Інформація
щодо стану виконання заходів, визначених
Програмою економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік,
за І півріччя 2022 року
№
з/п

1

2

Зміст заходу

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
2.1. Промисловість та підприємництво
Створення
індустріального
парку
«Хмельницький», у т. ч. будівництво
зовнішніх мереж газо-, водопостачання,
каналізації, під’їзної дороги

Надання фінансової підтримки суб’єктам
підприємництва
шляхом
часткового
відшкодування з бюджету громади
відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проєктів

Стан виконання заходу

Завершуються роботи з виготовлення
проєктно-кошторисної документації на
виконання робіт з реконструкції під’їзної
дороги до індустріального парку.
11 червня 2022 року заступник Міністра
економіки України О. Грибан відвідав
місто для обговорення перспектив роботи
індустріального парку на території
громади.
Для надання фінансової підтримки
суб’єктам господарювання зареєстровано у
органах казначейства суму бюджетних
фінансових зобов’язань у розмірі 542,5 тис.
грн.
Підписано Меморандум про взаємодію
щодо реалізації проєкту підтримки
місцевого бізнесу з новим партнером – АТ
«АКЦЕНТ – БАНК».

Фактичні
видатки за
звітний
період, тис.
грн.

Індикатори
виконання
затверджено
фактичне
Програмою
виконання
за звітний
період

Об’єкти
інфраструктури
– 4 од.

Кількість
суб’єктів
підприємництва,
що отримали
фінансову
підтримку – 10
од.
Кількість
створених
робочих місць –
100 од.

Кількість
суб’єктів
підприємниц
тва, що
мають
отримати
фінансову
підтримку –
9 од.

1

3

4

Проведення засідань Ради бізнесу при
Хмельницькому
міському
голові,
зустрічей, круглих столів за участю
представників бізнесу

10 березня 2022 року відбулася зустріч з
представниками бізнесу щодо проблемних
питань внутрішньо переміщених осіб,
замовлень амуніції для військових.
6 травня 2022 року відбулася зустріч з
представниками підприємців-переселенців,
місцевого бізнесу щодо роботи у воєнних
умовах.
3 травня 2022 року відбувся захід «Кава з
мером» – зустріч з бізнесом, який переїхав
до Хмельницької міської територіальної
громади з інших міст і регіонів (участь
взяли представники понад 20 підприємств).
18 травня 2022 року за участі Хмельницької
державної податкової інспекції проведено
семінар для представників місцевого
бізнесу «Необхідність сплати податків в
умовах воєнного стану, збереження та
створення робочих місць, розвиток
регіональної економіки».
Проведення часткового відшкодування 22-23 лютого 2022 року місцеві виробники
участі місцевих товаровиробників у одягу
у рамках
проєкту
«Купуй
ярмарково-виставкових заходах
Хмельницьке»
взяли
участь
у
Міжнародному фестивалі моди Kyiv
Fashion 2022.
22-24 лютого 2022 року місцеві виробники
дитячого одягу взяли участь у виставці –
міжнародному форумі для дітей «BABY
EXPO 2022».
За фактом участі у ярмарково-виставкових
заходах надано часткове відшкодування
участі у заходах ФОП Приступа А.І. та АТ
«Завод «Темп».

Кількість заходів Кількість
– 5 од.
заходів – 4
од.

661,8 БГ

Кількість
місцевих
товаровиробникі
в, що отримали
відшкодування –
20 од.

Кількість
місцевих
товаровироб
ників, що
отримали
відшкодуван
ня – 10 од.
Кількість
місцевих
товаровироб
ників, що
мають
отримати
відшкодуван
ня – 7 од.
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Реалізація проєкту «Школа молодого Проведення заходу не планується до
підприємця»
завершення воєнного стану.
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Впровадження маркетингової стратегії У рамках стратегії просування бренду
проєкту «Купуй Хмельницьке!»
«Купуй
Хмельницьке!»
розроблено
багатофункціональний веб портал для
популяризації місцевих виробників та
створено мобільну версію сайту.
Підтримка
інформаційно- Для популяризації місцевих виробників
консультаційного ресурсу для бізнесу
проводиться постійна робота з наповнення
актуальною інформацією та технічного
супроводу
веб
порталу
(https://kupuikhmelnytske.com/).
Забезпечення функціонування центру На базі центру підтримки інновацій та
підтримки інновацій та підприємництва підприємництва iHUB проведено 22 заходи
iHUB
(635 учасників), 11 безкоштовних навчань
(91 учасник), 11 навчань від stfalcon (148
учасників). 35 переселенців з інших міст
України використовували приміщення
iHUB як коворкінг. Також центр відвідують
фрілансери громади. У мережах instagram
та facebook створено сторінки центру,
ведеться їх активне наповнення.
Сприяння розвитку ІТ-сектору
29 березня 2022 року у партнерстві з ІТ
Академією від stfalcon та Мовною школою
ОЛА розпочато проведення безкоштовних
ІТ-курсів та курсів з вивчення англійської
мови для переселенців (впродовж навчання
подано майже 2 тис. заявок, продовжили
навчання з одного із обраних напрямів 1,1
тис. осіб).
5 травня 2022 року взято участь у відкритті
нового офісу міжнародної компанії EPAM
у Хмельницькому. Розглядається перелік
сфер, у яких компанія та місто можуть
співпрацювати
(надання
техніки
навчальним
закладам,
розвиток
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8

9

11,0 БГ

18,6 БГ

7,0 БГ

Кількість осіб,
що пройшли
навчання – 50
Кількість
залучених
місцевих
товаровиробникі
в – не менше 50
Кількість
відвідувачів
ресурсу – 1000
Кількість осіб,
що скористалися
послугами iHUB
– не менше 500

Кількість
залучених
місцевих
товаровироб
ників –50
Кількість
відвідувачів
ресурсу –
200
Кількість
осіб, що
скористалис
я послугами
iHUB – не
менше 850

Кількість заходів Кількість
– 5 од.
заходів – 2
од.
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11

професійних ІТ-спільнот, цифровізація
послуг для мешканців тощо).
Підтримка кластерних ініціатив та інших 22-23 лютого 2022 року кластер
об’єднань
хмельницьких виробників одягу під
брендом «Купуй Хмельницьке» взяв участь
у Міжнародному фестивалі моди Kyiv
Fashion 2022 (м. Київ).⠀
Сприяння
у
проведенні
fashion- Проведення заходу не планується до
фестивалів, показів
завершення воєнного стану.
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Проведення
конкурсного
відбору Проведення заходу не планується до
підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), завершення воєнного стану.
стартапів

13

Проведення міжнародного бізнес-форуму

14

Навчання вчителів та учнів щодо Виконання заходу заплановано на наступні
створення стартапів та написання бізнес- періоди.
планів, проведення конкурсу учнівських
стартапів
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Забезпечення відповідності підготовки На основі запитів роботодавців громади
робітничих
кадрів та спеціалістів сформовано пропозиції до регіонального
потребам ринку праці громади
замовлення на підготовку робітничих
кадрів у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти у кількості 879 осіб на
2022/2023 навчальний рік.

Проведення заходу не планується до
завершення воєнного стану.

Кількість заходів Кількість
– 4 од.
заходів – 1
од.

Кількість
fashionфестивалів,
показів – 1 од.
Кількість заявок,
поданих на
участь у
конкурсі – 10 од.
Кількість
реалізованих
ініціатив – 3
Кількість
учасників
форуму – 300
осіб
Кількість
проведених
тренінгів – 2 од.
Кількість учнів,
що взяли участь
у конкурсі – 200
осіб
Обсяг
регіонального
замовлення – 865
осіб

Обсяг
регіональног
о
замовлення
– 879 осіб
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17

18

19

Активізація
впровадження
дуальної Заклади
здійснюють
підготовку
освіти
у
закладах
професійної кваліфікованих
робітників
з
(професійно-технічної) освіти
впровадженням елементів дуальної форми
навчання за професіями штукатур, муляр,
монтажник систем утеплення будівель,
токар, електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах, майстер з
діагностики автомобільного устаткування,
електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування,
слюсар з механоскладальних робіт, швачка,
кравець.
2.2. Агропромисловий комплекс
Надання фінансової підтримки фізичним Рішенням міської ради від 23.02.2022 року
особам, які забезпечили приріст поголів’я №6
затверджено
порядки
надання
корів власного відтворення
фінансової підтримки фізичним особам,
юридичним
особам
незалежно
від
організаційно-правової форми власності та
фізичним особам-підприємцям за приріст
поголів’я корів власного відтворення і
вирощування
малопоширених
сільськогосподарських
культур.
Фінансування заходів заплановано на
наступні періоди.
Проведення навчань та інформаційно- Виконання заходу заплановано на наступні
роз’яснювальної роботи щодо створення періоди.
сімейних фермерських господарств та
сільськогосподарських кооперативів
Часткове
відшкодування
вартості Рішенням міської ради від 23.02.2022 №6
сертифікації органічного виробництва
затверджено
порядок
відшкодування
витрат
з
сертифікації
органічного
виробництва.
Фінансування
заходу
заплановано на наступні періоди.

Кількість
Кількість
професій – 10 од. професій
10 од.

Кількість
фізичних осіб,
що скористались
підтримкою – 6
осіб

Кількість
проведених
заходів – 2 од.
Кількість
товаровиробникі
в, що отримали
відшкодування –
3 од.
Кількість
сертифікатів – 9
од.

–

20

21

22

23

24

25

Сприяння
будівництву
нових
та
модернізації
існуючих
сільськогосподарських
об’єктів
(господарських,
виробничих
та
допоміжних споруд)
Сприяння
у
оновленні
сільськогосподарської техніки, агрегатів
та обладнання

Сприяння
у отриманні
фінансової
сільгосптоваровиробникам

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

СТОВ «Хорост-Поділля», ФГ «Маїсс»,
ТОВ «Нові аграрні технології» придбано
техніку для обробітку і догляду за посівами
сільськогосподарських культур.

державної Виконання заходу заплановано на наступні
підтримки періоди.

2.3.
Зовнішньоекономічна
та
інвестиційна діяльність
Підтримка
у
актуальному
стані
інформаційно-промоційних
матеріалів
щодо
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного потенціалу громади

Здійснюється
оновлення
наявної
інформації
для
зацікавлених
осіб
(інформація про громаду, експортні
можливості промислових підприємств,
вільні виробничі площі та офісні
приміщення, вільні земельні ділянки,
успішні історії інвестування тощо).
забезпечення
щодо Виконання заходу заплановано на наступні
можливостей громади, періоди.
механізму
прямого

Інформаційне
інвестиційних
застосування
маркетингу
Промоційна підтримка розвитку бренду,
проведення рекламних кампаній, у т. ч. з
використанням
каналу
комунікації
«Хмельмен»

У мережі facebook на сторінці «Агенції
розвитку Хмельницького» розмішена 53
дописи (охоплення аудиторії – 32,3 тис.
осіб), сторінці «Хмельмен» - 16 дописів
(охоплення аудиторії – 17,0 тис. осіб).

4750,0 ВК

Кількість
модернізованих
сільськогоспода
рських об’єктів –
3 од.
Кількість
придбаної
сільськогоспода
рської техніки,
агрегатів,
обладнання – 3
од.

Кількість
придбаної
сільськогосп
одарської
техніки,
агрегатів,
обладнання
– 3 од.

Кількість
фізичних осіб,
що скористались
підтримкою – не
менше 35 осіб
ІнформаційноЕлектронна
промоційні
презентація
матеріали – 4 од. – 3 од.
Електронна
презентація – 1
од.
Кількість
надісланих
повідомлень
–
500 од.
Кількість
промокампаній –
8 од.
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Налагодження
співпраці
з 2 лютого 2022 року відбулася зустріч із
представниками міжнародних установ, спостерігачами
СММ
ОБСЄ
у
фінансових інституцій
м. Чернівці, під час якої обговорювались
питання щодо ситуації з безпеки у громаді,
розвитку пандемії Covid-19 тощо.
7 лютого 2022 року відбулася офіційна
зустріч з Надзвичайним та Повноважним
Послом Ісламської Республіки Пакистан в
Україні доктором Ноелем І. Хохарою, на
якій обговорювались питання співпраці.
25-29 березня 2022 року відбулися зустрічі
з представниками німецького благодійного
фонду Welthungerhilfe. За результатами
зустрічей фонд разом з організаціями
Concern Worldwide (Ірландія) та CESVI
(Італія) розпочав роботу у місті. Проведено
зустрічі з громадськими організаціями та
волонтерськими групами, які беруть участь
у наданні допомоги переселенцям.
5 квітня 2022 року взято участь у спільному
засіданні
Українсько-литовської
та
Литовсько-української ділових рад, у ході
якого обговорено перспективи подальшої
співпраці.
15 квітня 2022 року завдяки співпраці з
партнерами за Програмою «Fit for
Partnership with Germany» взято участь у
онлайн зустрічі MedicalBridge, на базі
платформи www.medicalbridge.eu, під час
якої обговорено питання надання допомоги
медичним установам та організаціям
України,
можливості
безкоштовного
адресного постачання ліків та супутніх
матеріалів тощо.
19 квітня 2022 року відбулася онлайн
зустріч з представниками Міжнародної
організації з міграції (МОМ), під час якої

Кількість заходів Кількість
– до 15 од.
заходів – 13
од.

