Звіт Олександра Симчишина про
діяльність у 2021 році
Бюджет
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – 3 371,6 млн грн, з
них обсяг власних доходів на 2021 рік – 2 389,8 млн грн, що на 404,3 млн грн або на
20,4% більше, ніж у 2020 році:
643,8 млн грн спрямовано до бюджету розвитку, що в 1,8 рази більше капітальних
видатків 2020 року.
✔
на 309,9 млн грн більше отримано податку на доходи фізичних осіб (в тому
числі завдяки діяльності робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості
населення та виплати «тіньової» заробітної плати);
✔
на 63,7 млн грн єдиного податку отримано більше в порівнянні з 2020 роком, в
зокрема за рахунок збільшення кількості платників на 1811 СПД та зменшення ставки для 2-ї
групи платників єдиного податку з 20% до 15% від розміру мінімальної заробітної плати;
✔
вперше здійснено Прогноз бюджету Хмельницької міської територіальної
громади на середньостроковий період (2022-2024роки), який схвалений рішенням
виконавчого комітету від 26.08.2021 року № 807.
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ХМЕЛЬНИЦЬОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на
2021 рік – 3 586,4 млн грн, з них: видатки загального фонду – 2 778,1 млн грн, спеціального
фонду – 808,4 млн грн.
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Головні здобутки Хмельницької громади
●

Хмельницький отримав найвищі нагороди Ради Європи (ПАРЄ) – “Приз
Європи”, “Прапор Честі”, а у 2021 році став єдиним містом у Європі, що
отримало найвищу нагороду - "Дошка Честі";

●

Хмельницький отримав першість у національному конкурсі "Еко Тріумф" як
найекологічніше місто країни;

Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating присвоїло рейтинг інвестиційної
привабливості Хмельницькому на рівні invАА “Відмінна інвестиційна
привабливість”;
● міський голова - лідер у рейтингу відповідальності міських голів України за
версією порталу "Слово і діло"!
● міський голова має найвищий рівень довіри серед мерів (Всеукраїнське
●

муніципальне опитування) - 87%;
●

у 2020 та 2021 році Хмельницький визнаний найсприятливішим містом для
бізнесу в Україні (дослідження міжнародної організації USAID);

●

Хмельницький упродовж кількох років у трійці найкомфортніших міст в
Україні за версією журналу “Фокус”;

●

Хмельницький - перший у рейтингу міст, де, на думку мешканців, справи
йдуть у правильному напрямку;

●

Місто посіло 2-4 місце за результатами Всеукраїнського муніципального
опитування, де оцінювали 22 сфери і послуги.
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Комунікація
Розглянули 18 945 звернень.
Особисто міським головою - 12 671
Працюють сервіси:
Електронні петиції (надійшло 56 петицій);
Електронні звернення (зареєстровано 1927 електронних зверень);
Система “Відкритий бюджет”;
Платформа “Відкрите місто” (392 повідомлення);
Контант-центр (10302 звернення);
Чат-бот;
Портал “My City”. В “Кабінеті мешканця” порталу MyCity стали доступними в електронному
вигляді 46 муніципальних послуг (нових - 25 послуг), в тому числі 13 - для мешканців, 32 - для
бізнесу, 1- для комунальних підприємств;
Геопортал міської ради. На геопорталі міської ради оприлюднені 46 реєстрів відкритих
даних, в тому числі 30 нових, які були створені в 2021 році.
Вперше відкрито доступ до об’єктів з геоданими (місцем розташування):
✔ генеральних планів усіх населених пунктів (сіл), що приєднались до громади;
✔ реєстрів публічних закупівель;
✔ реєстрів закріплених для прибирання територій;
✔ реєстрів об'єктів інфраструктури;
✔ реєстрів об'єктів освіти;
✔ реєстрів охорони здоров'я;
✔ фінансова звітність;
✔ карта моніторингу повітря;
✔ автостоянки для постійного та тимчасового зберігання автомобілів;
✔ системи відеоспостереження;
✔ даних про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин;
Вперше запроваджено практику онлайн-прийомів громадян. Прийнято 2033 звернень.
OGP (Open Government Partnership) Хмельницький став одним із трьох українських
міст (поряд з Вінницею і Тернополем), які приєдналися до міжнародного партнерства
"Відкритий уряд - місцевий рівень" з центром у Вашингтоні задля сприяння відкритості і
прозорості влади і залучення громадськості у вирішення життєво важливих питань громади.
Хмельницький запрошено до онлайн участі в глобальному саміті в Південній Кореї 15-17
грудня цього року.
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Медіа: Виходить в ефір телепередача "15 хвилин з міським головою" та “Час мера” на
МТРК "Місто", прямі ефіри за участю міського голови та інших посадовців міської ради.
Міський голова звітує про роботу НАЖИВО в ефірах телеканалів. Ведеться пряма
трансляція сесійних засідань та засідань виконавчого комітету.
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Освіта
Фінансування галузі: Освіта – 1 827,5 млн грн., що на 508,5 млн грн більше, ніж у 2020 році
Наразі 12 навчальних закладів збудували, добудували або мають в роботі.
Відкрито
-

