та місцеве самоврядування.
- 01 грудня 2020 року відбулась конференція міського голови з Надзвичайним і
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Повноважним Послом України в Державі Ізраїль Корнійчуком Євгеном за допомогою
Zoom-зв’язку, під час якої обговорили питання налагодження співпраці. В 2021 році
заплановано провести Zoom-конференцію Посла з бізнесом Хмельницького, на якій
обговорюватимуться можливості для наших підприємств-виробників, які з’явилися після
набрання чинності Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль, питання про перспективи створення спільних підприємств з ізраїльським
бізнесом та можливостей виходу на ринок Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають такі
підприємства.
- 10 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним і
Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом. Надзвичайний і Повноважний
Посол Швеції в Україні висловив зацікавленість в започаткуванні співпраці в галузі IT.
Досягли домовленостей після закінчення карантину, зумовленого поширенням пандемії
Covid-19, провести спільний форум в ІТ-галузі. Також обговорили можливості
налагодження співпраці в економічній сфері, участі підприємств-експортерів міста у
програмі Open Trade Gate Sweden тощо.
- 12 грудня 2020 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з головою
туніської діаспори в Україні доктором Тареком Аль Алуві. В ході зустрічі було підписано
Меморандум про співробітництво з Асоціацією «Туніська діаспора в Україні», окреслено
напрями майбутньої співпраці в економічній, освітній та культурній сферах, вихід на нові
ринки збуту, співробітництво в легкій промисловості, радіоелектроніці, переробці
сільськогосподарської продукції, в розвитку туризму.
2016 рік. Проведено 3 виїзні робочі зустрічі:
- 23 серпня 2016 року в Посольстві Канади в Україні, де відбулась офіційна зустріч
делегації міської ради з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом
Ващуком, директором департаменту розвитку Посольства Канади в Україні Дженіфер
Купер та директором департаменту торгівлі Посольства Канади в Україні Клінтом
Мартіном.
- у вересні 2016 року представники міської ради відвідали з робочим візитом м. Ліберец
Проведення виїзних робочих (Чеська Республіка) та м. Стальова Воля (Польща). Під час візиту було обговорено питання
зустрічей
з
представниками створення та функціонування сміттєпереробного заводу на території міста Хмельницького.
міжнародних організацій, у т.ч. - 2 грудня 2016 року в Посольстві Королівства Норвегії в Україні відбулась офіційна
донорських
зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства
Норвегії в Україні, за результатами якої досягнуто домовленостей щодо налагодження
співпраці в напрямках поводження з твердими побутовими відходами та підтримки малого
і середнього бізнесу, зокрема, щодо створення центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB як частини мережі інноваційних центрів з підтримки ІЕ
підприємництва та стартап-компаній у місті за участі Міжнародного благодійного фонду
«Сід Форум Україна», з яким міською радою підписано Меморандум про співпрацю.
2017 рік. Проведено 2 виїзні робочі зустрічі:
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- 18 січня 2017 року у місті Києві проведено зустріч з Послом – Головою Представництва
Європейського Союзу в Україні. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей про
початок співпраці щодо підтримки малого і середнього бізнесу, впровадження заходів з
енергозбереження, енергоефективності, поводження з твердими побутовими відходами.
Також проведено зустріч з головою Представництва Європейського інвестиційного банку,
на якій обговорено напрями співпраці і залучення коштів для сміттєпереробки,
енергозбереження бюджетних установ, модернізації мереж водопостачання та
водовідведення, оновлення комунального транспорту.
- 26 липня 2017 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з представниками
Міжнародної фінансової корпорації (IFC), в ході якої обговорювалися питання залучення
фінансування на реалізацію проєкту будівництва у місті сміттєпереробного заводу.
2018 рік. Проведено 7 виїзних робочих зустрічей, зокрема:
- 8 травня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з представниками
Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку реконструкції та
розвитку. Під час зустрічі було обговорено головні фінансові аспекти проєкту «Розумне
довкілля. Хмельницький».
- 24-26 травня 2018 року представники міської ради та товаровиробники міста взяли участь
у міжнародній конвенції «World Manufacturing Convention», яка проходила в місті Хефей
(Китайська Народна Республіка).
- 18-22 червня 2018 року делегація у складі працівників Хмельницької міської ради та
представників бізнесу міста взяла участь у Фестивалі їжі та культур Шовкового Шляху у
м. Цзяюйгуань (Китайська Народна Республіка), де представили продукцію місцевих
виробників: ТМ Насолода, ТОВ «Sunny Food», Сироварня Іберія, ПрАТ «Хмельницька
маслосирбаза», ПП «Балтіка», ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», Хмельницька
кондитерська фабрика «Кондфіл», ПП «Рудпол», ТОВ «Хмельницький зернопродукт»,
ПрАТ «Хмельпиво», ПП «Рикун». Крім цього, працівники міської ради налагодили
співпрацю з представниками інших країн та міжнародних організацій.
- 14-15 вересня 2018 року представники міської ради взяли участь у святкових заходах з
нагоди Дня міста Сілістра (Болгарія), 20-23 вересня 2018 року – у святкових заходах з
нагоди 70-річного ювілею міста Руставі (Грузія).
- 15-17 жовтня 2018 року міський голова взяв участь у Міжнародному Саміті Silk Road
Business Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie (Китай). Учасниками Саміту були
представники з майже 100 країн світу: міські голови, керівники регіонів, міністри, бізнесспільнота. Головна мета – обмін досвідом та пошук бізнесових взаємовідносин.
Хмельницький для більше тисячі учасників Саміту був представлений окремим
виставковим стендом з презентаційними матеріалами, каталогами підприємств тощо.
- 7-8 грудня 2018 року представники міської ради спільно з підприємцями міста взяли
участь у Міжнародній виставці харчових продуктів Ekogala 2018 у м. Жешув (Польща). Під
час виставки презентовано виробничий потенціал підприємств харчової галузі міста (ТОВ