розглянуто
можливості
підтримки
внутрішньо переміщених осіб. У рамках
співпраці розроблено концепцію проєкту
«Житло для ВПО».
27 квітня 2022 року відбулася зустріч з
представниками офісу Представництва
Управління Верховного Комісара ООН у
справах біженців в Україні (УВКБ ООН) у
Львові, під час якої обговорено питання
доступу до соціальної допомоги, житла для
переселенців та відбудову будинків з
метою задоволення житлових потреб
внутрішньо переміщених осіб.
19 травня 2022 року відбулася зустріч з
представниками Фонду Поланія (Польща),
у ході якої обговорено питання щодо
перспективи
та
шляхи
надання
гуманітарної
допомоги
тимчасово
вимушеним переселенцям.
Налагоджено роботу з рядом міжнародних
організацій.
У
місті
створено
координаційний центр групи Medair, яка є
важливим глобальним учасником у наданні
гуманітарної допомоги. Завдяки співпраці з
фондом UNICEF Україна отримано
гуманітарну
медичну
допомогу.
Міжнародним благодійним фондом «Руки
друзів», в партнерстві з Міжнародною
організацією з міграції в Україні, надано
допомогу для внутрішньо переміщених
осіб, які постраждали від військових дій.
Гуманітарна
допомога
надавалась
благодійним
фондом
«GOSAVEUKRAINE» через ТОВ «Перфект
Пак». Продовжується отримання допомоги
від організацій Fundacja Solidarności
Międzynarodowej та Warszawski front
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(Польща). Укладено договір про надання
гуманітарної допомоги з польською
Fundacja Ermed, у рамках якого отримано
25 палет допомоги для медичних закладів
громади.
Налагодження співпраці з іноземними 19 березня 2022 року відбулася офіційна
містами та встановлення партнерських і зустріч з мером міського округу Прага 6
побратимських зв’язків
(Чехія), під час якої підписано договір про
партнерство між містом Хмельницький та
міським округом Прага 6, обговорено
питання налагодження співпраці. У рамках
візиту мер міського округу Прага 6 привіз
гуманітарний вантаж до міста.
У травні 2022 року міський голова взяв
участь
у
5
сесійних
засіданнях
муніципалітетів
міст-побратимів
та
партнерів:
м. Ченстохова,
м. Жешув, м. Чеханов (Польща), м. Прага
(Чехія), м. Шяуляй (Литва).
Міський голова провів 9 онлайн зустрічей з
мерами муніципалітетів Польщі, Литви,
Чехії, Турції та Болгарії. Під час зустрічей
обговорено
можливості
надання
гуманітарної допомоги, шляхи виходу з
соціально-економічної кризи та подальшу
підтримку українського
народу. За
результатами перемовин міста-побратими
надали
гуманітарну
допомогу
для
задоволення
потреб
вимушено
переміщених осіб, військових Збройних
Сил України.
31 травня 2022 відбулася офіційна зустріч
керівництва
Хмельницької
обласної
військової адміністрації та Хмельницької
міської ради з високопосадовцями з
Польщі. А. Квятвовський, Міністр в
канцелярії
Президента
Польщі,
М.

Кількість заходів Кількість
– 10 од.
заходів – 18
од.
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Карасінський,
генеральний
директор
закордонної служби, та їх колеги привезли
делеговану особисто дружиною президента
Польщі гуманітарну допомогу.
4 червня 2022 року організовано
проведення благодійної вечері «Borscht
Dinner with other Ukrainian foods» у Modesto
Centre Plaza, під час якої зібрано кошти для
закупівлі гуманітарної допомоги для
громади.
У червні 2022 року укладено договір
підтримки
між
міською
радою,
адміністрацією Швенченського районного
самоврядування (Литва) та Фондом
благодійності та підтримки «Maisto
bankas», у рамках якого здійснюється
отримання гуманітарної допомоги для
внутрішньо переміщених осіб, військових
Збройних Сил України.
На постійній основі отримується допомога
від міст-побратимів та міст-партнерів з
Польщі (м. Чеханов, м. Жешув, м. Люблін,
м. Ченстахова, м. Варшава, м. Лази), Литви
(м. Шяуляй), Болгарії (м. Сілістра), Чехії (м.
Прага, міський округ Прага 6).
Надається допомога країнами-партнерами:
Німеччина, Польща, Італія, США, Франція,
Швейцарія.
До
збору
допомоги
долучаються волонтери з Норвегії,
Шотландії, Італії, Словаччини, Литви.
26 червня 2022 року під час World Urban
Forum досягнуто домовленостей щодо
співпраці з м. Катовіце (Польща).
Участь представників бізнесу та влади у 14 січня 2022 року взято участь у онлайн
бізнес-зустрічах, інвестиційних форумах, Форумі, на якому обговорювались питання
конференціях тощо
щодо співпраці міст-побратимів Пекіну та
провінції Хебей.

Кількість заходів Кількість
– 10 од.
заходів – 8
од.

7 лютого 2022 року відбулась офіційна
зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Ісламської Республіки Пакистан в
Україні доктором Ноелем І. Хохарою.
28 квітня 2022 року міський голова взяв
участь у засіданні Конгресу місцевих та
регіональних влад, яке відбулося під
керівництвом Президента України В.
Зеленського. На заході обговорювався
План післявоєнної відбудови України,
питання
забезпечення
переселенців
житлом.
7 червня 2022 року взято онлайн участь у
інформаційній сесії «Організація проєктної
діяльності під час воєнного стану»
Програми «U-LEAD з Європою», під час
якої розглянуто особливості розробки та
реалізації проєктних пропозицій для
швидкого реагування на грантові конкурси.
9 червня 2022 року міський голова взяв
участь у онлайн засіданні Генеральної
Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу
Європи у Раді Європи.
15 червня 2022 року взято участь у
конференції PWEA 2022, під час якої
відбувся обмін досвідом та обговорено
питання використання відновлювальних
джерел енергії.
24 червня 2022 року міський голова взяв
онлайн участь у конференції Ювілейного
Форуму міст-партнерів, що відбулася у
м. Чеханов (Польща).
26 червня 2022 року вперше взято участь у
World Urban Forum (м. Катовіце, Польща),
який проводиться кожні 2 роки під егідою
ООН. На форумі обговорювалась героїчна
боротьба українського народу проти
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Сприяння у налагодженні співпраці бізнес
спільноти
з
Офісом
розвитку
підприємництва та експорту
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Сприяння суб’єктам господарювання у
отриманні
фінансово-кредитних,
грантових ресурсів, залученні коштів
міжнародної технічної допомоги
Здійснення заходів з налагодження
ефективної системи супроводу інвестора
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рашизму, питання відбудови міст України
та їх розвиток після перемоги України.
У квітні 2022 року стартував проєкт
«ІмЕкс: вихід на нові ринки», що
реалізується спільно з Proskuriv Business
Club. Захід відбувається у рамках програми
«EU4Business: конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП», що спільно
фінансується урядом Німеччини та
Європейським Союзом та реалізується
німецькою
федеральною
компанією
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Підприємці
громади та переселенці мають змогу
проконсультуватися
із
досвідченими
консультантами України, які працюють у
сфері
експортного
та
імпортного
консультування, на безкоштовній основі.
Громадськими організаціями та суб’єктами
господарювання подано 13 проєктів на
отримання
грантових
коштів
(1
переможець).
Здійснювалось
опрацювання
запитів,
пов’язаних
з
релокацією
бізнесу,
надавались консультації з виїздом на
потенційно
привабливі
об’єкти
комерційної нерухомості.
До громади релоковано понад 20
підприємств, яким надано допомогу у
пошуку приміщень, кадрів, логістики,
консультаційну підтримку.

2.4. Споживчий ринок та сфера послуг
Сприяння розширенню мережі об’єктів Станом на 01.07.2022 року функціонують
торгівлі та сфери послуг, у т. ч. місцевих 2692 об’єкти торгівлі та закладів
виробників
ресторанного
господарства
(2050
продовольчих
та
непродовольчих
магазинів, 642 заклади ресторанного

Кількість
суб’єктів
господарювання
– 10 од.

Кількість
суб’єктів
господарюва
ння – 64 од.

Кількість
розроблених
проєктів – 8 од.

Кількість
розроблених
проєктів – 1
од.

Кількість
потенційних
інвесторів – 5 од.

Відкриття нових
об’єктів – 50 од.
Збільшення
кількості
об’єктів

Відкриття
нових
об’єктів – 18
од.
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Проведення
тематичних
конкурсів, фестивалів

ярмарків,
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Сприяння модернізації інфраструктури
ринків
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Впорядкування розміщення стаціонарних
тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності, приведення
їх до єдиного архітипу, демонтаж
самовільно
розміщених
тимчасових
споруд

господарства), 440 об’єктів сфери послуг,
182
об’єкти
фірмової
торгівлі.
Функціонують 2 постійно-діючі виставкиярмарки (вул. Львівське шосе, 14, вул.
Кам'янецька, 80), на яких здійснюють
реалізацію
продовольчих товарів 37
суб’єктів господарювання–виробників.
Проведено
Різдвяний
ярмарок,
11
локальних продуктових ярмарків у
мікрорайонах міста, виставку-ярмарок
садівництва та городництва (парковка
парку Молодіжний (міський пляж)),
ярмаркові заходи з торгівлі квітами та
сувенірною продукцією до Дня Закоханих.
Здійснено
декоративне
оформлення
фотозони до Великодніх свят.
МКП-ринок
«Ранковий»
проведено
ремонтні
роботи
з
відновлення
електромереж на ринку на пров.
Гвардійському, 21 та на ринку на вул.
Шевченка, 87/1. Здійснено модернізацію
освітлення, ремонт огорожі, поліпшення
адміністративного приміщення на ринку з
продажу непродовольчих товарів на вул.
Геологів, 13/1.
ТОВ речовий ринок «ВВК Поділля-2»
здійснено ремонт асфальтового покриття,
вхідних воріт, ремонт та монтаж дахового
покриття,
облаштування
мережі
водовідведення, реконструкцію торгових
місць.
Переобладнано у відповідності до єдиного
архітипу 10 тимчасових споруди. Станом
на 01.07.2022 року кількість тимчасових
споруд, які змінили архітип становить 720
од.

фірмової
Збільшення
торгівлі – на 5 од. кількості
об’єктів
фірмової
торгівлі – на
2 од.
Кількість
ярмарків – 4 од.
Кількість
фестивалів- 5 од.
Кількість
конкурсів – 1 од.

647,8 ВК

Кількість
ярмарків –
13 од.

Кількість ринків Кількість
– 4 од.
ринків – 2
од.

Кількість
тимчасових
споруд,
які
змінили архітип
– 50 од.

Кількість
тимчасових
споруд, які
змінили
архітип – 10
од.
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Проведення
конкурсів
на
право
розміщення
пересувних
тимчасових
споруд через систему «Прозорро»
Забезпечення
дотримання
Порядку
розміщення відкритих майданчиків для
харчування біля закладів ресторанного
господарства

2.5. Грошові доходи населення та ринок
праці
Сприяння
працевлаштуванню
незайнятого населення на вільні та
новостворені робочі місця, у т. ч. осіб, які
не здатні на рівні конкурувати на ринку
праці, внутрішньопереміщених осіб,
учасників АТО/ООС

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
До бюджету громади за договорами
особистого строкового сервітуту про
розміщення відкритих майданчиків для
харчування надійшло 520,9 тис. грн. Всього
укладено 67 договорів про встановлення
особистого строкового сервітуту для
розміщення відкритих майданчиків для
харчування.

За сприянням міського центру зайнятості
працевлаштовано 661 особу на вільні та
новостворені робочі місця.
З них послугами центру зайнятості
скористалися 614 осіб, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню
(працевлаштовано 61 особу). На обліку у
центрі
зайнятості
перебувало
309
внутрішньо переміщених осіб, з них
працевлаштовано 27 осіб, 4 - проходили
профнавчання. З числа учасників АТО на
обліку перебувало 90 осіб, з них 36 працевлаштовано,
1
–
проходила
професійне навчання під гарантоване
робоче місце.

Кількість
об’єктів торгівлі
– 4 од.
Кількість
укладених
договорів про
встановлення
особистого
строкового
сервітуту - 100
од.
Збільшення
надходжень до
бюджету
громади - на 50
тис. грн.

Кількість
працевлаштован
их незайнятих
громадян – 3
тис. осіб

Кількість
укладених
договорів
про
встановленн
я особистого
строкового
сервітуту –
67 од.
Збільшення
надходжень
до бюджету
громади на 219,3 тис.
грн.
Кількість
працевлашто
ваних
незайнятих
громадян –
661 особа
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Розширення
видів
та
напрямків Професійне навчання під конкретні
професійного навчання безробітних під замовлення роботодавців проходила 91
конкретні замовлення роботодавців
безробітний, у т. ч. 70 безробітних шляхом
стажування безпосередньо на робочому
місці.
Професійне навчання здійснювалось за
30професіями та напрямками.
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Проведення профорієнтаційних заходів,
спрямованих на підвищення престижу
робітничих професій та мотивацію молоді
до свідомого вибору професій, актуальних
на ринку праці
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Серед здобувачів освіти поширювались
профорієнтаційні матеріали, спрямовані на
підвищення
престижу
робітничих
професій. Відбувались онлайн зустрічі з
педагогами
закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти.
Проводились
з
використанням
дистанційних технологій тренінги, Дні
відкритих дверей, майстер-класи, квести,
презентації професій тощо.
Заклади
професійної
(професійнотехнічної) освіти є партнерами проєкту
Освітній Хаб Хмельниччини, у рамках
якого проводяться короткострокові курси,
тренінги, майстер-класи для мешканців
громади та внутрішньо переміщених осіб.
Для незайнятого населення проведено 4
інформаційні заходи, семінар «Презентація
послуг з професійного навчання, у т. ч.
послуг ЦПТО», які спрямовані на надання
інформації про сутність та переваги
професійного навчання за сприянням
служби зайнятості, умови проходження
навчання, перспективи працевлаштування
за отриманою професією (напрямом).
Проведення
інформаційно- Здійснювались відвідування суб’єктів
роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання за місцем здійснення

Чисельність осіб,
охоплених
професійним
навчанням під
конкретні
замовлення
роботодавців –
250 осіб

Чисельність
осіб,
охоплених
професійним
навчанням
під
конкретні
замовлення
роботодавці
в – 91 особа
Кількість заходів Кількість
– 100 од.
заходів –
147 од.