ліцей спортивного профілю, навчається понад 200 учнів;
по одній групі для дітей віком від 1,5 до 2 років із наповнюваністю груп до 15 дітей у
п’яти закладах дошкільної освіти;
гурток робототехніки в Хмельницькому професійному ліцеї електроніки;
Центр підготовки робітників із овочівництва у закритих ґрунтах на базі Вищого
професійного училища № 11.

Збудовано
початкову школу № 1 у мікрорайоні «Озерна» (вул. М. Залізняка, 32),
Добудовано або реконструйовано
-

навчально-виховне об’єднання № 1 (вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б);
приміщення ліцею № 17 під спортивну залу (вул. Героїв Майдану, 5);
продовжується реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 (вул. Я. Гальчевського, 34).

Придбано
-

профільні кабінети для 15-ти закладів загальної середньої освіти громади (2,9 млн грн);
смарт-борди для 9-ти ЗЗСО (0,7 млн грн);
кухонне обладнання для 21-го ЗЗСО (1,6 млн грн);
лазерні багатофункціональні пристрої, інтерактивні дошки, проектори, комп'ютери,
ноутбуки, планшети (3,4 млн грн), парти (6,9 млн грн).

Ремонти
Капітально відремонтовано 15 закладів освіти, поточно – 12 (17,8 млн грн).
Виконано капітальний ремонт харчоблоків у 2-х закладах (0,9 млн грн).
Триває утеплення фасаду та ремонт сходового майданчика Палацу творчості дітей та
юнацтва (1,3 млн грн).
Завершено термомодернізацію ЗДО № 21 (3,6 млн. грн).
Спортмайданчики:
Нові спортмайданчики збудовані у СЗОШ № 12, ЗОШ № 22, Пироговецькому ліцеї,
СЗОШ № 32 (9,1 млн грн), ЗОШ № 13 (0,5 млн грн)..
Стипендії, премії
-

призначено персональні стипендії Хмельницької міської ради у сфері освіти для 32-х
(20 - у 2020 році) обдарованих дітей громади на суму 234 218,0 грн;
призначено персональні премії Хмельницької міської ради для 36 (27 - у 2020 році)
кращих педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти громади на суму 1 089 000,0 грн.
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Вперше
-

-

проведений Освітній форум – 2021 «Teaching Upgrade Day», Фестиваль до
Всеукраїнського дня довкілля, «Марафон педагогічних ідей» для педагогічних
працівників громади;
нагороджено кращі колективи і працівники сфери освіти у 2021 році в інноваційному
форматі;
розпочала роботу Академія освітнього лідерства для керівників закладів освіти
громади;
впроваджується в закладах загальної середньої освіти проєкт «Шкільний
громадський бюджет».