«Санні Фуд», ПАТ «Хмельницька макаронна фабрика», ПП «Рудпол», Сироварня «Іберія»,
ПрАТ «Хмельпиво», ТМ «Зелений хутір», ПП «Рикун»).
- 10-11 грудня 2018 року представник міської ради взяв участь в Конференції Сторін
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, де презентував позитивний досвід міста
Хмельницького зі стратегічного планування, координації та фінансування реалізації
муніципальних енергетичних проєктів.
2019 рік. Проведено 8 виїзних робочих зустрічей, зокрема:
- 27 червня-1 липня 2019 року представники міської ради взяли участь у Форумі
партнерських міст, який пройшов в рамках відзначення дня міста Чеханов (Польща).
- 1 липня 2019 року представники міської ради взяли участь в урочистостях з нагоди
відзначення 450-річчя від дня підписання Люблінської Унії, м. Люблін (Польща). Під час
сесії, за участю іноземних делегацій, президент Любліна Кшиштоф Жук та секретар ради
Ярослав Пакула вручив представникам Хмельницької міської ради Медаль Люблінської
Унії «за визнання значного вкладу в розвиток польсько-української співпраці, з вдячністю
за проведення численних заходів, спрямованих на взаємне пізнання та інтеграцію обох
народів в атмосфері відкритості і прагнення до взаєморозуміння».
- 21 вересня 2019 року представники міської ради взяли участь в Руставському
економічному форумі, де презентували економічний та інвестиційний потенціал міста
Хмельницького.
- 02-04 жовтня 2019 року делегація міста Хмельницького взяла участь у заходах,
присвячених святкуванню дня міста-побратима Бор. Під час візиту було обговорено
питання щодо відновлення та налагодження ефективної співпраці в рамках Угоди про
поріднення міста Хмельницького з містом Бор.
- 10-13 жовтня 2019 року делегація міста Хмельницького взяла участь в фестивалі «Старе
місто» (Kaleiçi) у Анталії (Туреччина), на якому хмельничани презентували успішно
реалізовані ідеї, досвід проведення фестивалів та краєзнавчих проєктів.
- 14 жовтня 2019 року міський голова у місті Шицзячжуан (Китай) підписав Меморандум
про споріднення між містом Хмельницький, Україна, та містом Шицзячжуан провінції
Хебей, Китай (далі - Сторони). Також під час візиту до міста Шицзячжуан хмельницька
делегація представила Хмельницький і Україну на виставці досягнень міст і держав світу
та 4 Конференції з розвитку індустрії туризму провінції Хебей.
- 21 листопада 2019 року представник міської ради взяв участь у міжнародному
тематичному заході з інформаційних технологій у місті Мінськ, організованому
Секретаріатом проєкту «Мери за Економічне Зростання».
- 12 грудня 2019 року в Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у
Франції міською радою організовано показ вечірніх та весільних колекцій від
хмельницьких виробників, об’єднаних в кластер Podillya Wedding Group. Бренди, які
змінюють погляд на весільну моду та успішно продаються в понад 50 країнах світу –
Pollardi, Victoria Soprano, Armonia, Ajour, Anna Sposa, Queen, Natali Styran – презентували
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своє бачення трендів весна-літо 2020.
2020 рік. Проведено 2 виїзні робочі зустрічі:
- 24 січня 2020 року в ТПП України відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з
Надзвичайним та Повноважним послом України в КНР Сергієм Камишевим. Під час
зустрічі обговорено можливості подальшого розвитку та налагодження співробітництва
хмельницьких підприємців з представниками КНР різного рівня, можливого надання
консультацій та практичної допомоги з боку Посольства України в КНР.
- 22-24 січня 2020 року в рамках робочого візиту представники міської ради відвідали
м. Шяуляй (Литва), де зустрілися з міським головою та працівниками Шяуляйського
муніципалітету. Під час зустрічі обговорено шляхи співпраці в рамках Договору про
співробітництво між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради і Шяуляйським
міським самоврядуванням. Завершенням робочої поїздки стало відкриття дебютної
виставки відомого українського скульптора Олексія Леонова в м. Шяуляй.
В 2016 році захід не відбувся, у зв’язку з відсутністю зацікавленості національних громад
міста взяти участь в організації та проведенні міжнародного бізнес-форуму.
Не зважаючи на обставини, що склалися, управлінням економіки було проведено низку
заходів в форматі бізнес-форуму, а саме:
23-25 серпня 2016 року з нагоди святкування Дня Незалежності України у місті з візитом
перебувала делегація міста-побратима Руставі (Грузія). Гості з Руставського міського
муніципалітету мали діалог із представниками бізнесу нашого міста. Були обговорені
можливі напрями співпраці між містами-побратимами.
19-20 вересня 2016 року Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман
Ващук відвідав місто Хмельницький. Під час візиту відбулася зустріч з міським головою, в
ході якої обговорено подальші кроки співпраці.
20 вересня 2016 року у місті відбувся семінар Фонду Е5Р на тему «Можливості
міжнародного
фінансування муніципального сектору для енергоефективності разом з Е5Р». Під час
національних
семінару представлено різні фінансові механізми та можливості, які можна застосувати в
Україні в рамках програми Е5Р.
24-29 серпня 2019 року міською радою спільно з Міністерством молоді та спорту України,
Хмельницькою облдержадміністрацією та Світовим конгресом українських молодіжних
організацій організовано форум української молоді діаспори «Хмельницький – 2019».
Учасники форуму обговорили досягнення і перспективи українського молодіжного руху
Світового конгресу українських молодіжних організації, питання залучення діаспорян до
процесів здійснення зовнішньої політики України. Участь у форумі взяли представники з
19 країн світу: Грузії, Республіки Молдова, Латвійської Республіки, Республіки Польща,
Республіки Казахстан, Аргентинська Республіка, Королівства Бельгії, США, Румунії,
Республіки Білорусь, Словацької Республіки, Чехії, Великобританії, Держави Ізраїль,
Японії. За результатами форуму учасники та представники влади підписали меморандум
про подальшу співпрацю.
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02 серпня 2017 року відбулось урочисте зібрання з нагоди святкування 30 річниці
підписання побратимської угоди між містами Хмельницький та Модесто. З цієї нагоди до
м. Хмельницького завітала делегація міста Модесто, під час візиту обговорено ряд питань
співробітництва та досягнуто домовленостей зміцнювати не лише культурний обмін
містами, а й економічний.
До дня відзначення річниці у центрі міста з’явився новий мурал, створений в рамках
Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки, також на майдані
Незалежності відбувся концерт за участю місцевих музикантів та художній пленер,
організовано змагання з вуличних видів спорту серед дітей та підлітків.
По вул. Володимирській, поблизу майдану Незалежності, за кошти міського бюджету
встановлено відпочинкову зону – парклет.
До 30-ої річниці дружби між містами встановлено спеціальну пам’ятну огорожу навколо
дуба – символа міста Модесто, висадженого 30 років тому у парку культури і відпочинку
імені М. Чекмана на знак побратимства тодішньою пані мер Пеггі Менсінгер та головою
виконавчого комітету Хмельницької міської ради Іваном Бухалом.
2018 рік. 28 вересня 2018 року проведено ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького,
який зібрав близько 600 учасників. Під час форуму міський голова представив результати
реалізації інвестиційних проєктів, які були презентовані під час проведення Форуму