Кількість
охоплених

Кількість
охоплених

господарювання за місцем здійснення
діяльності щодо легалізації «тіньової»
зайнятості населення та «тіньової»
заробітної
плати,
додержання
законодавства про працю
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Здійснення контролю за забезпеченням
збільшення рівня заробітної плати,
своєчасності та повноти погашення
заборгованості із виплати заробітної
плати, легалізації «тіньової» зайнятості
населення та «тіньової» заробітної плати
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Розміщення
соціальної
реклами,
розповсюдження
«пам’яток»
для
роботодавців
та
працівників,
забезпечення роботи телефонів «гарячої
лінії» з питань легалізації «тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати,
відповідальності за порушення трудового
законодавства

діяльності (відвідано більше 1 тис.
роботодавців). Під час заходів 131
громадянин повідомив, що не перебуває у
офіційних трудових відносинах/нібито
перебуває
на
випробувальному
термін/стажуванні.
Матеріали
за
наслідками відвідувань надіслано ГУ ДПС
у Хмельницькій області та Управління
Держпраці у Хмельницькій області.
Зареєстровано
та
перевірено
на
відповідність чинному законодавству 87
колективних договорів та змін і доповнень
до них.
З метою підвищення середнього рівня
заробітної плати здійснюється моніторинг
рівня середньої заробітної плати у суб’єктів
господарювання. За результатами даних
моніторингів, роботодавці запрошувались
на наради, за участю членів робочої групи
зі
сприяння
легалізації
«тіньової»
зайнятості та «тіньової» заробітної плати
(проведено
2
засідання,
на
які
запрошувались
60
суб’єктів
господарювання, заслухано 16).
Під час проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед суб’єктів
господарювання, за місцем здійснення
діяльності,
роботодавцям
видавались
пам’ятки щодо відповідальності за
порушення
трудового
законодавства,
працівникам
пам’ятки
стосовно
важливості
та
переваг
офіційного
працевлаштування (розповсюджено більше
3 тис. пам’яток).
Працюють телефони «гарячої лінії» (70-4146, 65-73-90, 65-22-81), на які можуть

суб’єктів
господарювання
– 5000 од.

суб’єктів
господарюва
ння – 1023
од.

Кількість
Кількість
засідань та нарад засідань та
– 12 од.
нарад – 2 од.

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

Кількість
розповсюдж
ених
«пам’яток» 3 тис. од.
Кількість
повідомлень
у ЗМІ – 2 од.

звернутися
громадяни
законодавства про працю.
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2.6. Інформаційна та адміністративна
політика
Забезпечення всебічного та об’єктивного
висвітлення
економічного,
господарського, культурного, соціального
життя територіальної громади

з

питань

Розміщено
на
офіційному
сайті
Хмельницької міської ради та передано до
місцевих і центральних ЗМІ близько 1 тис.
інформаційних матеріалів про діяльність
міської ради та її виконавчих органів,
різноманітні
аспекти
економічного,
господарського, культурного, соціального
життя громади.
Підтримка громадських ініціатив та 4 лютого 2022 року підписано Меморандум
сприяння
розвитку
інституцій із Всеукраїнським громадським комітетом з
громадянського суспільства
відзначення 300-річчя Григорія Сковороди.
Надавалась інформаційна підтримка та
організаційне сприяння БФ «Волонтери
Поділля», БФ «Карітас», БФ «Мир та
відродження»,
БФ
«Волонтерська
спільнота «Шанс на життя», ГО «Територія
Добра Поділля», релігійним організаціям,
підприємцям,
трудовим
колективам
навчальних закладів та комунальних
підприємств,
іншим
громадським
осередкам
щодо
реалізації
їх
волонтерських ініціатив, спрямованих на
допомогу Збройним Силам України у
відсічі
збройної
російської
агресії,
допомогу вимушеним переселенцям.
30 червня 2022 року виявлено сприяння
Об’єднанню патріотичних громадських
організацій Хмельниччини «ХОУП» щодо
проведення у приміщенні міської ради
круглого столу, присвяченого становленню
в Україні Єдиної Помісної Православної
Церкви.

Кількість
інформаційних
матеріалів –
2000 од.

Кількість
інформаційн
их
матеріалів –
1000 од.

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

Підтримка
громадських
ініціатив –
170 од.
Засідання
громадської
ради – 1 од.

З метою вшанування пам’яті загиблих
Героїв Небесної Сотні та російськоукраїнської війни, консолідації зусиль
громади у протидії російській агресії на
вулиці Проскурівській розгорнута та
постійно доповнюється виставка «Вони
загинули за Україну! Хмельницький
пам’ятає!».
Діє громадська рада при виконавчому
комітеті Хмельницької міської ради
(проведено 1 засідання).
Представники громадської ради включені
до складу усіх комісій та робочих груп, що
діють при міській раді та її виконавчому
комітеті.
Діють громадські ради при виконавчих
органах міської ради.
Забезпечувались належні умови для
проведення громадянами, структурними
осередками
політичних
партій
та
громадськими
об’єднаннями
мирних
зібрань (відбулось 11 мирних зібрань).
Проведено 2 консультації з громадськістю:
- у квітні 2022 року – громадське
обговорення пропозицій топонімічної
комісії щодо перейменування вулиць,
провулків, проїздів міста Хмельницького та
сіл громади;
- у червні 2022 року - круглий стіл
«Становлення
в
Україні
Помісної
Православної Церкви».
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
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Проведення
консультацій
з
громадськістю з важливих питань
життєдіяльності громади
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Придбання обладнання для системи
відеоспостереження за громадськими
місцями, дорожнім рухом

48

Придбання
обладнання
для Виконання заходу заплановано на наступні
моніторингового центру та створення періоди.

Консультації з
громадськістю –
8 од.
Кількість
учасників
громадських
обговорень – 1
тис. осіб.
Кількість
встановлених
відеокамер – 40
од.
Кількість
облаштованих

Консультації
з
громадськіст
ю (од.) – 2.
Кількість
учасників
громадських
обговорень –
50 осіб.
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робочих місць колективного управління,
контролю та швидкого реагування за
безпекою
Збільшення кількості адміністративних Станом на 01.07.2022 року через
послуг, які можуть надаватися через управління адміністративних послуг (далі –
управління адміністративних послуг
ЦНАП) надається 288 послуг. Перелік
адміністративних послуг, які надаються
через ЦНАП збільшено на 37 послуг.
У ЦНАП реалізовано комплексну (пакетну)
послуга для внутрішньо переміщених осіб
власників житла, в жилих приміщеннях
яких безоплатно проживають внутрішньо
переміщені особи.
У ЦНАП облаштовано робоче місце
адміністратора, де надаються консультації
з питань, що стосуються отримання
необхідних послуг на порталі Дія.
У ЦНАП доступні нові послуги для
суб’єктів господарювання, які надаються за
допомоги порталу Дія (декларації про
провадження господарської діяльності в
умовах воєнного стану, декларації про
провадження господарської діяльності у
сфері охоронної діяльність в умовах
воєнного стану).
Спільно з Хмельницьким відділом ДМС
України
в
Хмельницькій
області
реалізовано експериментальний проєкт з
упровадження комплексної послуги з
одночасного
оформлення
паспорта
громадянина
України
та
паспорта
громадянина України для виїзду за кордон.
Збільшення
кількості
електронних Через портал http://mycity.khm.gov.ua/
публічних послуг, підключення до запроваджено надання 41 електронної
системи електронної взаємодії державних послуги. Перелік електронних публічних
електронних інформаційних ресурсів
послуг, які надаються через ЦНАП,
збільшено на 6 послуг. У ЦНАП доступні

робочих місць –
3
Розширення
спектру послуг

Кількість
електронних
послуг –30

Кількість
електронних
послуг – 41
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нові послуги, які надаються за допомоги
порталу Дія (декларації про провадження
господарської діяльності в умовах воєнного
стану, декларації про провадження
господарської діяльності у сфері охоронної
діяльність в умовах воєнного стану,
повідомлення про пошкоджене та знищене
нерухоме майно внаслідок бойових дій,
терористичних
актів,
диверсій,
спричинених
військовою
агресією
російської федерації, видача довідки
внутрішньо
переміщеним
особам,
призначення
щомісячної
адресної
допомоги для внутрішньо переміщених
осіб, державна реєстрація змін до
відомостей про фізичну особу-підприємця,
що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, в
частині зміни їх місцезнаходження).
Проведення інформаційних кампаній, Виконання заходу заплановано на наступні
спрямованих на популяризацію цифрових періоди.
технологій, навичок та компетентностей
Створення інформаційно-розрахункового
комплексу
системи
мереж
водопостачання та водовідведення
Забезпечення
діяльності
комітетів
самоорганізації населення

3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
3.1. Житлово-комунальне господарство
та благоустрій

Кількість
інформаційноосвітніх заходів
– не менше 10
Кількість систем
– 2 од.

Укладено договір на виконання робіт із
створення комплексу.
Забезпечується
діяльність
самоорганізації населення.

комітетів

715,6 БГ

Кількість
комітетів
самоорганізації
населення – 4 од.

Кількість
комітетів
самоорганіза
ції
населення –
4 од.
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Співфінансування робіт з ремонту Виконані роботи із заміни вікон та дверей у
багатоквартирних житлових будинків
1 багатоквартирному житловому будинку.
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Проведення капітальних та поточних Виконання робіт заплановано на наступні
ремонтів прибудинкових територій
періоди.
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Проведення
капітального
ремонту Виконання робіт заплановано на наступні
дитячих та спортивних майданчиків
періоди.
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Сприяння
у
створенні
об’єднань Створено 15 об’єднань співвласників
співвласників багатоквартирних будинків багатоквартирних будинків. Станом на
01.07.2022 року зареєстровано 453 ОСББ
загальною площею 2,1 млн. кв. м.

Кількість
створених ОСББ
– 15 од.
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Створення зон активного відпочинку на
березі р. Південний Буг (парк ім. М.
Чекмана, парк «Молодіжний»)
Придбання техніки та обладнання для
підприємств житлово-комунальної сфери

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.

Кількість зон – 2
од.

Виконання робіт заплановано на наступні
періоди.

Кількість
техніки –
10 од.
Кількість
об’єктів – 3 од.
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Будівництво/реконструкція центральних Виконано
роботи
із
встановлення
теплових пунктів
енергоефективних
насосів (7 од.) у
центральних теплових пунктах.
Продовження робіт з будівництва другої Виконання заходу заплановано на наступні
черги водогону від с. Чернелівка періоди.
Красилівського
району
до
міста
Хмельницького
Реконструкція системи водопостачання Виконання заходу заплановано на наступні
(ВНС-10 у с. Чернелівка Красилівського періоди.
району)
Реконструкція артезіанських свердловин

Розпочато
роботи
з
свердловини на ВНС-10.

реконструкції

36,7 БГ

Кількість
об’єктів – 30 од.

Кількість
об’єктів – 1
од.

Кількість
об’єктів – 150
од.
Кількість
об’єктів – 30 од.

99,7 ВК

Будівництво
водогону – 14 км
Відповідність
нормам
екологічної
якості питної
води
Кількість
свердловин – 3
од.

Кількість
створених
ОСББ – 15
од.

Кількість
об’єктів – 7
од.

64

Реконструкція головної каналізаційної Виконання заходу заплановано на наступні
насосної станції на вул. Трудовій, 6Б
періоди.
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Будівництво/реконструкція
мереж Виконання заходу заплановано на наступні
водопостачання та водовідведення у періоди.
мікрорайонах міста
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Будівництво/реконструкція
мереж
водопостачання та водовідведення у
сільських
населених
пунктах
(с.
Шаровечка, с. Пирогівці, с. Богданівці,
с.
Водички,
с.
Климківці,
с.
Малашівці,
с.
Бахматівці,
с. Волиця)
Будівництво каналізаційних мереж у
мікрорайоні Озерна
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Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
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Будівництво мереж водопостачання у Виконання заходу заплановано на наступні
мікрорайоні Лезнево 1, 2
періоди.
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Будівництво артезіанської свердловини,
водонапірної башти та водогону у с.
Малашівці
Виконання робіт з капітального ремонту
мереж зовнішнього освітлення
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Будівництво центру поводження
тваринами на вул. Заводській, 165

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Покращення
санітарного
стану
Відсоток
охоплення
мешканців міста
централізованим
водопостачання
м – 87%.
Відсоток
охоплення
мешканців міста
централізованим
водовідведенням
- 84%
Забезпечення
мешканців
якісною питною
водою

Покращення
санітарного
стану
Покращення
санітарного
стану
Покращення
санітарного
стану

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість об’єктів
–
25 од.

з Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Відсоток
виконаних робіт
- 60%
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Відшкодування
МКП
«Хмельницькводоканал» частини витрат,
пов’язаних із забезпеченням послуг
водопостачання
споживачів,
які
підключені
до
водогону
від
с. Чернелівка Красилівського району до
міста Хмельницького
Виконання заходів з ліквідації негативних
наслідків діяльності об’єктів спільного
користування

Станом на 01.07.2022 року відшкодовано
72,9 тис. грн.

72,9 БГ

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

Надано
субвенцію
Заслучненській
сільській,
Красилівській
міській
територіальним громадам на виконання
заходів з ліквідації негативних наслідків
діяльності
об’єктів
спільного
користування.

400,8 БГ

Забезпечення
надійного
водопостачання

3.2.
Енергоефективність
та
енергозбереження
Реконструкція та модернізація об’єктів Виконання заходу заплановано на наступні
бюджетної сфери та комунального періоди.
господарства
з
упровадженням
енергозберігаючих технологій

75

Використання нетрадиційних джерел Виконання заходу заплановано на наступні
енергії на об’єктах бюджетної та періоди.
комунальної власності

76

Енергоефективна
модернізація Виконання заходу заплановано на наступні
внутрішнього та зовнішнього освітлення періоди.

77

Модернізація та технічне переоснащення Виконано роботи з капітального ремонту
котелень, центральних теплових пунктів
котлів у 4 котельнях, встановлення системи
хімводоочищення
у
котельні
(вул.
Тернопільська, 3).

778,8 ВК

Кількість
термомодернізов
аних закладів – 6
од.
Зменшення
викидів СО2
Кількість
встановлених
теплових помп 5 од.
Кількість
замінених
світлоточок –
395 од.
Протяжність
відремонтованих
мереж – не
менше 20%
Надання якісних
послуг
теплопостачання

Обсяг
коштів –
72,9 тис.
грн.

78

79

Переобладнання теплових мереж із
заміною
трубопроводів
на
попередньоізольовані
Реконструкція КНС на вул. Вокзальній,
135

Виконано роботи з прокладання 2,5 км
попередньо ізольованих трубопроводів.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

80

Здійснення
щоденного
моніторингу Ведеться
щоденний
моніторинг
використання
енергоресурсів використання енергоресурсів будівлями
бюджетними установами
(441 будівля) бюджетних установ.

81

Сприяння у реалізації заходів з
енергозбереження
мешканцями
багатоквартирних житлових будинків на
умовах співфінансування з бюджету
громади
Надання
консультацій,
проведення
тренінгів, семінарів щодо впровадження
заходів з енергозбереження на об’єктах
бюджетної
комунальної власності та
приватних домогосподарствах

82

83

84

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

На базі Центру енергоефективності на
постійній основі функціонує виставка
енергоефективного
обладнання
(вул.
Кам`янецька, 54). Відвідувачам Центру
надаються консультації безпосередньо та у
телефонному режимі.
Проведення «Днів Сталої Енергії» у Виконання заходу заплановано на наступні
рамках Європейської ініціативи «Угода періоди.
Мерів»
3.3.
Дорожньо-транспортна
інфраструктура
Обстеження
пасажиропотоку
на Постійно
проводиться
обстеження
автобусних маршрутах
пасажиропотоку на автобусних маршрутах,
за результатами яких внесено зміни у
маршрутну мережу (запроваджено 2 нових
автобусних
маршрути
№№ 4, 5,
продовжено автобусний маршрут №3).

6922,8 ВК

Надання якісних
послуг
теплопостачання
Забезпечення
належного
санітарного
стану
Зменшення
обсягів
споживання
енергоресурсів
на 5%
Кількість
об’єктів – 5 од.

Кількість
тренінгів/семіна
рів – 4 од.

Загальна
кількість
залучених осіб –
40 тис.
Удосконалення
мережі

Зменшення
обсягів
споживання
енергоресур
сів на 11%

85
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Вдосконалення
маршрутної мережі Запроваджено
2
нових
автобусних
автобусних, тролейбусних маршрутів, маршрути
(№4
«Ружична–Вул.
відкриття нових маршрутів
Староміська»,
№5
«Лезневе–Вул.
Староміська».
Внесено
зміни
до
автобусного маршруту №3 «Озерна – Вул.
Трипільська» (продовжено до мікрорайону
Дубове).
Продовження роботи з впровадження У
електротранспорті
автоматизовану
автоматизованих систем електронних систему запроваджено повністю.
платежів у громадському транспорті

87

Придбання автобусів та тролейбусів Придбано 3 автобуси.
(низькопольних, на автономному ходу)

88

Встановлення на зупинках громадського
транспорту нових павільйонів для
очікування пасажирами громадського
транспорту

89
90

91

Облаштовано 3 зупинки громадського
транспорту з новими павільйонами для
очікування ( «Катіон» (вул. Тернопільська),
«Катіон»
(вул.
Львівське
шосе),
«Політехнічний
коледж»
(вул.
Зарічанська)).
Будівництво нових доріг, вулиць, Виконання заходу заплановано на наступні
транспортних розв’язок
періоди.
Проведення капітального та поточного Виконання заходу заплановано на наступні
ремонту вулично-дорожньої мережі міста, періоди.
розширення проїзних частин центральних
вулиць з улаштуванням заїзних «кишень»
на зупинках громадського транспорту
Проведення капітального ремонту доріг Виконання заходу заплановано на наступні
сільських населених пунктів (с. Копистин, періоди.
с. Богданівці, с. Олешин, с. Давидківці, с.
Велика Калинівка, с. Малашівці, с.
Іванківці, с. Шаровечка, с. Мацьківці)

7820,3 БГ

Кількість
переглянутих
маршрутів – 3
од.

Кількість
переглянути
х маршрутів
– 3 од.

Рівень
впровадження –
100% у
великогабаритно
му
автотранспорті
Кількість
тролейбусів –50
од.
Кількість
автобусів – 19
од.
Кількість нових
павільйонів – 10
од.

Кількість
автобусів – 3
од.

Кількість
об’єктів – 6 од.
Кількість
об’єктів – 145
од.
Кількість
об’єктів – 11 од.

Кількість
нових
павільйонів
– 3 од.

92

Будівництво велосипедних, пішохідних Виконання заходу заплановано на наступні
доріжок, пішохідно-велосипедних зон, періоди.
облаштування
велосипедних
смуг,
встановлення велопарковок, велостійок

93

Облаштування пристроїв для обмеження
дорожнього руху, світлофорів, у т. ч. для
людей з обмеженими можливостями
Запровадження автоматизованої системи
контролю оплати вартості послуг з
паркування, облаштування майданчиків
для платного паркування
Співфінансування заходів з відновлення
роботи КП «Аеропорт «Хмельницький»

94

95

96

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
велосипедних
доріжок – 2 од.
Кількість
пішохідних
доріжок – 15 од.
Кількість
велопарковок/
велостійок – 50
од.
Кількість
об’єктів – 3 од.

Автоматизовану систему контролю оплати
вартості послуг запроваджено на 177 паркомісцях.

Кількість паркомісць – 177 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Забезпечення
належного
функціонування
КП «Аеропорт
«Хмельницький
»

3.4. Житлова політика, містобудування,
регулювання земельних відносин
Створення містобудівного кадастру
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
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Виконання робіт з наповнення геопорталу Геопортал
наповнено
містобудівною
громади
документацією. Триває верифікація даних у
геоінформаційній системі.

98

Розроблення
комплексного
плану Розпочато роботу.
просторового розвитку території громади

Містобудівний
кадастр – 1 од.
Підвищення
рівня
поінформованос
ті населення
Розроблена
документація – 1
од.

Кількість
парко-місць
– 177 од.

99

Виготовлення цифрових ортофотопланів Розпочато роботу.
території

100

Доопрацювання проєкту містобудівної
документації «Коригування (внесення
змін)
генерального
плану
м. Хмельницький»
та
розробка
експертного звіту

101

102

103

104

105

106

107

Містобудівну документацію «Коригування
(внесення змін) генерального плану м.
Хмельницький» та звіт про стратегічну
екологічну
оцінку
цього
проєкту
підготовлено для проходження етапу
громадських слухань.
Розроблення
проєкту
містобудівної Розпочато роботу.
документації «Детальний план території
«Старе місто»
Розроблення
проєкту
містобудівної Розпочато роботу.
документації «Детальний план території
мікрорайону Заріччя (існуюча забудова)»
Розроблення
проєкту
містобудівної Проєкт
буде
розроблений
після
документації «План зонування території затвердження містобудівної документації
м. Хмельницького (зонінг)»
«Коригування
(внесення
змін)
генерального плану м. Хмельницький»
Виконання робіт з відцифрування наявної Розпочато роботу.
містобудівної документації
Розроблення та затвердження дизайн- Дизайн-код
вулиці
Подільської
коду вулиць Кам’янецької, Подільської
затверджений
рішенням
виконавчого
комітету міської ради від 09.06.2022 року
№395. Триває робота над створенням
дизайн-коду вулиці Кам’янецької.
Забезпечення житлом окремих категорій Забезпечено житлом 1 учасника бойових
населення, зокрема учасників АТО/ООС, дій АТО.
Революції Гідності, членів сімей загиблих
учасників АТО/ООС, у т. ч. за рахунок
виплати грошової компенсації, надання
співфінансування
Проведення розподілу земельних ділянок Виконання заходу заплановано на наступні
між громадянами, які перебувають у черзі періоди.
з надання земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових

Актуалізація
картографічної
документації
Розроблена
документація – 2
од.

Розроблена
документація – 1
од
Розроблена
документація – 1
од
Розроблена
документація – 1
од
Кількість
документів – 1
од.
Кількість
розроблених
дизайн-кодів – 2
од.

Кількість
розроблених
дизайн-кодів
– 1 од.

Кількість сімей – Кількість
23
сімей – 1

Кількість
забезпечених
земельними
ділянками

108

будинків, господарських будівель і
споруд (присадибні ділянки), у нових
масивах індивідуальної забудови
Проведення інформаційних заходів з Виконання заходу заплановано на наступні
організації аукціонів з продажу прав на періоди.
земельні ділянки (оренда, власність)

109

Проведення комплексу землевпорядних, Виготовлено експертно-грошову оцінку 3
земле оціночних робіт з підготовки земельних ділянок.
ділянок до продажу

110

Затвердження порядку встановлення Виконання заходу заплановано на наступні
особистого сервітутного користування періоди.
ідеальною часткою земельної ділянки та
порядок визначення ідеальної частки

111

112

4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
4.1. Соціальний захист населення
Виплата одноразової грошової допомоги
соціально
вразливим
категоріям
населення
Здійснення доплати до пенсії колишнім
політв’язням та репресованим, членам
сімей репресованих та реабілітованих

Надано одноразову грошову допомогу
майже 5,7 тис. осіб, у т. ч. 2,6 тис.
учасникам АТО та членам їх сімей.
Здійснено доплати до пенсії 94 особам партизанам, колишнім політв’язням та
репресованим, членам сімей репресованих
та реабілітованих.

громадян – 60
осіб

1,5 БГ

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

8706,9 БГ

Кількість осіб –
12,0 тис.

249,6 БГ

Кількість осіб –
112

Кількість
експертногрошових
оцінок
земельних
ділянок – 3
од.

Кількість
осіб – 5,7
тис.
Кількість
осіб – 94

Здійснено виплати компенсації 268 особам.

1226,1 БГ

Кількість осіб –
368

Кількість
осіб – 268

Відшкодовано за пільговий проїзд 72 тис.
осіб

28081,8 БГ

Кількість осіб –
72 тис. осіб

Кількість
осіб – 72
тис. осіб

Встановлено засоби обліку газу 7 особам,
води – 7 особам.

90,8 БГ

Встановленн
я засобів
обліку – 14
особам
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Проведення газопостачання у житлові Здійснено
заміну
непридатного
до
будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання 3
використання
газового
обладнання особам.
найбільш
малозахищеним
верствам
населення

33,5 БГ
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Відкриття громадської приймальні на вул.
М. Трембовецької
Створення
притулку
для
осіб,
постраждалих внаслідок домашнього
насильства або насильства за ознакою
статі та мобільної бригади соціальнопсихологічної допомоги

Проведення
ремонтів – 3
особам.
Встановлення
засобів обліку –
100 особам
Кількість осіб,
яким проведено
газопостачання –
100% від тих,
хто звернувся.
Кількість осіб,
яким замінено
газове
обладнання – 8
Відкриття
приймальні
Кількість осіб –
50

113

114
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118
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Виплата компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі
Відшкодування за пільговий проїзд
автомобільним,
електричним,
залізничним
транспортом
пільгових
категорій населення
Проведення
капітальних
ремонтів
житлових
будинків/квартир,
встановлення засобів обліку комунальних
послуг соціально вразливим категоріям
населення

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Відкрито притулок для осіб, постраждалих
внаслідок домашнього насильства або
насильства за ознакою статі, на 10 ліжкомісць. Послугами притулку скористалось
37 внутпішньо переміщених осіб. Створено
мобільну бригаду соціально-психологічної
допомоги (33 виїзди).
Будівництво
опалювальних
пунктів Виконання заходу заплановано на наступні
модульного типу, капітальний ремонт періоди.
мереж водопостачання, водовідведення,
опалення, фасаду (утеплення) та покрівлі
будівель Рекреаційного центру «Берег
надії»

Кількість
опалювальних
пунктів – 2 од.
Кількість
будівель, у яких
виконано

Кількість
осіб, яким
замінено
газове
обладнання
–3
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123

124

Капітальний,
поточний
ремонт
соціальних
закладів,
приміщень
управління праці та соціального захисту
населення,
придбання
техніки,
обладнання
Здійснення перевезення людей на візках,
супроводження осіб з інвалідністю по
зору І групи
Надання
фінансової
підтримки
громадським організаціям соціальної
спрямованості, у т. ч. громадським
організаціям інвалідів та ветеранів
Проведення заходів, приурочених до свят,
визначних дат тощо

ремонтні роботи
– 3 од.
Кількість
закладів – 4 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Здійснено 3496 перевезень.