Розпочали черговий проєкт з НЕФКО, що передбачає термомодернізацію ще 6 закладів
освіти.
Завершено будівництво Початкової школи №1
● Комунальний заклад загальної середньої освіти “Початкова школа № 1” - це нова,
сучасна, повністю інклюзивна школа, яка знаходиться в мікрорайоні Озерна та
розрахована на 800 учнів.
У закладі є:
два лінгафонні кабінети
два комп'ютерні класи
сучасна медіатека
ресурсна кімната
актова та спортивна зали
харчоблок з обладнням, відповідно до вимог, та їдальня на 180 місць.
Сучасний дизайн території, на якій розташоване велике футбольне поле (60 м на 34м),
баскетбольний майданчик(24 на 12), 4 ігрові спортивні майданчики.
Заклад повністю забезпечений технікою:
повністю укомплектовані 24 класи
понад 250 одиниць техніки
26 інтерактивних дошок
74 комп'ютери та 73 ноутбуки
10 лед-телевізорів
41 принтер
2 інтерактивні панелі та проєктори
Будівництво школи розпочалось у 2018 р. Загальна сума проєкту становить 150 млн. грн.
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Медицина
Фінансування галузі: 110 млн грн
✔
7,6 млн грн виділено на капітальні ремонти приміщень та відділень в
комунальних закладах охорони здоров’я: в міській лікарні - ремонт приміщення другого
поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу корпусу № 4,
сантехнічні вузли першого поверху корпусу №1; в дитячій лікарні – заміна двох
лікарняних ліфтів в головному корпусі, реконструкція відділення невідкладної допомоги
та реанімації; в інфекційній лікарні – капітальний ремонт тераси корпусу №3; лікувальнодіагностичний центр – ремонт сантехнічних вузлів у поліклініці №1, 2, 4; в медичному
стоматологічному центрі – ремонт вхідного ганку з облаштуванням підйомника для
маломобільних груп;
✔
13,6 млн грн спрямовано на придбання медичного обладнання для всіх
медичних закладів (в т. ч. для міської лікарні: апарат штучної вентиляції легень (6 шт.),
кисневий концентратор (40 шт.), монітор пацієнта (12 шт.); для дитячої лікарні –
спеціалізований автомобіль екстреної медичної допомоги; для інфекційної лікарні –
санітарний автомобіль, автоматичний біохімічний аналізатор, апарат штучної вентиляції
легень та монітор пацієнта; для перинатального центру – УЗД-апарат, монітор пацієнта
(3 шт.); для лікувально-діагностичного центру – комп’ютерна техніка та інше);
✔
4,2 млн грн виділено субвенцію на соціально-економічний розвиток
окремих територій для комунальних закладів охорони здоров’я (в т.ч. для міської лікарні
– портативна ультразвукова система; для перинатального центру – мобільний апарат КТГ
для контролю за внутрішньоутробним станом плоду (18 шт.; для лікувальнодіагностичного центру – спектральний оптико-когерентний томограф з функцією
фундус-камери);
✔
1,9 млн грн виділено з бюджету на відшкодування вартості препарату
«Глюкагон» та медичних засобів для дітей міста, хворих на цукровий діабет;
✔
0,8 млн грн виділено з бюджету для відшкодування вартості
лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак;
✔
0,8 млн грн виділено на проведення відшкодування вартості обстеження
мешканців міста Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії за рахунок
коштів бюджету.
Триває капітальний ремонт приміщень 3-х сімейних амбулаторій: по вул. Камянецькій, 67
(амбулаторія ЦПМСД №2), по вул. Повстанській, 36 (амбулаторія ЦПМСД №1) та по вул.
Ранковій, 1 (амбулаторія ЦПМСД №1).
Запустили на повний режим роботи комп’ютерну томографію вартістю 11,7 млн грн в нашій
міській лікарні.
Одним із наймасштабніших проєктів в сфері охорони здоров’я, які стартували, є реконструкція
відділення екстреної медичної допомоги КП «Хмельницька міська дитяча лікарня». Проєкт
передбачає функціонування травматологічного центру, відділення невідкладних станів та
приймального відділення як єдиного структурного підрозділу із сучасним медичним
обладнанням. Вартість - близько 18 млн грн.
Завершується капітальний ремонт відділення невідкладних станів міської лікарні. У
відділення придбана сучасна техніка: апарат КТ, ренгенапарат тощо.
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Загалом капітальний ремонт, меблі, обладнання вартували майже 50 млн грн. Майже по 25
млн грн співфінансувалося з міського та державного бюджетів. По суті, це приклад нормальної
конструктивної взаємодії і співпраці.
Хороше сучасне медичне обладнання: зокрема, комп’ютерний томограф, цифровий
рентгенапарат, мобільний рентгенапарат, центральна станція моніторингу та 12 моніторів