економічного розвитку Хмельницького 2017 року. Успішними історіями роботи у
Хмельницькому поділились такі інвестори як ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «СЕ Борднетце
Україна», ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат», ТОВ «Гранд Імпорт».
Під час форуму проведено чотири дискусійні панелі: «Сучасні інструменти ефективного
управління», «Бізнес-можливості в туристичній сфері міста», «Енергоефективні рішення
для бізнесу», «Масштабування бізнесу та вихід на зовнішні ринки».
Завдяки форуму знайдено спільні можливості розвитку Хмельницького, об’єднано спільні
зусилля влади, бізнесу та громадського сектору, покращено підприємницький потенціал
міста.
Протягом 2016-2019 років забезпечено участь 40 делегацій міст-побратимів, іноземних
партнерів та представників міжнародних організацій, зокрема:
- у заходах, приурочених до святкування Дня міста, взяли участь делегації міст-побратимів
Чеханов (Польща), Шяуляй (Литва), Сілістра (Болгарія), Руставі (Грузія), міст Влоцлавек
(Польща), Жешув (Польща) та Старобільськ (Україна), а також Президент Continental
European Union Club (Франція) Олів’є Ведрін, член Парламентської асамблеї Ради Європи
Еріх Фріц, Генеральний консул Республіки Польща в Вінниці Дамян Цярціньскі (2016-2019
роки).
- делегація Руставського міського муніципалітету взяла участь в заходах приурочених
святкуванню Дня незалежності України (2016 рік).
- 28-29 липня 2017 року відбулись Дні Японії в Хмельницькому. З цієї нагоди місто
відвідав пан Мінаміно Дайсуке, перший секретар Посольства Японії в Україні. У програмі
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була демонстрація бойових мистецтв, тематична фотовиставка, виставка японського
традиційного одягу, ляльок та театральних масок, чайна церемонія та майстер-клас з чайної
церемонії, бої на бамбукових мечах кендо, примірка одягу юката, дегустація японського
супу з ременем, демонстрація автомобілів японських виробників, майстер-клас з танців
бон-одорі. Захід проходив за сприяння Посольства Японії в Україні та УкраїнськоЯпонського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського.
- 07 листопада 2017 року організовано урочисте висадження алеї сакур за участі Наофумі
Ікеда – Другого секретаря політичного відділу Посольства Японії в Україні.
- 23 вересня 2018 року з офіційним візитом Хмельницький відвідав Надзвичайний і
Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті.
- 18 квітня 2019 року спільно з партнером Міжнародна громадська організація «Культурнодослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» проведено форум «Бізнес з Китаєм
«Один пояс, один шлях» для підприємств, що працюють або планують працювати з КНР.
2020 рік. Пандемія Covid-19 обмежила «фізичну» участь представників міст-побратимів та
інших іноземних делегацій у заходах, що проводилися в місті.
Для підтримки побратимських зв’язків та налагодженню нових ділових контактів
використовувався онлайн зв’язок.
Так, налагоджено співпрацю з побратимським містом Шицзячжуан (Китай) та організовано
отримання для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради
гуманітарну допомогу (індивідуальні засоби захисту) для боротьби з Covid-19 на території
міста.
Налагоджено співпрацю з містом Наманган (Республіка Узбекистан). Опрацьовується
питання підписання угоди про споріднення між містом Хмельницький та містом Наманган
при покращенні ситуації щодо поширення пандемії Covid-19 та послаблення
протиепідемічних заходів.
Розроблено Угоду про споріднення між містом Хмельницький, Україна та містом Айдин
Ефелер, Турецька Республіка, яка передбачає співпрацю в наступних сферах: розвиток
економічних зв'язків; туризм; культура; освіта; охорона навколишнього середовища;
молодь; державне управління та місцеве самоврядування. Після послаблення карантинних
обмежень у Туреччині буде підписано угоду про споріднення.
Завдяки тісній співпраці з Державою Ізраїль плануємо у 2021 році укладання угоди про
побратимством з ізраїльським містом Ашдод.
За результатами перемовин з доктором Тареком Аль-Алуві (12.12.2020 р.) – головою
туніської діаспори в Україні, досягнуто домовленостей налагодити співпрацю з туніським
містом та підписати побратимську угоду.
Для забезпечення співпраці з містами-побратимами створено онлайн платформу містпобратимів Хмельницького, яка включає експозиції міста Хмельницького та
побратимських міст з висвітленням інвестиційних та експортних можливостей,
презентацією стратегічних проєктів.
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2016 рік. У зв’язку з недостатнім фінансуванням Програми кошти на виконання заходу не
виділялися.
2017 рік. 22-24 червня 2017 року – робоча поїздка делегації у складі керівництва міської
ради та представників підприємств міста до м. Лодзь та м. Люблін (Польща) для обміну
досвідом у сфері створення та функціонування індустріальних парків та інших об’єктів
преференційного режиму.
13-16 листопада 2017 року – робоча поїздка керівництва міста до міст Польщі (Жешув,
Люблін, Чеханов). Під час поїздки члени делегації ознайомились зі специфікою створення і
діяльності індустріального парку в місті Жешув, роботою науково-технологічного парку та
спеціальної економічної зони у місті Люблін, діяльністю наукового парку у місті Чеханов.
5-8 червня 2017 року – робоча поїздка представників міської ради на Варшавський
сміттєпереробний завод для ознайомлення з системою збору та переробки твердих
побутових відходів з метою залучення кращого досвіду щодо вирішення проблеми
поводження з твердими побутовими.
2018 рік. 20-25 червня 2018 року представники Хмельницької міської ради здійснили
робочу поїздку до міст Люблін та Чеханов (Польща) з метою обміну досвідом в соціальноекономічній сфері та налагодження співпраці з інституціями соціального захисту населення
цих міст.
2019 рік. 13-15 листопада 2019 року представники міської ради та закладів соціального
забезпечення взяли участь у навчальній поїздці щодо організації соціальних послуг м.
Люблін (Польща). Під час зустрічей працівники сфери соціального обслуговування
ознайомилися з організаційною структурою, як здійснюється фінансування, та з якими
викликами в роботі зустрічаються польські колеги. В ході візиту також зустрілися з
представниками Червоного Хреста та дізналися, яким чином надаються соціальні послуги,
як опікуються та працюють з людьми похилого віку, які потребують допомоги.
2020 рік. У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19,
стажування в муніципалітетах міст-побратимів не відбувалось.
2016 рік. У зв’язку з недостатнім фінансуванням Програми кошти на виконання заходу не
виділялися.
2017 рік. 21-25 червня 2017 року у ХХ Міжнародному фестивалі фольклорних колективів
«Kupalnocka» (м. Чеханов, Польща) взяв участь зразковий дитячий фольклорний гурт
«Берегиня» Хмельницької дитячої школи мистецтв.
2018 рік. 12-18 березня 2018 року вихованці СКЦ «Плоскирів» взяли участь у спортивних
змаганнях, які відбулися у районі Охота м. Варшави (Польща).
7-9 грудня 2018 року 15 спортсменів м. Хмельницького взяли участь у змаганнях з
плавання – Гран-прі Чеханова з нагоди 20-річчя клубу МПКС Орка Чеханов.
2019 рік. 7-11 листопада 2019 року регбійний клуб «Буревісник» брав участь в
Міжнародному молодіжному турнірі з регбі «Rugby Amber Cup 2019» (Шяуляй). Команди
U-11,U-13 регбійного клубу «Буревісник» стали переможцями турніру.