Надано
фінансову
підтримку
48
громадським організаціям, у т. ч. 27
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів.
Проведено вітання матерів, які народили
немовлят у першу добу 2022 року, зустріч з
учасниками бойових дій на території інших
держав до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав,
вітання з Великодніми святами (одиноких
людей похилого віку, ветеранів, які
перебували на стаціонарному лікуванні у
військових госпіталях), вітання матерівпороділь, які народили малят на День
матері, заходи до Дня жертв політичних
репресій, з нагоди Дня Героїв, вітання 100річних ювілярів.
Придбання мікроавтобуса для Центру Виконання заходу заплановано на наступні
комплексної реабілітації для осіб з періоди.
інвалідністю внаслідок інтелектуальних
порушень «Родинний затишок» та
шкільного автобуса для міського центру
комплексної
реабілітації
дітей
з
інвалідністю «Школа життя», капітальний
ремонт електромобіля (Хмельницький
міський
територіальний
центр

592,3 БГ
316,8 БГ

161,1 БГ

Кількість
перевезень – 5
тис. од.
Кількість
громадських
організацій – 55
од.
Кількість
заходів – 34 од.

Кількість
техніки – 3 од.

Кількість
перевезень –
3,5 тис. од.
Кількість
громадських
організацій
– 48 од.
Кількість
заходів – 7
од.
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соціального обслуговування (надання
соціальних послуг))
Реалізація
проєкту
«Допоможемо Здійснювалася видача одягу у «Міському
кожному» (міський центр соціальної пункті видачі одягу», спільно з ГО
підтримки та адаптації)
«Територія добра Поділля» видавались
виїзні гарячі обіди у мікрорайонах міста.
Реалізація проєкту «Розповідаємо про Виконання заходу заплановано на наступні
нас» (міський центр соціальної підтримки періоди.
та адаптації)
4.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Сприяння реалізації права дитини на Всиновлено 4 дитини, під опіку та
виховання у сім’ї, розвитку сімейних піклування
улаштовано
7
дітей.
форм виховання дітей-сиріт та дітей, Функціонує 2 дитячих будинки сімейного
позбавлених батьківського піклування
типу (виховуються 4 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування), 3
прийомні сім'ї (виховуються 4 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування). Під час війни до міста прибув
1 дитячий будинок сімейного типу
(виховується 4 дітей). На території
проживає 135 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
виховуються
у
сім'ях
опікунів
і
піклувальників.
Виплата
грошової
допомоги
на Виплачено грошову допомогу 111 дітям.
кишенькові витрати дітям-сиротам та
дітям,
позбавленим
батьківського
піклування
Надання
проїзних
документів Щомісяця проїзні документи надаються
багатодітним сім’ям, жінкам, яким 111 сім’ям.
присвоєно почесне звання «Матигероїня»
Проведення заходів щодо попередження Проведено
лекції «Булінг. Шляхи
ґендерно зумовленого насилля у сім’ї
попередження», «Годі терпіти: усе про
гендерне насильство проти жінок»., тренінг
«Сексуальна просвіта»

Кількість
учасників – 300
осіб щомісяця

Кількість
учасників –
300 осіб
щомісяця

Кількість
учасників – 7
тис. осіб
Збільшення
кількості дітей,
влаштованих на
сімейні форми
виховання, на
16%

Зменшення
кількості
дітей,
влаштовани
х на сімейні
форми
виховання, у
2 рази

431,2 БГ

Кількість осіб –
160

Кількість
осіб – 111

116,7 БГ

Кількість сімей
– 300

Кількість
сімей – 100

Кількість заходів
– 10 од.

Кількість
заходів – 5
од.
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Відвідано 124 сімей за місцем їх
проживання, у 84 сім’ях здійснено
оцінювання потреб.
Надається послуга соціального супроводу:
з батьками проводяться профілактичнороз’яснювальні
бесіди
щодо
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності за вчинення насильства у
сім’ї, належного виконання батьківських
обов’язків та інші вимоги законодавства
щодо захисту прав та інтересів дитини.
Проведення
заходів
національно- Постійно оновлюються куточки у шкільних
патріотичного спрямування, правового музеях, що відображають події Революції
виховання дітей і молоді
Гідності в Україні та українсько-російської
війни.
Лідерами учнівського самоврядування
громади «Нова генерація міста» оновлено
«Книгу пам’яті і звитяги».
Здійснювались екскурсії у міні-музей
«Слава України».
До Дня Героїв Небесної Сотні проведено
тематичні
уроки,
бесіди,
перегляд
відеоматеріалів
(«Україна
–
країна
нескорених»,
«Історія
українських
Майданів – від протестів на граніті до
Революції Гідності», «Майдан. Мистецтво
спротиву», «Двадцять свідчень про
переламний
день протистоянь на
Майдані»), відеопрограму «За Україну нас
вбивають, брате мій!», бесіду «Людська
гідність – основа прав людини», флешмоби
«Наші символи Гідності та Свободи», «Моя
свобода та гідність», «Діти за мир, за єдину
Україну» тощо.
До Дня Героїв проведено міський конкурс
«Україна – країна гідності, земля героїв»,

Кількість заходів
– 10 од.

Кількість
заходів – 53
од.
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Проведення заходів для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
тих, які проживають у сім‘ях, що
опинились
у
складних
життєвих
обставинах, дітей з багатодітних родин
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Організація та забезпечення діяльності
Пластового центру

військово-патріотичний фестиваль «За
честь! За славу! За народ».
Проведено
тематичну
онлайн
відеопрограму пам’яті
героїв
Крут
«Стогнали Крути, і молився вітер, цілуючи
скривавлені сліди…», міський відкритий
літературний
конкурс
«Україна
починається з мене», акції: «Кожен робить
свій
вклад
у
перемогу»,
#Герої_Нації_Сила_України (відвідування
воїнів в лікарні), «Уклінно дякуємо усім,
хто
сьогодні
боронить
нашу
Батьківщину!», ХХХІІІ Всеукраїнський
фестиваль
«Зимові
візерунки»,
присвячений Дню Соборності України
тощо.
Діяли курси для внутрішньо переміщених
осіб «Історія України: питання та
відповіді».
У таборі з денним перебуванням
«Прибузький» при палаці творчості дітей та
юнацтва у співпраці з інститутами
громадянського суспільства проведено
тематичні заходи: пізнавальна програма «Я
– патрульний поліцейський», танцювальні
флешмоби «Ой у лузі червона калина»,
«Ми єдині», «Разом ми сила» тощо.
Проведено
20
просвітницькоправоосвітніх заходів у навчальних
закладах з питань попередження насилля,
булінгу, обов’язковості здобуття середньої
освіти,
профілактики
скоєння
неповнолітніми злочинів і правопорушень.
Проведено перегляд кінофільму «Земля»,
майстер класи «Можливості використаних
речей», «Писанка як символ життя»,
«Лелека – символ України». Проведено

Кількість дітей –
200 осіб

Кількість
дітей – 600
осіб

Кількість
реалізованих
проєктів – 20 од.

Кількість
реалізованих
проєктів – 8
од.
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Проведення заходів, спрямованих на
сприяння
інтелектуальному
самовдосконаленню молоді, творчому
розвитку особистості, у т. ч. для молодих
людей з особливими потребами
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Проведення заходів, спрямованих на
запобігання негативних соціальних явищ
у молодіжному середовищі, пропаганду

майстер класи для дітей та молоді сімей
вимушених переселенців (залучено понад
100 осіб). Проведено плогінг «Чистий
Хельницький».
У рамках неформальної освіти молоді
проведено серію презентацій на базі
закладів загальної середньої освіти у
рамках «Програми розвитку волонтерства»,
стратегічне
планування
розвитку
«Молодіжного центру» за участю експерта
у
рамках
«Програми
розвитку
волонтерства»,
фотовиставку
«Хмельницький закоханий», програму
швидких знайомств «Speed Dating»,
проведено благодійний аукціон до Дня
вишиванки із збору коштів на допомогу
військовим,
благодійний
літературно
акустичний вечір «В обіймах дитинства»
тощо.
Проведено тренінги на платформі ZOOM
«Самопізнання», «Лідерство», «Розвиток
емоційного
інтелекту»,
«Пошук
та
реалізація свого таланту».
Проведено 4 онлайн бесіди «Що робити
коли відчуваєш тривогу занепокоєння
страх», «Стрес та посттравматичний
стресовий розлад», «Дихальні техніки для
заспокоєння», «Ігри для зняття стресу у
дітей. Як подбати про дітей коли ти сидиш
в укритті», тренінг «Згуртованнісь
і
контакт в колективі».
Розпочато гурткову роботу з внутрішньо
переміщеними молоддю та сім’ями.
Проведено бесіди «Чому небезпечні
шкідливі звички та як їх подолати»,
«Проблема
вживання
наркотиків
у

Кількість заходів Кількість
– 35 од.
заходів – 19
од.

Кількість заходів Кількість
– 25 од.
заходів – 11
од.
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здорового способу життя та культури підлітковому віці», «Твоє життя - твій
здоров’я серед молоді
вибір».
Проводиться Інформаційно-просвітницька
робота у навчальних закладах (лекції,
бесіди, круглі столи тощо) з попередження
негативних
явищ
у
молодіжному
середовищі, профілактики насилля у сім’ї,
сімейних конфліктів, булінгу тощо.
Надання підтримки молодіжним і Виконання заходу заплановано на наступні
дитячим громадським організаціям та періоди.
обдарованій молоді у організації та
проведенні молодіжних творчих акцій та
проєктів
Організація оздоровлення та відпочинку У ДОЗ «Артек-Прикарпаття» оздоровлено
дітей,
що
потребують
особливої 6 дітей. Відпочинком на базі ДЮСШ №№
соціальної уваги та підтримки у дитячих 1, 3 охоплено 115 дітей-вихованців шкіл.
закладах оздоровлення та відпочинку
Надання
пільгових
довгострокових
кредитів молодим сім’ям, одиноким
молодим громадянам на придбання житла
4.3. Освіта
Розширення мережі і кількості місць у
закладах освіти

Кількість
проєктів – 10 од.

95,0 БГ

Кількість дітей,
охоплених
відпочинком –
150 осіб

Кількість
дітей,
охоплених
відпочинком
– 115 осіб

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
кредитів – 3 од.

З 10 січня 2022 року у мікрорайоні Озерна
розпочав роботу комунальний заклад
загальної середньої освіти «Початкова
школа №1 Хмельницької міської ради».
Інформатизація системи освіти та У рамках Всеукраїнського проєкту «Cloud
впровадження
ІТ-технологій, services in education» у НВК №10
інноваційних методів навчання
запроваджено вивчення факультативу
«Хмарні сервіси Office 365» для учнів 3, 58 класів. У рамках шкільного проєкту
«Інформаційний
простір»
розгорнуто
корпоративне середовище НВК №10
Google Workspace (сертифікат безпеки), у
якому ведеться дистанційне та/або змішане
навчання. У рамках Всеукраїнського
експерименту «Розумники» (SmartKids)

Кількість місць
– 480

Кількість
місць – 689

Охоплення
закладів освіти –
100%

Охоплення
закладів
освіти –
100%

141

використовується електронний освітній
ресурс – мультимедійні педагогічні ігри від
видавництва «Розумники» (смарткейси
учня та вчителя).
Педагоги НВК №4
взяли участь у
міжнародному проєкті «Positive Day».
Для учнів організоване навчання з
використанням
онлайн
інструментів
«Prometheus»,
«ЕдЕра»,
«iLearn»,
«Ukraїner»,
«Matific»,
«Duolingo»,
«Childdevelop», «LearningApps», «Quzizz».
На базі закладів освіти
створено
продуктивний освітній простір «Віртуальна
школа
розвитку
професійної
компетентності вчителя».
Забезпечення
участі
педагогічних Педагоги НВК №4 долучились до участі у
працівників та учнів закладів освіти у україно-швейцарському проєкті «Психічне
освітніх програмах, грантах, конкурсах, здоров’я для України», НВК №10 - MIEпроєктах, у т. ч. міжнародних
експерти за міжнародною програмою
Microsoft.
Педагоги СЗОШ №1 долучились до І етапу
Всеукраїнського проєкту з технічної
підтримки шкіл «Прокачай школу».
У
НВК
№10
реалізовується
загальношкільний проєкт «Інформаційний
простір» - співпраця з командою EdPro.
Педагоги
технологічного
багатопрофільного ліцею долучились до
українсько-польського науково-дослідного
проєкту «Українсько-польська краєзнавча
діяльність».
Учні
НВК
№2,
технологічного
багатопрофільного ліцею, СЗОШ №19 є
учасниками програми ENGin, яка поєднує
українців з волонтерами-однолітками з
США та інших країн для вдосконалення