пацієнта, 6 ШВЛ-апаратів, УЗД-апарат експерт-класу, переносні УЗД-апарати експерт-класу,
мобільні рентгенапарати, фіброгастроскоп, ЕКГ-апарат, аналізатори, дефібрилятори, ІФАаналізатор, пульксоксиметри тощо. Тут же буде своя лабораторія з обладнанням.
У відділенні працюватиме майже 120 працівників. 25 робочих місць створено додатково.
Придбано сучасний реанімобіль для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» вартістю
близько 4,5 млн грн. Це перший в області надсучасний реанімобіль, який дає можливість
перевозити немовлят в кризових станах вагою менше 1 кг.
КП «Хмельницька інфекційна лікарня» встановлено кисневу станцію на 42 кисневих
точки, проведено монтаж системи киснепостачання вартістю 305,0 тис. грн, придбано апарат
штучної вентиляції легень вартістю 659 тис. грн.
Для потреб закладу придбано санітарний автомобіль вартістю 1000 тис. грн, для лікарняної
лабораторії придбано біохімічний аналізатор вартістю 950,0 тис. грн.
Для КП «Хмельницька міська лікарня» придбано 40 кисневих концентраторів (1500 тис.
грн), 5 апаратів штучної вентиляції легень (3000 тис. грн) , 12 моніторів пацієнта (1260 тис.
грн.).
Для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» придбано УЗД-апарат вартістю
500,0 тис. грн, 3 монітори пацієнта на суму 300,0 тис. грн.
Місто одне з перших в Україні прийняло рішення про страхування медичних
працівників, які працюють з хворими на COVID-19. На цю мету з міського бюджету
виділено 642,8 тис. грн., в результаті застраховано 989 медичних працівників.
Вперше 20 медичних працівників міських закладів охорони здоров’я отримали персональні
премії в розмірі по 20 тис. грн.
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Спорт
Фінансування галузі - 105,4 млн грн, на 38,3 млн грн більше, ніж у 2020 році
✔
22,7 млн. грн. виділено на проведення спортивних заходів;
✔
1,3 млн. грн. виділено на проведення молодіжних заходів;
✔
1021,47 тис. грн виділено на капітальний ремонт даху будівлі спортивнокультурного центру «Плоскирів» по вул. Шухевича, 90;
✔
6650,00 тис. грн виділено на виготовлення проєктно-кошторисної
документації та реконструкцію футбольного поля під штучним покриттям по вул.
Спортивній, 17;
✔
1456,3 тис. грн спрямовано на експертизу та реконструкцію котельні під
спортивні приміщення на СК "Поділля" по вул. Проскурівській, 81;
✔
330,00 тис. грн виділено на придбання боксерського рингу для ДЮСШ
№2 "Авангард";
✔
611,0 тис. грн спрямовано на капітальні придбання 4-х контейнерів
збірно-розбірного типу для забезпечення навчально-тренувального процесу команд регбі,
футболу для дітей різних вікових груп та відділення легкої атлетики на спорудах, які
надаються ДЮСШ №1 в користування;
✔
172,2 тис. грн спрямовано на капітальні придбання для ДЮСШ №1:
система командна POLAR TEAM PRO (без ліцензії) для командних видів спорту щодо
отримання інформації про ефективність спортсменів, запобігання травм, пов'язаних з
перетренуванням, моніторинг серцевого ритму;
✔
713,97 тис. грн спрямовано на капітальний ремонт підліткового клубу
"Мустанг" по вул. Старокостянтинівське шосе, 8.
Будується грандіозний Палац спорту.
Загалом збудували вже майже 50 спортмайданчиків різних типів для групових видів спорту.
Вперше ініційовано, організовано та проведено:
- Чемпіонат України з триатлону в парку “Молодіжний” та мікрорайоні Озерна;
- Відкритий чемпіонат міста з плавання на довгі дистанції на відкритій воді на річці Південний
Буг.
- Спільно з обласною федерацією велоспорту на шосе проведено на високому організаційному
рівні Всеукраїнські змагання «Тур братів Стародубів» із залученням більшої кількості
учасників, більш, ніж удвічі порівняно з минулим роком;
- легкоатлетичний пробіг вулицями міста під час святкування Дня міста;
- міжнародні змагання з паркового волейболу.
Виплачуються стипендії та премії міського голови спортсменам та тренерам по 20 осіб в
кожній категорії.
Вперше розпочали виплачувати грошові винагороди за високі спортивні досягнення на
міжнародних змагання спортсменам і тренерам та премії до Дня фізичної культури та спорту.
Започаткована премія міського голови за вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницької
міської територіальної громади в різних сферах громадського життя в розмірі 5 тис.грн.
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Марині Бех-Романчук, учасниці Олімпійських ігор в Токіо та Ользі Полюк, кандидату на