0,0

112,9

1.10.

Обмін досвідом
містами України

з

2020 рік. 19-21 листопада 2020 року у місті Сіде (Туреччина) збірна України з регбі брала
участь у спортивних змаганнях «YellowMelon». В рамках спортивних змагань відбулися
офіційні зустрічі з керівництвом м. Сіде, де було обговорено та налагоджено шляхи
співпраці, зокрема: розвиток дитячого та студентського спорту, обмін досвідом з питань
популяризації активного способу життя та створення відповідних умов (матеріальнотехнічного забезпечення, організація спільних заходів, змагань, фестивалів тощо).
Протягом 2016-2019 років працівники міської ради постійно удосконалювали свій
кваліфікаційний рівень та брали участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах
підвищення кваліфікації тощо:
- 17-20 травня 2016 р. – участь у навчальній поїздці до міста Львова, яка була частиною
програми Міжнародного Республіканського інституту з муніципального врядування, що
здійснюється за підтримки Уряду Канади;
- 23-26 червня 2016 р. – участь у семінарі з обміну досвідом «Кращі практики місцевого
самоврядування: інструментарій комплексного розвитку громади» (м. Тростянець,
Сумської області);
- 7-8 грудня 2017 р. – участь у Конференції ефективних муніципальних влад, яка відбулася
в рамках програми «Відповідальна та підзвітна політика в Україні». На конференції
представлено найкращі практики демократичного врядування на практиці чотирьох міст –
Хмельницький, Дніпро, Маріуполь, та Миколаїв;
- 12 грудня 2017 р. – участь у Першому форумі регіонального розвитку «Розумне
зростання Хмельниччини та розвиток територій»;
-13-16 березня 2017 р. – участь у work-shop «Розробка та менеджмент проєктів», що
іншими
проходив у м. Івано-Франківську, у якості експертів з підготовки інвестиційних проєктів;
- 24-25 березня 2017 р. – участь у V Форумі місцевого самоврядування, учасники якого
обмінялися досвідом з урядовцями та експертами, а також обговорили актуальні проблеми
і перспективи розвитку місцевого самоврядування, у тому числі і питань, що стосуються
сфери інвестиційної діяльності;
- 25-27 травня 2017 р. – участь у навчальній поїздці за програмою Міжнародного
Республіканського інституту з муніципального врядування у м. Харків;
- 18-20 червня 2017 р. – участь у поїздці з обміну досвідом до Черкаської міської ради за
програмою Міжнародного Республіканського інституту;
- 21 березня 2018 р. – участь у круглому столі «Громадський бюджет в містах та громадах
Хмельницької області. Виклики та можливості». Захід відбувся за підтримки Посольства
США в Україні;
- 28-29 травня 2018 р. – закінчено І етап курсу навчання з підготовки планів місцевого
економічного розвитку, в рамках Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» в Україні;
- 7-8 червня 2018 року – закінчено навчання за програмою тренінгу «Проєктний
менеджмент: сутність та вибір потенційних донорів», організованим Хмельницьким
центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
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органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
- 26-27 жовтня 2018 р. – участь у ІІІ Міжнародному Форумі практиків партиципації «Між
цінностями та процедурами: підтримка та трансформація громадського бюджету»;
- 24 жовтня 2018 р. – участь у Першому форумі індустріальних парків України;
- 07 листопада 2018 р. – участь у 5-му щорічному робочому семінарі «Чисті технології:
централізоване теплопостачання, системи очистки води/стічних вод, поводження з
відходами, переробка відходів»;
- 14-15 листопада 2018 р. – участь у тренінгу з кластерної розбудови, організованому
Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках ініціативи EU4Business, який
проходив у м. Львів;
- 08 грудня 2018 р. – участь у Конференції ефективного врядування в рамках програми МРІ
«Відповідальна та підзвітна політика в Україні»;
- 22-23 листопада 2018 р. – участь у міжнародній конференції «Муніципалітети за стале
зростання»;
- 21-22 листопада 2019 р. – участь у засіданні Секції Асоціації міст України з питань
місцевого економічного розвитку у рамках реалізації проєкту «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування в Україні», під час якого ознайомились з успішними
практиками місцевого економічного розвитку;
- 12-13 березня 2019 р. – участь у конференції «Місце України у світі: муніципальний
маркетинг і брендинг» (м. Київ);
- 30 травня 2019 р. – у приміщенні міської ради відбулася навчальна сесія з обміну
досвідом для міських голів з України, Молдови (м. Греблешть, м. Крузешть), Грузії
(м. Сенакі, м. Кварелі) у рамках міжнародної програми «Покоління Активних Лідерів». У
зустрічі також взяли участь представники Польщі: директор Міжнародного
республіканського інституту у Варшаві, PR менеджер на сміттєпереробному підприємстві
ProNaturaу міста Бидгощ, директор комунального підприємства поводження з відходами у
міській раді Бидгоща. Учасникам презентовано Стратегію розвитку міста Хмельницького
до 2025 року, проєкт «Розумне довкілля. Хмельницький», електронні сервіси, якими
можуть скористатись мешканці міста, досвід реалізації програм бюджетування за участі
громадськості у місті, а також ресурс, де потенційні інвестори та зацікавленні особи
можуть знайти необхідну їм інформацію.
2020 рік. Для цифрового обміну досвідом з іншими містами України в часи пандемії Covid19 розроблено відео «Підтримка бізнесу в Хмельницькому».
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та Хмельницькою міською
Співпраця
з
добровольцем радою про співпрацю в рамках проєкту «Розвиток громад», з 15 червня 2016 року до 21
Корпусу Миру США в Україні в червня
2019 року в міській раді працював доброволець Корпусу Миру США в
рамках
проекту
«Розвиток Україні, який надавав допомогу у розробці та реалізації проектів соціального,
громад»
економічного, культурного, екологічного спрямування, які орієнтовані на розвиток
територіальної громади міста Хмельницького, покращення співпраці між міською радою,
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Співпраця
з
міжнародними
організаціями
з
підготовки
проектів
економічного
та
соціального розвитку