Кількість
закладів - 10

Кількість
закладів - 8

розмовної англійської мови (програма
триває).
Учні колегіуму були учасниками проєктів
програми eTwinning «Let the labels teach»,
«Be aware of water», «eTwinEngland»). Під
час національної онлайн конференції
eTwinning вчитель колегіуму Троян Ю.
представляла проєкт року - 2021 «All about
my mom».
Учениця 11 класу СЗОШ №1 Храпак К.
стала переможницею на Міжнародному
Конкурсі Ораторського Мистецтва в LCC.
НВК №4 брав участь у конкурсі мініпроєктів
«Медіаосвіта
як
протидія
військовим викликам». Вчитель СЗОШ №8
Рудий О. отримав Міжнародний освітній
грант №EG/U/21-22/10/01 від International
Historical Biographical Institute.
У громаді функціонує 35 закладів загальної
середньої освіти (312 учнів з особливими
освітніми потребами) та 24 заклади
дошкільної освіти (262 вихованця з
особливими освітніми потребами), де
запроваджено інклюзивне навчання.
На базі ВПУ №25 розпочато створення
STEM-лабораторії. У ВПУ №11 проведено
атестацію професії «Слюсар електрик з
ремонту електроустаткування». Спільно з
ХКП «Електротранс» створено навчальновиробничу дільницю.
Використання
електронного
журналу
заплановано з 1 вересня 2022 року.
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Створення умов для навчання дітей з
особливими освітніми потребами
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Забезпечення реформування та розвитку
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти
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Продовження роботи з впровадження
електронного журналу у закладах
загальної середньої освіти
Розширення мережі гуртків у закладах З 1 вересня 2022 року при формуванні
освіти у сільській місцевості
мережі гуртків буде розглянуто потребу у
розширенні мережі гуртової роботи у
закладах освіти у сільській місцевості.
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Кількість
закладів – 53 од.

Отримання
ліцензій на
підготовку
нових професій
– 2 од.
Охоплення
закладів – 100%
Кількість
закладів - 11

Кількість
закладів – 59
од.
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Організація
військово-патріотичного
табору з денним перебуванням для
учнівської молоді 5-8 класів
Здійснення
виплати
персональних
стипендій міської ради обдарованим
дітям, талановитій молоді та премій
міської ради кращим педагогічним
працівникам закладів освіти

У зв'язку із запровадженням воєнного стану
військово-патріотичний табір, який діє у
літній період, не відбувався.
Персональні стипендії міської ради у сфері
освіти виплачено для 22 обдарованих дітей,
персональні премії міської ради - для 36
кращих педагогічних працівників.

866,9 БГ

Кількість дітей –
32 особи.
Кількість
педагогічних
працівників – 36
осіб

73,2 БГ

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість осіб –
за кількістю
поданих і
розглянутих
комісією заяв
Охоплення
закладів – 100%

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Охоплення
закладів – 100%

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
закладів – 20 од.
Кількість
закладів – 4 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Для
кожного
сезону
розроблено
чотиритижневе перспективне меню з
урахуванням нових норм харчування. На
постійній основі здійснюється моніторинг
роботи харчоблоків, контроль за процесом
та технологією приготування страв,
дотриманням температурного режиму та
якістю харчування у закладах освіти.

Кількість
закладів – 12 од.
Охоплення
закладів – 100%
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Надання
матеріальної
допомоги Надано матеріальну допомогу 8 студентам
студентам пільгових категорій для пільгових категорій за навчання у закладах
навчання у закладах вищої освіти України вищої освіти.
усіх форм власності
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Оновлення комп’ютерної техніки у
закладах освіти,
у т. ч. придбання
смартбордів, мультимедійних комплексів
Оновлення матеріально-технічної та
навчальної бази кабінетів закладів
загальної середньої освіти
Проведення реконструкції, капітальних,
поточних ремонтів у закладах освіти
Встановлення автоматичної системи
пожежної сигналізації у приміщеннях
закладів освіти
Оновлення
обладнання
харчоблоків
закладів освіти
Вдосконалення
оновленого
збалансованого меню у закладах освіти
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Кількість
закладів – 1 од.
Кількість
дітей – 22
особи.
Кількість
педагогічни
х
працівників
– 36 осіб
Кількість
осіб - 8

Охоплення
закладів –
100%
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Продовження робіт з капітального
ремонту палацу творчості дітей та
юнацтва
4.4. Охорона здоров’я
Оснащення закладів охорони здоров’я
сучасним діагностичним та лікувальним
обладнанням
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Забезпечення закладів охорони здоров’я
виробами
медичного
призначення,
витратними матеріалами та лікарськими
засобами для надання медичної допомоги
хворим на COVID-19
під час
стаціонарного лікування
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Облаштування амбулаторій загальної
практики
сімейної
медицини
у
мікрорайонах
міста
та
сільських
населених пунктах
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Продовження робіт з комп’ютеризації
закладів охорони здоров’я, удосконалення
роботи з медичними інформаційними
системами
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Забезпечення
пільгових
категорій
мешканців
громади
у
частині
безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у
разі їх амбулаторного лікування

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
КП «Хмельницька інфекційна лікарня»
придбано
дизель-генератор. Для КП
«Хмельницький
міський
лікувальнодіагностичний центр» придбано УЗД
апарати, стіл реабілітаційний, комп’ютерну
техніку тощо.
Усіх пацієнтів, які перебували на
стаціонарному
лікуванні
у
КП
«Хмельницька інфекційна лікарня», КП
«Хмельницька міська лікарня» з приводу
COVID-19,
забезпечено
виробами
медичного
призначення,
витратними
матеріалами,
медичним
киснем
та
лікарськими засобами, включеними до
Національного переліку
Виконано капітальний ремонт амбулаторії
загальної практики сімейної медицини №8
(вул. Волочиська, 6, м. Хмельницький).
Виконувались
ремонтні
роботи
у
амбулаторії загальної практики сімейної
медицини №14 (с. Олешин).
Придбано комп’ютерну техніку КП
«Хмельницький міський перинатальний
центр», КП «Хмельницька інфекційна
лікарня», КП «Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр», КП
«Хмельницький міський центр первинної
медико-санітарної допомоги №1».
На пільгове забезпечення мешканців
громади витрачено понад 2,5 млн грн.
Виробами медичного призначення та
лікарськими засобами забезпечувались
внутрішньо переміщені особи.

Обсяг
виконаних робіт
– 100%
1365,9 БГ
3551,1 ДБ

Покращення
якості
медичного
обслуговування

2000,0 БГ

Кількість
забезпечених
осіб – 100%
пацієнтів під час
стаціонарного
лікування

Кількість
забезпечени
х осіб –
100%
пацієнтів під
час
стаціонарног
о лікування

1701,5 ДБ

Кількість
амбулаторій – 4
од.

Кількість
амбулаторій
– 2 од.

1197,8 ДБ

Комп’ютеризаці
я закладів -100%

Комп’ютери
зація
закладів 100%

2528,0 БГ

Кількість
забезпечених
осіб – 100% від
тих, хто
звернувся

Кількість
забезпечени
х осіб –
100% від
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Організація та проведення вакцинації від Станом на 01.07.2022 року щеплено двома
COVID-19
дозами 133,5 тис. осіб, що складає 57,6% від
всього
прикріпленого
населення.
Щеплення бустерною дозою має 3,5%
населення.
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Проведення капітальних та поточних
ремонтів приміщень закладів охорони
здоров’я
Відкриття
стаціонарного відділення
медичної реабілітації для надання послуг
пацієнтам
при
захворюваннях
у
підгострому та відновному періодах
Відкриття відділення паліативної та
хоспісної допомоги
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4.5. Культура, туризм
Організація нових мистецьких просторів у
закладах культури
Створення центру фольклористики та
етнографії при школі мистецтв «Заріччя»
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Забезпечення діяльності форум-клубу
«Хмельницька родина» на базі центру
національного виховання учнівської
молоді
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Організація імпровізованих концертних
майданчиків просто неба та проведення
літнього
концертно-просвітницького
сезону у Мистецькому дворику, парках і

Частка
вакцинованого
населення – не
менше 80%
підлягаючого
населення
Кількість
закладів – 7 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

тих, хто
звернувся
Частка
вакциновано
го населення
– 57,6%
підлягаючог
о населення

З 30 червня 2022 року розпочато роботу
відділення медичної реабілітації КП
«Хмельницька міська лікарня» на базі
корпусу №5 (вул. Житецького, 22).
У структурі відділень КП «Хмельницька
міська лікарня» функціонують хоспісні
ліжка для
хворих, які потребують
паліативної допомоги.

Початок роботи
відділення

Початок
роботи
відділення

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
просторів – 2 од.
Кількість заходів
– 10 од.

У
квітні
2022
року
форум-клуб
«Хмельницька
родина»
спільно
з
Культурно-освітнім центром у м. Чеханов
(Польща)
організовано
фотовиставку
художніх робіт учнів та викладачів
мистецьких шкіл міста Хмельницького у м.
Чеханов у рамках Великоднього ярмарку.
На імпровізованих майданчиках під
відкритим небом у різних мікрорайонах
міста відбулося 310 виставок, акцій,
концертів, майстер-класів тощо.

Кількість заходів Кількість
– 3 од.
заходів – 1
од.

Початок роботи
відділення

8,5 - БГ

Кількість заходів Кількість
– 15 од.
заходів –
Кількість
310 од.
глядачів –2 тис.
осіб

скверах міста, на пішохідній частині
вулиці Проскурівської
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Реалізація проєктів «Молода еліта міста», Проведено 47 вистав (2,5 тис. глядачів), з
«Ветеран»
них - 31 благодійна (1,7 тис. глядачів), у т.
ч. 5 вистав - за проектом «Молода еліта
міста» (400 глядачів).
Народний артист України, керівник і актор
моно театру «Кут» В. Смотритель протягом
березня–квітня 2022 року перебував за
запрошенням Театру Восьмого Дня з м.
Познань (Польща), де провів благодійні
моно вистави театру «Сало в шоколаді»,
«Словоспів», «Я клоун», «Магія душі».
Всього відбулось 17 вистав (4 - у Словенії,
3 - у Чехії, 10 - у Польщі).
Створення АРТ-ХАБу на базі школи На території простору «Мистецький сад»
мистецтв
«Райдуга»
(територія відбулися мистецькі заходи для дітей
«Мистецький сад»)
мікрорайону Гречани, у т. ч. вимушених
переселенців. Проведено «Весняні забави»
за участю «зразкового» фольклорного
ансамблю «Вербиця», Виставку дитячих
художніх робіт «Моя перша виставка»,
майстер-клас з декоративно-прикладного
мистецтва (декупаж) і творча майстерня
викладача А. Капустянської з виготовлення
оберегів для воїнів-захисників України,
майстер-класи викладача О. Наумець з
традиційного писанкарства «Великдень на
дворі – писанка на столі», з паперопластики
«Одягни вишиванку, Україно моя»,
патріотичну акцію «Нам потрібне мирне
небо», концерт вокального ансамбля
«Райдуга», танцювальний флешмоб від
викладачів К. Москалюк та М. Трачук,
галерею творчих робіт учнів художнього

Кількість
глядачів –11
тис. осіб
Кількість вистав
– 50 од.
Кількість
глядачів – 1,6
тис. осіб

Кількість
вистав – 5
од.
Кількість
глядачів –
400 осіб

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

Кількість
заходів – 12
од.
Кількість
глядачів –
850 осіб

171

172

173

відділення «Герої крізь час» з нагоди Дня
Героїв тощо.
Започаткування
нових
мистецьких Започатковано безстрокову акцію на
проєктів «Вікенд з новою українською підтримку Захисників України та в пам'ять
музикою», «Фокус на сучасне мистецтво» про всіх, хто загинув у боротьбі за Україну,
у рамках якої проведено низку концертів
мистецьких колективів громади. Надано
сприяння у проведенні 10 травня 2022 року
у театрі ім. М. Старицького національного
мистецького проєкту «Бій за Україну»
Національного президентського оркестру
та Івано-Франківського національного
академічного драматичного театру імені І.
Франка на підтримку ЗСУ.
Проведення іміджевих заходів
Проведено новорічно-різдвяні заходи у
рамках Різдвяного ярмарку (різдвяний
концерт, парад вертепів, свято Василя,
свято Водохреща, закриття ярмарку),
Всеукраїнський фестиваль патріотичної
пісні «Ми – українці», заходи, присвячені
Дню Героїв Небесної Сотні (прем’єра
симфонії-перформансу «Осяяні чорним
сонцем», театралізоване дійство «Діалоги
майдану»).
Проведення фахових майстер-класів
Для викладачів фахових дисциплін
відбулися майстер-класи: майстер-клас І.
Собчук (викладача класу фортепіано школи
мистецтв)
«Розвиток
нестандартного
мислення учнів на уроках фортепіано»,
майстер-клас І. Гнаткової (викладача
школи мистецтв «Заріччя») «Початковий
етап формування навичок хорового співу в
учнів
інструментальних
класів
елементарного
підрівня
початкової
мистецької освіти з предмету «Хор»
(колективне музикування)» тощо.