участь в зимових Олімпійських іграх-2022 в Китаї надано фінансову допомогу в розмірі 75
тис. гривень кожній.
Молодіжна політика
- Працює Молодіжний Центр
- Діє молодіжна громадська рада
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Житлово-комунальна галузь
Фінансування галузі - 541,0 млн. грн
✔
118,7 млн грн передбачено на будівництво, реконструкцію, ремонт
та утримання автомобільних доріг, в тому числі виділено кошти в сумі 27,3 млн грн. на
поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста суцільним методом;
✔
188,5 млн грн передбачено на благоустрій міста;
✔
53,2 млн грн спрямовано на виконання робіт з будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів (теплові мережі та мережі
водопостачання, переоснащення ГКНС, реконструкція та технічне переоснащення
котельнь, котлів);
✔
28,1 млн грн виділено на капітальний ремонт 18-ти прибудинкових
територій та поточний ремонт 118-ти прибудинкових територій;
✔
49 млн грн спрямовано МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та КП
«Південно-Західні тепломережі» для забезпечення безперебійної діяльності щодо
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та гарячого водопостачання;
✔
3,5 млн грн спрямовано МКП «Хмельницькводоканал» для
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;
✔
3,8 млн грн спрямовано для придбання спеціальної техніки,
обладнання та інш. основних засобів комунальним підприємствам;
✔
10,4 млн грн передбачено на експлуатацію та технічне
обслуговування житлового фонду;
✔
8,0 млн грн виділено на забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів;
✔
3,4 млн грн спрямовано на ремонт спортивних та дитячих
майданчиків.
Парк культури та відпочинку ім. М. Чекмана:
- завершили роботи з ремонту дитячого майданчика (4,7 млн грн). На майданчику також цього
року встановлено зовнішнє освітлення: 5 стійок та 11 світлоточок; 9 камер для відеонагляду.
- завершено капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду». Оновлено оглядові кабінки – 20
шт., відновлено елементи кріплення, здійснено підсилення фундаментів, облаштовано новий
посадковий майданчик, встановлено нові двигуни та камери відеоспостереження – 3 шт.
Вартість ремонту складає 3 840,00 тис. грн.
- розпочато роботи з реконструкції ділянки навколо атракціону «Колесо огляду». Встановлено
три бетонні лавки у формі кіл різного діаметру, розпочаті роботи із влаштування бруківки та
підземних електромереж. Очікуване освоєння коштів – 1970,00 тис. грн.
Парк «Молодіжний»:
Розпочали будівництво парку. Проєктом передбачені окремі локації для різноманітних потреб
населення: це дитячі та спортивні майданчики, скейт-парк, оглядові тераси, створення
пішохідних доріжок із сучасним LED-освітленням. Вартість І черги будівництва - 14 млн грн,
у поточному році заплановано освоїти 2950,00 тис грн.
Заплановано виконати до кінця року:
- роботи із влаштування центральної алеї парку - площею 2000 м2;
- встановити 19 стійок зовнішнього освітлення вздовж алеї.
Парк в мікрорайоні Ракове:
Загальна вартість робіт - 1 450,00 тис. грн. Розпочали оновлення дитячого майданчика,
вартість робіт у поточному році – 432,00 тис. грн.:
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- здійснено облаштування території майданчика бруківкою - 130 кв.м;
- встановлено відпочинкові лави та смітники - по 6 шт;
- встановлено гумове покриття у місцях розташування ігрового обладнання - 68 м.
На наступний рік заплановано облаштування піщаної зони із встановленням сучасного
ігрового комплексу.
Територія біля озера у мікрорайоні Озерна:
- відремонтували пішохідні доріжки навколо озера протяжністю 1 340 п. м.
- влаштували освітлення - встановили 68 стійок,
- встановили відпочинкові лави та урни (45 шт);
- майданчик для вигулу та дресирування собак;
- дві спортивні зони. В першій зоні - 6 тренажерів та воркаут, у другій - волейбольний
майданчик.
Загальна вартість виконаних робіт становить 354,521 тис. грн.
Дитячі та спортивні майданчики на території громади
- встановлено дитячі майданчики у селищі Богданівці та селі Олешин на суму 176
тис. грн кожний;
- капітально відремонтовано 22 дитячих майданчики на прибудинкових територіях
міста, 2 в роботі, в тому числі громадські проєкти;
- встановлено 2 спортивні[ майданчики, 2 в роботі, в тому числі громадські проєкти.
- поточним ремонтом відремонтовано 14 майданчиків, на суму 192,2 тис. грн, в роботі
5 майданчиків.