громадськими організаціями та бізнесом.
13 та 20 лютого 2019 року управлінням економіки спільно з добровольцем Корпусу Миру
США Аланом Янгом для зацікавлених осіб було проведено семінари з формування
бюджету інвестиційних проєктів за міжнародними стандартами.
2017 рік. Для організації міжнародних заходів було придбано наступну оргтехніку:
брошуровальник та пружини для прошивання брошур, телефон, дошку магнітну та карту
пам’яті Samsung 128 GB.
2018 рік. Для забезпечення проведення презентацій, виїзних робочих зустрічей тощо
придбано ноутбук LENOVO.
У 2016, 2019, 2020 роках оргтехніка не придбавалась.
В рамках партнерства з міжнародним проєктом технічної допомоги Агентства з
міжнародного розвитку США (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
підготовлено План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 20152025 роки, який затверджено рішенням сесії міської ради 18 травня 2016 року. Основною
метою є скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження рівня викидів СО2, у
розрізі муніципальних секторів, зокрема таких як, генерування, транспортування, відпуск і
споживання теплоти, зовнішнє освітлення, водопостачання та водовідведення, транспорт,
альтернативна енергетика та озеленення, житлові та громадські будівлі, поводження з
твердими побутовими відходами. З метою вирішення нагальних проблем щодо утилізації
відходів на полігоні твердих побутових відходів, забезпечення дегазації полігону та
створення додаткових потужностей із генерування електричної енергії 2017 року
проведено інвестиційний конкурс. 24 січня 2018 року відбувся запуск роботи установки з
дегазації полігону твердих побутових відходів. 13% з продажу електроенергії, виробленої
внаслідок спалювання вилученого біогазу, за результатами конкурсу, передається
ХКП «Спецкомунтранс» на рекультивацію та укріплення схилів полігону, в результаті
значно зменшились випадки загорання сміттєзвалища.
В співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) в рамках
кредитування проєктів з енергозбереження та отримання грантової допомоги по Програмі
співфінансування від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та
довкілля (Фонду Е5Р) міська рада реалізувала проєкт «Підвищення енергоефективності
закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» щодо проведення заходів з
термомодернізації бюджетних будівель ДНЗ № 26, ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, СЗОШ № 14,
ліцей № 15.
Було встановлено індивідуальні теплові пункти (ІТП), замінено існуюче внутрішнє та
зовнішнє освітлення на енергозберігаюче (світлодіодне), утеплено фасади будівель,
замінено вікона та інші енергоефективні заходи.
27 грудня 2016 року укладено кредитний договір між НЕФКО та Хмельницькою міською
радою, відповідно до якого міській раді надавався кредит в розмірі 11 839 748 гривень.
Також 27 грудня 2016 року укладено договір про грант між НЕФКО (в якості виконавчої
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агенції Фонду E5P) та Хмельницькою міською радою, відповідно до якого НЕФКО надав
міській раді грант на загальну суму 200 000 євро.
Хмельницькою міською радою з 2017 року проводиться активна робота щодо вирішення
проблеми поводження з твердими побутовими відходами. У 2017 році створено робочу
групу, затверджену міським головою; розроблено концепцію програми «Розумне довкілля.
Хмельницький», проведено роботу з визначення морфологічного складу твердих
побутових відходів на полігоні у зимовий, весняний, літній та осінній періоди.
Розроблена проєктно-кошторисна документація «Реконструкція полігону твердих
побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за
адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру 7» та техніко-економічне обґрунтування
ДК 021:2015 «71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги» (Розробка
техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих
побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається
вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції).
22 вересня 2020 року ХКП «Спецкомунтранс» отримало позитивний висновок
Міністерства енергетики та захисту довкілля України з оцінки впливу на довкілля щодо
Реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів в м. Хмельницькому.
2 жовтня 2020 року ХКП «Спецкомунтранс» отримало позитивний висновок Міністерства
енергетики та захисту довкілля України з оцінки впливу на довкілля щодо Будівництва
Комплексу з переробки твердих побутових відходів (ТПВ).
7 жовтня 2020 року в онлайн форматі підписано кредитний договір та грантову угоду між
Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс», Європейським банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Інвестиційною платформою сусідства Європейського
Союзу.
Кредитний договір з ЄБРР передбачає фінансування:
- реконструкції сміттєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону;
- встановлення нової системи для очистки фільтрату;
- придбання нового обладнання для сміттєвого полігону;
- будівництва комплексу переробки відходів з відокремленою станцією компостування для
органічних відходів.
Грантова угода з Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу передбачає
фінансування суб-проєкту щодо твердих відходів у місті Хмельницькому. Фінансування
комунальному підприємству надається під гарантію Хмельницької міської ради. Загальна
вартість усього проєкту складає € 36,5 млн., з них: кредитні кошти – € 28,5 млн., грантові
кошти – € 5 млн., співфінансування міста складає € 3 мільйони. Технічну допомогу в
реалізації проєкту надає уряд Швеції. За фінансовою моделлю, яку розробив ЄБРР, кредит
надається на 13 років, під 5,75% річних, з пільгою у 3 роки. 9 грудня 2020 року ХКП
«Спецкомунтранс» отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля щодо зміни

цільового призначення земельних ділянок під розширення існуючого полігону твердих
побутових відходів.
Станом на 28 січня 2021 року у системі електронних закупівель ЄБРР «ECEPP»
проводиться тендер на обрання компанії-консультанта для супроводження проєкту.
З 2018 року Хмельницька міська рада працює над створенням індустріального парку.
Рішенням сесії міської ради від 11.04.2018 року № 11 затверджено Програму створення та
розвитку індустріального парку «Хмельницький», метою якої є визначення перспектив та
моделювання розвитку індустріального парку «Хмельницький» як потужного інноваційнотехнологічного утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність на
локальній території та підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького.
Рішенням сесії міської ради від 14.12.2018 року № 15 затверджено концепцію
індустріального парку «Хмельницький» та створено індустріальний парк «Хмельницький».
Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га.
Наказом Мінекономрозвитку від 07.02.2019 № 188 індустріальний парк «Хмельницький»
включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку
«Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу для забезпечення
економічного розвитку міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових
робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури 09.10.2019 року прийнято
рішення сесії Хмельницької міської ради №13 «Про організацію та проведення конкурсу з
вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький». Проводяться роботи з
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури,
необхідної для подальшої розбудови індустріального парку.
З 2019 року здійснюється впровадження проєкту МКП «Хмельницькводоканал» –
«Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у м. Хмельницькому», за кошти
ЄС. В грудні 2019 року було підписано кредитний договір з НЕФКО на реалізацію проєкту
у розмірі 820 тис. євро, співфінансування з міського бюджету – 114,2 тис. євро та
грантовий договір (NIP) на 160 тис. євро.
30 квітня 2020 року відбувся відкритий міжнародний тендер за правилами НЕФКО. В
жовтні 2020 року з компанією-переможцем тендеру було укладено дві контрактні угоди: на
грантові кошти в сумі 122,96 тис. євро без ПДВ та на кредитні кошти НЕФКО і кошти
співфінансування з міського бюджету в сумі 551,7 тис. євро з ПДВ (по курсу НБУ на дату
підписання угоди складає 18 372,8 тис. грн. з ПДВ).
Основне обладнання для реалізації проєкту, а саме: насосні агрегати, дренажні насоси,
автоматичні механічні решітки та шнекові транспортери, запірне устаткування тощо,
відповідно до тендерних умов, виготовляється за індивідуальним замовленням компанії-