70,5 - БГ

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

Кількість
заходів – 12
од.
Кількість
глядачів – 2
тис. осіб

Кількість заходів
– 8 од.
Кількість
глядачів – 200
тис. осіб

Кількість
заходів – 7
од.
Кількість
глядачів –
3,8 тис. осіб

Кількість заходів
– 3 од.
Кількість
учасників – 100
осіб

Кількість
заходів – 15
од.
Кількість
учасників –
470 осіб
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13-червня 2022 року проведено спільно з
Рівненським
центром
підвищення
кваліфікації та перепідготовки працівників
культури НАКККіМ курси підвищення
кваліфікації «Удосконалення методики
викладання фахових дисциплін» для
викладачів громади та області. У рамках
курсів проведено майстер-класи.
Реалізація проєкту «Кінозал просто неба» Виконання заходу заплановано на наступні
у населених пунктах громади
періоди.

175

Реалізація проєкту «Вони любили наше Виконання заходу заплановано на наступні
місто, а ти?»
періоди.

176

Організація
концертних
турів
муніципального
естрадно-духового
оркестру та академічного муніципального
камерного хору містами України

177

Створення першого хорового мюзиклу та Роботу розпочато.
виготовлення його відео версії

178

Організаційна та фінансова підтримка 668 учнів мистецьких шкіл та учасників
обдарованих дітей, творчих колективів
творчих колективів взяли участь у 36
онлайн конкурсах та фестивалях усіх рівнів
(здобуто 256 перемог).

179

Надання пільг обдарованим дітям у оплаті Пільги з оплати за навчання у мистецьких
за навчання у початкових спеціалізованих школах надано 829 учням.
мистецьких навчальних закладах

Кількість
фільмів – 10 од.
Кількість
глядачів – 5 тис.
осіб
Кількість заходів
– 3 од.
Кількість
учасників – 3
тис. осіб
Кількість заходів
– 20 од.
Кількість
учасників – 1,5
тис. осіб

Муніципальними колективами створено
нові програми та проведено 28 концертів на
підтримку ЗСУ. Концертні тури містами
України заплановано на наступні періоди.

581,1 - БГ

Кількість
глядачів – 2 тис.
осіб
Кількість
дітей та
учасників
колективів – 200
осіб
Кількість
пільговиків –
800 осіб

Кількість
заходів – 8
од.
Кількість
учасників –
8,5 тис. осіб

Кількість
дітей та
учасників
колективів –
668 осіб
Кількість
пільговиків
– 829 осіб

180

Проведення
музичних,
художніх, Відбувся ІІ міський онлайн конкурс читців
хореографічних виконавських конкурсів
«Квітка Прометея», присвячений дню
народження Л. Українки, у якому взяли
участь учні загальноосвітніх та мистецьких
шкіл, студенти вищих навчальних закладів
громади.

181

Проведення
авторського
концерту 19 травня 2022 року у обласній філармонії
Станіслава Ярецького та видання його відбувся благодійний авторський концерт
збірки хорових творів
«Голос» композитора С. Ярецького на
підтримку ЗСУ. У програмі прозвучало 10
творів з фільму-вистави «Пам’ятники
Богдану оживають» , 3 твори на вірші Л.
Українки, В. Симоненка, М. Рильського,
прем’єрне виконання твору на текст Сонету
66 В. Шекспіра. До участі у концерті
долучився камерний оркестр обласної
філармонії під керівництвом Т. Мартиника.
Створення аудіо гідів українською та Виконання заходу заплановано на наступні
польською мовами для музеїв та періоди.
представлення їх у мобільному додатку
Проведення капітального та поточного Виконання заходу заплановано на наступні
ремонтів закладів культури
періоди.

182

183

184

Придбання техніки, меблів, обладнання, Виконання заходу заплановано на наступні
апаратури, книг, музичних інструментів, періоди.
експонатів тощо для закладів культури

185

Реконструкція
існуючої
будівлі
краєзнавчого музею під музейний
комплекс історії та культури на вул.
Свободи, 22
Реставрація будівлі дитячої музичної
школи
№1
ім.
М.
Мозгового
на
вул. Проскурівській, 18

186

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

2,0 - БГ

Кількість
конкурсів – 5 од.
Кількість
залучених
учасників – 700
осіб
Кількість
глядачів – 500
осіб

Кількість
аудіогідів - 2 од.
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладів
Залучення
мешканців до
вивчення історії
Обсяг виконаних
робіт – 50%

Кількість
конкурсів –
1 од.
Кількість
залучених
учасників –
87 осіб
Кількість
глядачів –
500 осіб

187

188

189

Реставрація міського будинку культури на
вул. Проскурівській, 43
4.6. Фізична культура і спорт
Проведення
фізкультурно-спортивних
заходів з олімпійських та неолімпійських
видів спорту (у т. ч. для інвалідів),
марафонів, велопробігів
Забезпечення підготовки та участі
спортсменів (збірних команд) у змаганнях
усіх рівнів, надання підтримки командам з

Отримано технічні умови на приєднання до
мереж водопостачання та водовідведення.

1,6 БГ

Обсяг виконаних
робіт – 100%

Проведено
14
загальноміських
фізкультурно-спортивних
заходів
з
олімпійських та неолімпійських видів
спорту.
Профінансовано
58
навчальнотренувальних зборів до обласних та
всеукраїнських змагань.

55,3 БГ

Кількість заходів Кількість
– 120 од.
заходів – 14
од.

3546,1 БГ

ігрових видів спорту

190

Забезпечення виплати персональних Здійснюється виплата стипендії міського
стипендій кращим спортсменам та премій голови 21 кращому спортсмену та премії
кращим тренерам
міського голови 20 кращим тренерам.

770,0 БГ

191

Придбання обладнання та інвентарю для Придбано
комп’ютер
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
«Авангард»

16,4 БГ

192

Придбання автомобілів для здійснення
супроводу дітей, обстежень родин у
сільських населених пунктах
Будівництво
багатофункціональних
спортивних
майданчиків
із
штучним/трав'яним
покриттям,
тренажерним обладнанням, тенісними
столами, у т. ч. на території навчальних
закладів сільських населених пунктів
(Шаровечківська ЗОШ)
Завершення будівництва приміщення з
улаштуванням
футбольного
і
тренажерного
майданчиків
на
водно-спортивній станції на вул. Нижній
Береговій, 2/1

193

194

для

ДЮСШ

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Досягнення
високих
спортивних
результатів
Кількість
спортсменів – 20
осіб.
Кількість
тренерів – 20
осіб
Кількість
закладів – 3 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

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

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість споруд
– 1 од.

Кількість
спортсменів
– 21 особа.
Кількість
тренерів –
20 осіб
Кількість
закладів – 1
од.

195

196

197

198
199
200

201

Реконструкція футбольного поля з
штучним покриттям ДЮСШ №1 на вул.
Спортивній, 17
Будівництво мінi-футбольного поля та
двох баскетбольних майданчиків з
тенісними кортами на території стадіону
«Локомотив» СКЦ «Плоскирiв» на вул.
Курчатова, 90 (ІІ черга)
Будівництво Палацу спорту на вул.
Прибузькій, 5/1А, Льодового палацу на
вул. Прибузькій, 7/3А, спеціалізованого
залу боксу на території спортивного
комплексу «Поділля» ДЮСШ №1 на вул.
Проскурівській, 81

Роботи завершено.

4929,9 БГ

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Продовжувалось виконання робіт з
будівництва Палацу спорту (улаштування
фізкультурно-оздоровчої
частини,
глядацької зали, роботи з планування
території). Проведено експертизу проєкту
«Нове будівництво проїздів (штучних
споруд) із інфраструктурою від вул.
Прибузької до об’єкту «Будівництво
Палацу спорту на вул. Прибузькій, 5/1а у м.
Хмельницькому».
Виконано
інженерно-геодезичні
вишукування для будівництва Льодового
палацу.
Реконструкція тенісних кортів ДЮСШ Виконання заходу заплановано на наступні
№3 на вул. Прибузькій, 3/1
періоди.
Реконструкція спортивних об’єктів на Виконання заходу заплановано на наступні
території ДЮСШ №4 на вул. Парковій, 4 періоди.
Будівництво спортивного комплексу на Виконання заходу заплановано на наступні
території спортивного ліцею
періоди.
Продовження робіт з облаштування зони Виконання заходу заплановано на наступні
для занять спортом навколо водойми у періоди.
мікрорайоні Озерна
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА,
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5.1.
Охорона
навколишнього
природного середовища

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

64,2 БГ

Кількість споруд
– 3 од.

Кількість
об’єктів – 1 од.
Кількість споруд
– 1 од.
Відсоток
виконання робіт
- 100%
Кількість споруд
– 1 од.

202

203

204

Здійснення
атмосферного
громади

моніторингу
повітря на

стану Рішенням міської ради від 28.04.2022 року
території №11 затверджено Програму державного
моніторингу
у
галузі
охорони
атмосферного
повітря
агломерації
«Хмельницький» на 2022-2026 роки. У
зв’язку із введенням військового стану
заходи Програми, які передбачають
фінансування
з
фонду
охорони
навколишнього природного середовища, не
виконувалися
через
обмеження
у
фінансуванні.
Контроль за станом атмосферного повітря
здійснюється лабораторією Хмельницького
обласного гідрометеоцентру на 2 постах (на
території військового шпиталю на вул.
Чорновола та на розі вулиць Олімпійської
та Курчатова). Стан повітря у межах міста
стабільний,
періодично
фіксуються
незначні перевищення діоксиду азоту та
пилу.
Виготовлення
землевпорядної Виконання заходу заплановано на наступні
документації та винесення в натуру (на періоди.
місцевість) меж усіх парків, скверів та
зелених зон

Реконструкція парку-пам’ятки садово- Виконання заходу заплановано на наступні
паркового мистецтва «Заріччя», парку періоди.
«Подільський»

Кількість
інформаційних
повідомлень про
стан
атмосферного
повітря - 12 од.

Кількість
новостворених
об’єктів
природнозаповідного
фонду – 1 од.
Кількість
виготовленої
землевпорядної
документації – 3
од.
Збільшення
асиміляції
парникових газів
Кількість
об’єктів – 2 од.

Кількість
інформаційн
их
повідомлень
про стан
атмосферног
о повітря - 6
од.

205

Створення паркової зони у заплаві р. Виконання заходу заплановано на наступні
Південний
Буг
від періоди.
вул. Кам’янецької до вул. Трудової

206

Озеленення території населених пунктів Виконання заходу заплановано на наступні
громади
періоди.

207

Будівництво локальних очисних споруд
поверхневого стоку у водоохоронних
зонах
Здійснення заходів щодо біологічної
меліорації водойм

208

209

210

211

212

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

З метою очищення та підтримання
гідробіологічного стану водойм міста КП
«Парки і сквери міста Хмельницького»
здійснено заходи з внесення у Хмельницьке
водосховище 50 кг пасти хлорели.
Капітальний ремонт-очищення русла р. Виконання заходу заплановано на наступні
Кудрянка, р. Південний Буг та періоди.
водовідвідних каналів від вул. Трудової
до Східної об’їзної
Реконструкція скидного колектора та Виконання заходу заплановано на наступні
розчистка
періоди.
р. Плоскої
Продовження будівництва самопливного і Виконання заходу заплановано на наступні
напірного колекторів та каналізаційної періоди.
насосної станції (ІІ черга), реконструкція
каналізаційнонасосної
станції
з
мережами водопроводу та каналізації у
мікрорайоні Лезневе
Будівництво сучасних каналізаційних Виконання заходу заплановано на наступні
очисних споруд господарсько-побутових періоди.
стоків на вул. Вінницьке шосе, 135

50,0 - БГ

Збільшення
площі зелених
насаджень.
Збільшення
асиміляції
парникових газів
Кількість
висаджених
дерев та кущів –
450 од.
Збільшення
асиміляції
парникових газів
Покращення
санітарного
стану водойм
Покращення
санітарного
стану водойм
Покращення
санітарного
стану водойм
Покращення
санітарного
стану водойм
Покращення
санітарного
стану

Покращення
санітарного
стану

Будівництво каналізаційної насосної
станції
та
систем
водовідведення
господарсько-побутових стічних вод
масиву
індивідуальної
забудови
«Катіонівський»
Будівництво/реконструкція
каналізаційних
очисних
споруд
господарсько-побутових стоків у с.
Богданівці, с. Копистин
Будівництво/реконструкція
каналізаційно-насосної
станції
господарсько-побутових
стоків
та
біоочистної станції у с. Пирогівці
Реконструкція очисних споруд ст.
Богданівці

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Покращення
санітарного
стану

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Покращення
санітарного
стану

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Покращення
санітарного
стану

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

217

Інвентаризація зелених насаджень

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

218

Збір небезпечних відходів, що містяться у Згідно з графіком здійснюється збирання
складі побутових відходів, від мешканців небезпечних відходів (зібрано ртутних
громади (екобус)
ламп – 1,6 тис. од., термометрів – 307 од.,
батарейок- 922 кг).
Забезпечення
роздільного
збирання Зібрано та передано на перероблення:
побутових відходів у Центрі управління макулатура - 3,8 т, поліетилен - 545 кг,
відходами
склобій - 8,5 т, брухт чорних металів - 1,0 т,
ПЕТ-пляшка - 554 кг.