Дороги, прибудинкові
Завершили будівництво нової дороги - першої черги вулиці Мельникова.
Замінили частину ґрунту, влаштували систему водовідведення. Облаштували 50 см основи,
тришарове покриття асфальтбетону 21 см.
Нова дорога - з велодоріжками, двома тротуарами, зеленими смугами, зовнішнім освітленням,
світлофорами, розміткою.
Вартість першої черги - понад 20 млн грн.
Проектується і планується початок будівництва наступного року частину нової дороги вздовж
парку “Молодіжного” і дорогу від Січових Стрільців до лісу.
Капітальний ремонт доріг:
Відремонтовано 18 вулиць, на 8 перехідних об’єктах на 2022 рік роботи тривають
- відновлено 2,767 км дорожнього покриття;
- влаштовано 4,878 км нового дорожнього покриття;
- відремонтовано 1,850 км тротуарів;
- влаштовано 1,716 км нових тротуарів.
Поточний ремонт доріг:
Відремонтовано 115 вулиць загальною площею 116,604 тис. кв.м, з них:
- на 3 вулицях суцільним методом влаштовано 1,756 км покниття;
- на 45 об’єктах з асфальтобетонним покриттям;
- на 33 вулицях з щебеневим покриттям;
- на 11 вулицях міста відремонтовано 933 м тротуарів з тротуарної плитки;
- на 23 вулицях струменевим методом ліквідовано тріщини та дрібні пошкодження в
асфальтобетонному покритті;
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- на 49 вулицях у 14 селах шести старостинських округів - 1,100 тис. кв.м
асфальтобетонного покриття та 27,650 тис. кв.м щебеневого покриття.
Прибудинкові
- 9 прибудинкових територій відремонтовано капітально, на суму 7,8 млн грн,
завершуються роботи ще на 2-х об’єктах;
- 118 прибудинкових відремонтовано поточно, на суму 12,3 млн грн.