переможця тендеру та буде доставлено на об’єкти до кінця лютого 2021 року.
В рамках успішного співробітництва з впровадження Програми NIP щодо поліпшення
стану водопостачання в Україні – підписано Меморандум про співпрацю з НЕФКО задля
розробки
Програми модернізації систем водопостачання та водовідведення МКП
«Хмельницькводоканал».
В співпраці з Данським енергетичним агентством з підготовки потенційних проєктів
модернізації системи централізованого теплопостачання у 2020 році визначено пілотні
проєкти для участі в програмі Danida Business Finance (DBF). Продовжується активна
співпраця з данськими консультантами з деталізації ТЕО перспективних проєктів.
Підготовлено бізнес-план та подано заявку для участі у новому проєкті комплексної
термомодернізації шести освітніх закладів (ДНЗ №№8, 23, 45, 47, 48 та СЗОШ №1) в
рамках кредитування НЕФКО. Загальна вартість проєкту : 3,3 млн. євро, з них: кредитні
кошти – 2,3 млн. євро, грант – 690,0 тис. євро.
У 2018-2020 роках продовжувалось фінансування та реалізація трьох проєктів, які у 2018
році стали переможцями конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, що
реалізовуються за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу («Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького
регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому» (обсяг залучених
коштів з державного бюджету – 9,4 млн. грн.), «Забезпечення потреб ринку продукції
закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками» (обсяг залучених коштів з державного
бюджету – 3,72 млн. грн.), «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у
місті Хмельницькому» (обсяг залучених коштів з державного бюджету – 3,6 млн. грн.).
У 2018 році з метою залучення додаткових ресурсів для вирішення проблем соціальноекономічного розвитку громад розроблено та подано мікропроєкти на участь в обласному
конкурсі мікропроєктів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017-2020
роки. Переможцями конкурсу стали мікропроєкти «Капітальний ремонт контейнерного
майданчика із встановленням підземного контейнера на вул. Молодіжній, 2/3 в
м. Хмельницькому» (обсяг співфінансування з обласного бюджету – 124,8 тис. гривень),
«Встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у Хмельницькому
дошкільному виховному закладі № 39 «Котигорошко» (обсяг співфінансування з обласного
бюджету – 147,68 тис. грн.) та мікропроєкт «Капітальний ремонт – встановлення
годинникової скульптури (жакмара) на вежі кінотеатру «Планета» у м. Хмельницькому»
(обсяг співфінансування з обласного бюджету – 149,93 тис. гривень).
У 2019 році міською радою розроблено та подано 6 інвестиційних проєктів для участі у
конкурсному відборі інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що

можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Переможцем конкурсу визначено інвестиційний проєкт «Реконструкція мереж
водопроводу та каналізації в мікрорайоні «Лезневе», загальна вартість проєкту – 13,8 млн.
гривень.В 2019 році проєкт профінансовано в сумі 7,86 млн. гривень.
У 2020 році проєкт міської ради «Оснащення сучасної реанімаційної зали у травмацентрі
на базі КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» став переможцем конкурсного відбору на
отримання грантової допомоги за програмою «Кусаноне» Уряду Японії (приблизна
вартість проекту від 1 621,1 тис. грн. до 1 907,9 тис. грн.). Підписання грантової угоди між
Хмельницькою міською радою, Хмельницьким обласним благодійним фондом «Карітас»
та грантодавцем відбудеться наприкінці січня або на початку лютого 2021 року.
У 2020 році чотири проєктні заявки отримали грантові кошти від Українського
культурного фонду:
- «Інтерактивна просторово-часова 3D модель міста Хмельницького «Машина часу» –
524,0 тис. грн.;
- «Програма навчально-просвітницьких заходів «Let’s Jazz» – 1 398,0 тис. грн.;
- «Програма міських ініціатив з відновлення архітектурних пам’яток «Оголені» –
1 376,0 тис. грн.;
- «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» – 556,0 тис. грн.
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Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля Хмельницького щодо
роботи в напрямку євроінтеграції, розвитку економіки, енергоменеджменту та
міжнародного співробітництва та присудила Хмельницькому в 2017 році Прапор Честі
(FLAGS OF HONOUR) та в 2019 році – Plaque of Honour (Дошку Пошани).
В рамках розробки Стратегії розвитку міста проведено наступні заходи:
- опитування мешканців міста Хмельницького для визначення напрямів розвитку міста,
опрацьовано його результати (понад 2000 респондентів);
- опитування керівників промислових підприємств, установ та закладів міста;
- 22 травня 2016 року організовано спільно з ГО «Громадська платформа «Нова країна»
стратегічну сесію – Форум розвитку «Майбутнє Хмельницького» у форматі «світового
Розробка Стратегії розвитку кафе», участь у якому взяло майже 400 представників бізнесу, громадськості, освітніх та
м. Хмельницького до 2025 року
наукових закладів, небайдужих мешканців міста, які працювали за 9 тематичними
напрямами;
- 25 травня 2016 року затверджено робочу групу з розробки механізмів сталого
економічного розвитку міста, до складу якої увійшли керівники провідних промислових
підприємств (27 травня 2016 року проведено її перше засідання);
- скоординовано проведення засідань 9 робочих фокус-груп, у ході яких узагальнено
результати Форуму розвитку «Майбутнє Хмельницького»;
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- 29 липня 2016 року під час засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста
відбулась презентація результатів Форуму, Профілю міста та проведено анкетування членів
робочої групи щодо визначення стратегічного фокусу розвитку міста;
- 4-5 жовтня 2016 року проведено засідання робочої групи за участю консультантів
консалтингової групи Branders (проект GIZ Українська партнерська платформа) Є.
Клісенко та О. Алєшко щодо попереднього фокусування Стратегії розвитку міста;
- 13 жовтня 2016 року робочою групою проведено формування SWOT-аналізу галузей
міста;
- 2 листопада 2016 року консультантом консалтингової групи Branders О. Алєшко
проведено практичний семінар під час якого членами робочої групи здійснено попереднє
формування системи цінностей міста та визначення місії міста.
Рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради №2 від 31.05.2017 року затверджено Стратегію
розвитку міста Хмельницького до 2025 року та План дій з реалізації Стратегії розвитку
міста Хмельницького на 2017-2020 роки.
У 2017 році Працівники міської ради пройшли дистанційний курс навчання «Підготовка та
впровадження проєктів розвитку громад», організований Асоціацією міст України.
Протягом 9-14 грудня 2017 року міський голова перебував з робочим візитом у Китайській
Народній Республіці. Під час візиту він взяв участь у Форумі, організованому
Міжнародною палатою Великого Шовкового шляху в Китаї та підписав Угоду Альянсу
міст і регіонів Великого Шовкового шляху, відповідно до якої місто Хмельницький стало
асоційованим членом Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху.
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Участь
представників
виконавчих органів міської ради
у семінарах, тренінгах, інших
навчальних заходах з проектного
менеджменту,
ініційованих
центральними
органами
виконавчої влади, міжнародними
та
всеукраїнськими
організаціями