Покращення
санітарного
стану
Обсяг робіт з
початку
реалізації – 5%
Збереження
навколишнього
середовища

213

214

215

216

219

220
221

222

Будівництво майданчиків для сортування
відходів
Реконструкція існуючого сміттєзвалища,
будівництво двох нових карт складування
твердих побутових відходів, встановлення
нової системи очищення фільтрату
Придбання компактора та бульдозера

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

51,7 БГ

Збереження
навколишнього
середовища.
Зменшення
викидів
парникових газів
Кількість
об’єктів – 9 од.
Збереження
навколишнього
середовища
Кількість
техніки – 2 од.

223

Будівництво
самопливного Виконання заходу заплановано на наступні
каналізаційного
колектора
полігону періоди.
побутових відходів

Збереження
навколишнього
середовища
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Будівництво
малого
модулю
компостування для чистих органічних
відходів та фаза I проєктування та
будівництва модулю з відновлення
матеріалів (МКБ), II фаза проєктування та
будівництва модулю з відновлення
матеріалів,
підключення
системи
очищення
стічних
вод
MRF
з
комунальною очисною станцією
Ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ у населених пунктах
громади

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Покращення
санітарного
стану.
Зменшення
викидів
парникових газів

Проведення заходів, спрямованих на
поширення
екологічних
знань,
підвищення рівня екологічної культури
населення, у т. ч. розповсюдження
екологічної реклами

Проведено інформаційно-роз'яснювальну
роботу у ЗМІ щодо дотримання Правил
благоустрою
території
міста
Хмельницького,
заборону
торгівлі
первоцвітами, заборону ловлі риби під час
нересту, заборону спалювання залишків
сухої рослинності та відходів тощо
(розміщено
на інтернет-ресурсах
9
повідомлень, радіо - 3 інтерв’ю,
телебаченні - 4 інтерв’ю).
У рамках місячника з благоустрою та
санітарної очистки організовано та
проведено толоки, акції з прибирання
території громади, із залученням тимчасово
переміщених осіб.
До дня Південного Бугу спільно з
представники Регіонального офісу водних
ресурсів
Хмельниччини
проведено
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Ліквідовано
несанкціоновані
сміттєзвалища у селах Масівці, Березове,
Богданівці, Пирогівці, Водички, Климківці
(сплановано територію 5,3 тис. кв. м,
вивезено сміття на полігон – 1,2 тис. т.

443,0 БГ

Збереження
навколишнього
середовища.
Зменшення
викидів
парникових газів
Кількість заходів
– 6 од.
Кількість
інформаційних
листівок – 1 тис.
од.

Кількість
заходів – 4
од.
Кількість
інформаційн
их листівок
– 600 од.

екологічну акцію з прибирання берегів
Південного Бугу. Прийнято участь у
міжнародній панельній онлайн дискусії
«Екологічний стан річки Південний Буг у
межах міста Хмельницького та шляхи його
покращення».
До
Всесвітнього
дня
охорони
навколишнього середовища спільно з
представниками
кафедри
екології
Хмельницького
національного
університету
проведено
заходи
з
прибирання прибережної смуги річки
Кудрянка.
Проведено екскурсії закладів загальної
середньої освіти до «Гуфі-центру».
Лідерами учнівського самоврядування
створено відеопрограму «Новий привид
Чорнобиля».
Проведено
заходи
екологічного
спрямування: виставка виробів «Дай речам
друге життя», виставки стіннівок «Здорова
планета - здорова людина», «Сторінками
Червоної книги», акції «Заощаджуй
ресурси вдома!», «Здай макулатуру врятуй
дерево»,
«Бережи
зелені
насадження», «Збір батарейок», «Зроби
планету кращою», проєкт «Чиста планета»
тощо.
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5.2. Техногенна безпека, забезпечення
правопорядку, охорона праці
Вдосконалення системи оповіщення Встановлено
10
електросирен.
У
населення
у
разі
виникнення оперативному режимі проводився ремонт
надзвичайних ситуацій
електросирен, які виходили з ладу під час
включення тривог.
Виконання заходів з приведення захисних Проводиться робота з обстеження захисних
споруд цивільного захисту до стану, споруд цивільного захисту, вживались
придатного до використання
заходи щодо покращення власниками

Перевірки
системи
оповіщення – 4
од.
Кількість
обстежених

Перевірки
системи
оповіщення
– 1 од.
Кількість
обстежених
споруд – 12

229

230

231

232

233

(балансоутримувачами) стану споруд та
утримання їх у готовності.

споруд – 11 од,,
укрить – 420 од.

Забезпечення
ефективного
функціонування ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту
Здійснення
моніторингу
стану
травматизму
виробничого
і
невиробничого характеру

Проведено 2 засідання комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
і
надзвичайних
ситуацій
виконавчого
комітету
На комунальних підприємствах сталось 3
випадки травматизму, пов’язаних з
виробництвом.

Забезпечення
безпеки та
захисту
населення
Зменшення рівня
травмованих
внаслідок
нещасних
випадків - на
10%

Проведення профілактичних заходів,
спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних
факторів,
запобігання
нещасним випадкам на виробництві та
випадкам травматизму невиробничого
характеру
Надання фінансової підтримки закладам,
які утримуються за рахунок державного та
обласного бюджетів та відіграють
важливу роль у життєдіяльності громади

Здійснено 8 перевірок стану охорони праці
на підприємствах/закладах комунальної
власності
(закладах
освіти
–
6,
підприємства – 2).

Кількість
перевірок – 50
од.

6.
РЕСУРСНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
6.1. Бюджетно-фінансова політика
Контроль за цільовим та ефективним
використанням
бюджетних
коштів,
недопущення виникнення кредиторської
та
дебіторської
заборгованості
у
бюджетній сфері

Надано допомогу військовим частинам, І
Державному пожежнорятувальному загону
ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій
області,
ГУНП
у
Хмельницькій області, Управлінню служби
безпеки України у Хмельницькій області
для забезпечення виконання діяльності.

Фінансування видатків здійснюється з
дотриманням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 09.06.2021 року
№590.

14365,0 БГ

од,, укрить
– 783 од.

Зменшення
рівня
травмованих
внаслідок
нещасних
випадків - на
62,5%
Кількість
перевірок –
8 од.

Забезпечення
життєдіяльності
громади

Відсутність
заборгованості у
бюджетних
закладах

Відсутність
заборговано
сті у
бюджетних
закладах
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Інформування
громадськості
надходжень та використання
бюджету громади

щодо Інформації щодо формування, внесення
коштів змін до проєкту бюджету на 2022 рік, звіти
про використання коштів бюджету
висвітлювались на офіційному сайті
міської ради та у газеті «Проскурів».
Підвищення
рівня
декларування Постійно проводиться робота із суб’єктами
акцизного податку, моніторинг суб’єктів господарювання з питань пошуку резервів
господарювання та предмет отримання наповнення
місцевого
бюджету,
ліцензій
підвищення рівня декларування акцизного
податку,
недопущення
випадків
безліцензійної торгівлі, обов’язкового
проведення розрахункових операцій через
РРО та/або через програмні РРО для
підакцизних
товарів.
Здійснюється
контроль за своєчасним та у повному обсязі
декларуванням та сплатою акцизного
податку. Задекларована сума акцизного
податку
з
роздрібного
продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
сплачена у повному обсязі.
Вжиття заходів,
спрямованих на Погашено боргу на суму 8,2 млн. грн., що
погашення боргу із сплати податків, складає 15,1% від суми боргу станом на
зборів та інших обов'язкових платежів до 01.01.2022 року
бюджету громади
Залучення до оподаткування додаткової Станом на 01.07.2022 року кількість
кількості платників єдиного податку, фізичних осіб-підприємців - платників
посилення контролю за дотриманням єдиного податку становить 44,1 тис. осіб.
вимог чинного законодавства суб’єктами Забезпечено збільшення надходження
господарювання при спрощеній системі єдиного податку з фізичних осіб на 7,6% у
оподаткування
порівнянні з відповідним періодом 2021
року.
Залучення до оподаткування підприємств, Забезпечено
додаткові
надходження
які зареєстровані у інших регіонах, проте податку з доходів фізичних осіб 5
здійснюють господарську діяльність на підприємств, які зареєстровані у інших
території громади
регіонах, проте здійснюють господарську
діяльність на території громади, у сумі
253,0 тис. грн.

Кількість
інформацій – 4
од.

Кількість
інформацій
– 2 од.

Збільшення
надходжень до
бюджету
громади

Збільшення
надходжень
до бюджету
громади – на
18%

Зменшення суми
боргу на 20%

Зменшення
суми боргу
на 15,1%

Збільшення
надходжень до
бюджету
громади на 2,9
млн. грн.

Збільшення
надходжень
до бюджету
громади на
4,1 млн. грн.

Збільшення
надходжень до
бюджету
громади на
600,0 тис. грн.

Збільшення
надходжень
до бюджету
громади на
253,0 тис.
грн.
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Реалізація громадських мікропроектів Проведення заходу не планується до
(Програма «Громадські ініціативи»)
завершення воєнного стану.
6.2. Управління майном територіальної
громади
Виконання робіт з поліпшення стану
об’єктів комунальної власності, які
передаються у оренду
Продовження робіт з реєстрації права
власності
на
нерухоме
майно
територіальної громади
Замовлення оцінки нерухомого майна та
рецензування звітів про оцінку майна
Забезпечення погашення заборгованості
за договорами оренди майна, що належить
до комунальної власності територіальної
громади
Забезпечення виконання комунальними
підприємствами фінансових планів та
отримання позитивного фінансового
результату від здійснення господарської
діяльності

Кількість
реалізованих
мікропроєктів –
до 13 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.

Кількість
об’єктів – 5 од.

Зареєстровано право власності на 25
об’єктів нерухомості

Кількість
зареєстрованих
об’єктів – 50 од.

Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Пред’явлено 46 вимог про стягнення боргу
на суму 1,4 млн. грн., направлено до суду 7
позовних заяв про стягнення на суму 243,9
тис. грн.
За
І квартал 2022 року затверджені
фінансові плани у частині доходів виконали
16 комунальних підприємств (38,1% від
загальної кількості підприємств), у частині
фінансового результату – 24 (57,1%).
За результатами господарської діяльності
25 комунальних підприємств (І квартал
2021 року - 21) отримали чистий прибуток
у сумі 119,1 млн., що на 96,6 млн. грн.
більше у порівнянні з аналогічним
періодом 2021 року. 16 комунальних
підприємств спрацювали із збитками на
рівні 23,7 млн. грн. (І квартал 2021 року –16
підприємств), що на 7,6 млн. менше у
порівнянні з аналогічним періодом 2021
року. 1 підприємство (аналогічно за І
квартал 2021 року) спрацювало з нульовим
фінансовим
результатом.
Загальний

Кількість
об’єктів – 5 од.
Рівень оплати –
не менше 100%
Кількість
прибуткових
підприємств – 28
од.

Кількість
зареєстрован
их об’єктів –
25 од.
Рівень
оплати –
88%
Кількість
прибуткових
підприємств
– 25 од.
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Впровадження
підприємствами заходів
програм
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Залучення
кредитних
коштів
для
оновлення матеріально-технічної бази
комунальних підприємств
Надання фінансової підтримки, допомоги,
відшкодування
різниці
між
встановленими тарифами та фактичними
витратами на виробництво послуг
комунальним підприємствам
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комунальними
інвестиційних

фінансовий результат - чистий прибуток у
сумі 95,3 млн. грн.
Комунальними
підприємствами
впроваджено 9 заходів інвестиційних
програм.
КП «Південно–Західні тепломережі» - 3
заходи: переобладнання теплової мережі
попередньо ізольованими трубопроводами
на вул. Шухевича, вул. Інститутській.
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» - 6
заходів: капітальний ремонт котлів у
котельнях (вул. Гречка, 10/1 вул.
Кам’янецька, 164, вул. П. Орлика, 6, вул.
Свободи, 19), теплової мережі із заміною на
попередньо ізольовані трубопроводи (вул.
Свободи, 13А, вул. Старокостянтинівське
шосе, 6).
Виконання заходу заплановано на наступні
періоди.
Надано
фінансову
підтримку
для
забезпечення господарської діяльності на
суму 102,7 млн. грн.: КП «Південно-Західні
тепломережі» - 67,6 млн. грн., МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго - 30,0 млн.
грн., МКП «Хмельницькводоканал» - 5,1
млн. грн.
Надано поворотну допомогу на суму 7,6
млн. грн.: ХКП «Електротранс» - 2,7 млн.
грн., АТП ЖКГ – 321,2 тис. грн., КП
«Елеватор» - 214,5 тис. грн., УМК
«Центральна» - 848,1 тис. грн., УМК
«Проскурівська» - 911,0 тис. грн., УМК
«Південно-Західна» - 517,2 тис. грн., УМК
«Дубове» - 778,2 тис. грн., УМК «Озерна» 1,0 млн. грн., КП
«Хмельницькбудзамовник» - 300,0 тис. грн.

567,4 ВК

110263,5 БГ

Кількість заходів Кількість
– 30 од.
заходів – 9
од.

Кількість
підприємств – 5
од.
Якісне,
своєчасне,
безперебійне
надання послуг

Якісне,
своєчасне,
безперебійне
надання
послуг

БГ – бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ВК – власні кошти підприємств/установ/організацій