Безпека дорожнього руху
Місцеве розширення проїзної частини
- вул. Кам’янецької – для влаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів
«Філармонія» (напрямок руху з міста). Влаштовано заїзну «кишеню» площею 180 кв.м,
улаштовано посадковий майданчик із покриттям тротуарною плиткою та тактильними
елементами загальною площею 169 кв.м, на зупинці влаштовано пандус, підпірну стінку та
східці, встановлено 4 сучасні світлодіодні світильники LED. Наявний поруч із зупинкою
пішохідний перехід обладнано пандусами та елементами тактильної плитки. Зупинку
обладнано сучасними павільйонами для очікування пасажирами громадського транспорту та
інформаційним табло;
- вул. Старокостянтинівське шосе – поблизу перехрестя з вул. Зарічанською. Влаштовано
розширення проїжджої частини площею 243 кв.м, довжиною 60 м, загальна довжина з
перехідними ділянками ‒ 92,5 м, ширина – 3 м.
Велосипедні доріжки та велосмуги
на 3 вулицях: Трудовій, Старокостянтинівське шосе, Козацькій:
-велосипедних доріжок всього влаштовано 2101 кв.м., протяжністю 1093 м;
- велосмуг – 1460 м.
Нові світлофори
Влаштовано 2 світлофорні об’єкти на вул. Купріна (неподалік пішохідного переходу біля ТСЦ
«Дубове») та вул. Мирного (на перехресті з вул. Залізняка):
- транспортні – 12 шт;
- пішохідні – 10 шт;
- влаштовано 4 пішохідних переходи, освітлення пішохідних переходів із встановленням 6
світильників типу ДКУ 120 та 85;
- встановлено 3 камери відеоспостереження.
Зовнішнє освітлення
Замінили 127 світильників типу ДНАТ на LED, 233 встановили нових.