У 2019 році міська рада виступила співорганізатором ІІІ Міжнародного економічного
форуму «Інвестиційні можливості Хмельниччини». Метою форуму було створення
сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку регіону, формування позитивного
іміджу та популяризація інвестиційних можливостей серед потенційних інвесторів.
10 липня 2019 року за підтримки міської ради організовано Інвестиційний Launch
Хмельницький – платформу для зустрічі інвесторів та експертів з ініціаторами бізнес-ідей.
Під час заходу були представлені стартапи та ідеї для залучення фінансування, успішні
бізнесмени презентували свої інвестиційні проекти та історії успіху.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні та світі, спричиненою Covid-19,
підвищення кваліфікації у 2020 році здійснювалося в онлайн режимі. Так, працівники
управління економіки пройшли онлайн курс «Цифрова грамотність для державних
службовців» та отримали відповідні сертифікати.
Працівники міської ради постійно удосконалювали свій кваліфікаційний рівень та брали
участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації тощо.

0,0

06-09 вересня 2016 року – тренінг «Посилення організаційної спроможності українських
неурядових організацій з метою сприяння розвитку громад в перехідний період» (м. Київ),
організований Корпусом Миру США в Україні.
27 листопада – 2 грудня 2017 року – навчальна поїздка до Литви, під час якої вивчали
досвід європейських колег та обговорили перспективи застосування цих ідей у своїх
громадах.
23 січня 2017 року – семінар «Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти
залучення інвестицій та підвищення експертного потенціалу» (м. Київ).
23-24 лютого 2017 року – навчальний курс з проєктного менеджменту то особливостей
написання грантів, у рамках проєкту U-LEAD (м. Івано-Франківськ).
27 лютого 2017 року – національна конференція «Аутсорсинг для місцевого економічного
розвитку» (м. Київ).
23-25 травня 2017 року – тренінг на тему «Залучення фінансування в реалізацію Планів дій
зі сталого енергетичного розвитку та клімату».
25-27 травня 2017 року – навчальна поїздка за програмою Міжнародного
республіканського інституту з муніципального врядування.
18-20 червня 2017 року – поїздка з обміну досвідом до Черкаської міської ради.
28-29 травня та 2-3 липня 2018 року – курс навчання з підготовки планів місцевого
економічного розвитку, в рамках Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» в Україні.
7-8 червня 2018 року – навчання за програмою тренінгу «Проєктний менеджмент: сутність
та вибір потенційних донорів», організованим Хмельницьким центром перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
14-15 листопада 2018 року – тренінг з кластерної розбудови, організованому Європейським
банком реконструкції та розвитку в рамках ініціативи EU4Business, який проходив у
м. Львів.
21 листопада 2018 року – семінар від Представництва ЄС для підприємців Хмельницького
та Хмельницької області «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?», під час
якого була висвітлена інформація про можливості для українських підприємців знайти
бізнес-партнерів у Європі та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку ЄС.
13 грудня 2018 року – навчальний тренінг «Практичні аспекти експорту до Канади», за
участі бізнес-спільноти міста.
29-31 січня 2019 року – практичний семінар «Залучення інвестицій в економічний розвиток
регіонів: цілі, завдання, успіхи та невдачі, інструменти та механізми» (Business for Smart
Cities Expocongress).
12 лютого 2019 року – регіональна конференція «Євроінтеграція: сила можливостей»,
метою якої було роз’яснення та популяризація практичних переваг і можливостей, які вже
мають або невдовзі отримуватимуть українці від євроінтеграційного курсу України.
9 квітня 2019 року – зустрічі Proskuriv Business Club, де презентовано перспективи та
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можливості для потенційних учасників індустріального парку у місті Хмельницькому.
30 вересня – 09 жовтня 2019 року – тренінги для працівників міської ради, вчителів шкіл
міста та викладачів закладів вищої освіти міста із підготовки команд студентів із
оформлення бізнес-ідей за різними методиками та участі у міському конкурсі стартапів.
30 липня 2020 року - міжнародний семінар з впровадження принципів екоіндустріальних
парків, організованому Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку на базі
платформи Zoom.
8-10 вересня 2020 року – обговорення молодіжних проєктів «MEET UP! Future Lab» в
рамках програми «MEET UP! Німецько-Українські зустрічі молоді» (в режимі онлайн).
18 вересня 2020 року – онлайн-презентація «Рейтинг прозорості міст-2020».
29 вересня 2020 року – онлайн-презентація Трансперенсі інтернешнл оновленої методології
рейтингування прозорості міст-2020.
29 жовтня 2020 року – онлайн-тренінг «Управління державними інвестиціями»,
підготовленого експертами Світового Банку для підписантів Ініціативи M4EG.
18 листопада 2020 року – онлайн-захід з елементами інтерв’ю в рамках проєкту
«Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері
торгівлі/EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП».
16 грудня 2020 року – вебінар «Залучення інвестицій до об’єднаної територіальної
громади. Методи та інструменти» організованого Агенцією інвестиційного розвитку
громад і територій.
Хмельницька міська рада двічі ставала переможцем конкурсу для участі у тренінговій
програмі «Посилення місцевої демократії та урбаністичного розвитку за допомогою
підходу SymbioCity» для представників українських муніципалітетів, організованій
Шведським міжнародним центром місцевої демократії у співпраці з SKL International
(Шведською асоціацією місцевих органів влади і регіонів) за фінансової підтримки
шведського агентства з питань міжнародного розвитку SIDA. У 2016-2017 роках участь у
програмі брала команда від міста у 5 тренінгових сесіях, яка працювала над підготовкою
комплексного проєкту «Розумне довкілля. Хмельницький» за системою SymbioCity. У
Забезпечення
навчання
та
2017-2018 роках брала команда від міста у 5 тренінгових сесіях, яка працювала над
підвищення
кваліфікації
підготовкою комплексного проєкту «Індустріальний парк «Хмельницький» за системою
працівників міської ради за
SymbioCity.
кордоном
З метою вивчення європейського досвіду доброго врядування Хмельницька міська рада
долучилася до участі у проєкті «Німецько-українська академія з питань доброго
урядування та підвищення компетентності в Європі» (AGREE) Європейської академії
Берліну (станом на 1 січня 2019 року 4 представники міської ради підвищили компетенцію
у даному проєкті).
У жовтні-листопаді 2017 року представник міської ради взяв участь у спеціальній
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американській програмі ділових стажувань SABIT «Регіональний економічний розвиток:
розвиток малого та середнього бізнесу».
У вересні 2017 року представники міської ради взяли участь у навчальній поїздці з питань
вивчення європейського досвіду та практик поводження з твердими побутовими відходами
у м. Волька-Рокітня, м. Люблін, м. Ілава та м. Чеханов (Польща).
У січні 2018 року 8 представників міської ради взяли участь у навчальній поїздці з обміну
досвідом з польськими муніципалітетами (м. Люблін та район Прага-Полуднє м. Варшава).
Під час поїздки члени делегації обговорили питання соціально-економічного розвитку та
ознайомилися із специфікою роботи польських колег.
У жовтні 2018 року міський голова взяв участь у Міжнародному Саміті Silk Road Business
Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie (Китай). Учасниками Саміту були представники
майже зі 100 країн світу: міські голови, керівники регіонів, міністри, бізнес-спільнота.
Очільник Хмельницького презентував потенційним іноземним партнерам інвестиційний
потенціал міста, розповів про кроки у створенні індустріального парку, заходи на
підтримку підприємництва, вільні земельні ділянки для інвесторів, великі підприємства, що
працюють у місті.
У жовтні 2018 року представник КУ «Агенція розвитку Хмельницького» пройшов
стажування з питань проєктного менеджменту в Словенії (м. Любляна) за рахунок
приймаючої сторони.
У грудні 2018 року представник міської ради взяв участь у поїздці з обміну досвідом в
рамках Проєкту «Покоління активних лідерів 2018», що націлений на підтримку обміну
структурованою інформацією та підвищення спроможності місцевих посадовців щодо
вирішення проблем.
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У 2019 році представник КУ «Агенція розвитку Хмельницького» взяв участь у стажуванні
в США за програмою Professional Fellows.
У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою COVID-19, навчання та
підвищення кваліфікації працівників міської ради за кордоном у 2020 році не проводились.
ІІ. Промоція міста
У 2016-2017 роках придбано презентаційну, сувенірну та іміджеву продукцію для
популяризації міста Хмельницького на всеукраїнських та міжнародних заходах.
Придбання
презентаційної,
З 2018 по 2020 роки презентаційна, сувенірна та іміджева продукція розроблялася та
сувенірної та іміджевої продукції
придбавалася відповідно до бренд-буку міста. Зазначена продукція презентувалась
представникам офіційних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій під
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Підготовка та представлення
електронних презентацій про
потенціал міста
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Придбання
забезпечення
презентацій

2.5.

програмного
для підготовки

Розміщення
на
офіційній
сторінці Хмельницької міської
ради інформації про заходи
міжнародного співробітництва

час офіційних прийомів з питань налагодження співпраці.
Розроблено бренд-бук та затверджено бренд міста.
Розроблено Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами),
який розміщено на офіційному сайті міської ради.
Створено вебресурс «Інвестиційний портал Хмельницького», на якому потенційний
інвестор може знайти інформація про місто, експортні можливості промислових
підприємств міста, вільні виробничі площі та офісні приміщення, які можуть бути
запропоновані інвесторам для ведення виробничої та економічної діяльності, вільні
земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо.
Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький на українській, англійській та
китайській мовах, також повнометражну версію на українській мові.
Створено 2D проморолик «Чому Хмельницький?» на українській, англійській та китайській
мовах.
Розроблено німецькомовний 2-D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста.
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання індустріального парку розроблено
промоційний буклет «Індустріальний парк «Хмельницький» українською, англійською та
китайською мовами.
Розроблено англомовну та китайськомовну брошури «Інвестуй в Хмельницький», які
розповсюджуються серед потенційних інвесторів та дипломатичних установ.
З метою забезпечення ефективної системи позиціювання індустріального парку розроблено
україномовну та англомовну версію промоційного буклету «Індустріальний парк
«Хмельницький».
2017 рік. У грудні 2017 року розроблено та впроваджено інтернет-орієнтовне програмне
забезпечення для функціонування інтернет-сайту www.khmcityforum.com. На офіційній
сторінці Форуму економічного розвитку міста Хмельницького розміщено серію
відеороликів про підприємства, що становлять промисловий потенціал міста.
2018 рік. Придбано послуги з розробки та впровадження інтернет-орієнтованого
програмного забезпечення – інтернет-сайту каталогу www.khmcityforum.com з
розміщенням на хостингу.
2019 рік. Для проведення презентацій потенційним інвесторам, в тому числі під час
проведення міжнародних заходів, створено розширення (plugin) для можливості нанесення
кастомної (спеціальної) розмітки земельних ділянок на платформі «Небесний Проскурів».
2020 рік. Придбано програмне забезпечення для підготовки презентацій про містапобратими в онлайн платформі міст побратимів.
На офіційному сайті Хмельницької міської ради, у розділі «Міста-побратими», а також у
стрічці новин сайту постійно розміщувалася інформація про заходи міжнародного
співробітництва.
Крім цього, онлайн платформа міст-побратимів включає експозиції міста Хмельницького,
побратимських та партнерських міст з висвітленням інвестиційних та експортних
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можливостей, презентацію стратегічних проєктів тощо.
Технічне
переоснащення У 2016 році придбано 3 принтери марки «Саnon», акустичні системи та подовжувачі для
робочих
місць
працівників, комп’ютерної техніки.
відповідальних
за
розробку
інвестиційних
пропозицій,
грантових проектів
ВСЬОГО, тис. грн.
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Більш детальна інформація про хід виконання Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020
роки за посиланням: https://khm.gov.ua/uk/city_programms_economy
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