Житлове господарство
Поточні ремонти у будинках:
- ремонт покрівель 5000 кв.м;
- ремонт 160 під’їздів;
- замінено 2800 п.м трубопроводів водопостачання та водовідведення;
- відремонтовано 188 п.м. швів стінових панелей;
- засклено 280 кв.м. вікон на сходових клітках.
У 2021 році за кошти з міського бюджету виконано:
- ремонт 167 ліфтів на загальну суму 5,4 млн. грн., роботи на 90 ліфтах
продовжуються, на суму 1,7 млн. грн;
- укріплення 1 будинку, в роботі ще 5 будинків;
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Тривають
роботи з реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та
водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті
Хмельницькому».
Для співфінансування цього проекту міська рада отримала грантову допомогу від
Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонду Е5Р) в
розмірі 160,0 тис. євро в доповнення до кредиту від Північної Екологічної Фінансової
Корпорації (НЕФКО) в розмірі 820 тис. євро. Внесок міста склав 114, 2 тис. євро.
В 2021 році програмами співфінансування ремонтів скористалось 35 будинків. З
бюджету громади на це були спрямовані 3,1 млн грн.
Впродовж 2021 року створено 22 ОСББ, з них 9 ОСББ - в будинках старого житлового фонду.
З 2020 по 2023 рік будинки, в яких створено ОСББ мають змогу здійснити енергоефективні
заходи, передбачені державною програмою фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ».
Міська рада долучилась до співфінансування, шляхом відшкодування ОСББ-учасникам
відсотків за кредитами, отриманих на впровадження енергоефективних заходів Програми
«ЕНЕРГОДІМ» та 10% вартості робіт з енергомодернізації будинку. Кошти фонду
енергоефективності складають 60-70%. Станом на 11.11.2021 заявку на участь у Програмі
«ЕНЕРГОДІМ» подало 12 ОСББ Хмельницької міської територіальної громади. Сума коштів
на впровадження заходів, згідно з ПКД ОСББ-учасників, становить близько 114, 4 млн грн.
Усі заявки ОСББ на участь в Програмі схвалені Фондом.
Теплопостачання
Заміна теплових мереж - 6 кілометрів.
Реконструкція котелень по вул. Івана Павла ІІ, С. Бандери, 32/1, Проспект Миру, 99/101,
Трудова, 11.
Замінено 13 котлів у котельнях.
Водопостачання
Здійснена реконструкція і ремонт водонапірних станцій (2224 тис. грн), каналізаційних
насосних станцій (1313 тис. грн).
Збудований водогін діаметром 400 мм через річку Південний Буг (250 м.п.), 2661 м.п.
вуличних мереж у приватному секторі, 1311 м.п. зовнішніх мереж, 1627 м.п. зовнішніх мереж
водопроводу в с. Шаровечка.
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Енергоефективність
За останні роки в сфері енергоефективності реалізували 76 великих проектів на 715 млн грн.
Зокрема, повністю термомодернізовано понад 40 будівель бюджетних установ, майже 30
багатоповерхових будинків, плюс ще понад 100 багатоповерхових будинків участь взяли в
різних програмах.
Розроблено та впроваджено
концепцію системи енергетичного менеджменту Хмельницької міської територіальної
громади з Положенням про матеріальне стимулювання ощадного енергоспоживання.
В рамках Концепції здійснюється щоденний моніторинг споживання енергоресурсів
203 установ (422 бюджетні будівлі).
Задля забезпечення економії та недопущення перевитрат:
- розраховано базові лінії енергоспоживання по кожному закладу бюджетної сфери з
врахуванням інформації за останні 3 роки для забезпечення детального аналізу та
впровадження матеріального заохочення відповідальних за енергозбереження в закладах;
- розраховано річні ліміти споживання енергоресурсів в натуральних одиницях на 2022
рік та надано фінансовому управлінню для формування витрат на енергоносії в рамках проекту
бюджету громади на 2022 рік тощо.
Успішно пройшли конкурсний відбір USAID «Проект енергетичної безпеки»,
спрямований на підтримку реформ з оптимізації та розвитку інфраструктури теплопостачання.
25 травня підписано Меморандум про взаєморозуміння між Хмельницькою міською радою та
USAID «Проект енергетичної безпеки».
Місто отримає технічну підтримку в:
- розробці схеми теплопостачання міста;
- розробці довгострокової стратегії розвитку сиcтеми теплопостачання та
пріоритетних проектів;
- для визначених пріоритетних інвестиційних проектів, розробку техніко-економічного
обгрунтування і потенційних джерел їх фінансування.
Першими в Україні розпочали масштабний проєкт з залученням ЕСКО механізму по
термомодернізації зовнішнього освітлення. Проєктом передбачається провести заміну
зовнішнього освітлення в кількості 4000 шт. світильників на 69 вулицях міста.
Загальна вартість енергосервісного договору – 43 625,2 млн. грн.
Рівень скорочення 955073,82 кВт в натуральній величині або 46% від затвердженого
базового рівня.
За результатами тендеру вже визначено переможця, що є офіційним дистриб’ютором
Schreder в Україні. За умовами договору енергосервісу протягом 2022 року проєкт буде
реалізовано.
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Транспорт
Нові маршрути
Запроваджено роботу нових тролейбусних маршрутів: № 8 «ВО «Алмаз» - вул.
Староміська», № 19 «Вул. Кам’янецька - вул. Довженка» та № 20 «Озерна - вул. Староміська».
Для поліпшення транспортного сполучення у віддалених мікрорайонах передбачається
функціонування нових автобусних маршрутів № 4 «Ружична - вул. Староміська» та № 5
«Лезневе - вул. Староміська». Для забезпечення вказаних автобусних маршрутів розпочато
роботу з придбання 9 автобусів середньої місткості на умовах фінансового лізингу.
Нові тролейбуси
Задля оновлення рухомого складу Хмельницького комунального підприємства
«Електротранс» підписано передкредитну угоду з ЄБРР в рамках співпраці у сфері
модернізації громадського тролейбусного транспорту для отримання кредиту на придбання 50
нових тролейбусів, 10 з яких буде на автономному ходу.
Електронний квиток
У всьому міському електричному транспорті завершено впровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду. Встановлено понад 200 валідаторів на 105 тролейбусах.
Інспекція з паркування
Вперше розпочали свою роботу головні спеціалісти - інспектори з паркування
управління транспорту та зв’язку.
Винесено понад 2389 постанов про накладення адміністративних стягнень, сплачено
штрафів на загальну суму понад 536716 грн.
Нові зупинки
У 2021 році встановлено 14 нових транспортних зупинок, загалом з 2016 року - 60.
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Екологія
У 2021 році Хмельницький посів 1 місце в категорії «Повітря» у конкурсі «Краще місто»,
організованому ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» серед міст понад 250 тисяч
населення.
У Хмельницьке водосховище внесено 50 кг пасти хлорели та 1 тонну товстолоба вагою
300 - 350 грамів.
Висаджено понад тисячу дерев, 200 кущів, упорядковано газони і квітники, ліквідовано
162 несанкціонованих сміттєзвалища.
У 2021 році здійснено повну заміну старовікових зелених насаджень на нові дерева
(платани) на вул. Староміській (46 шт.)
Будівництво сміттєпереробного комплексу і реконструкція сміттєзвалища.
До сміттєпереробного комплексу вже будується дорога.
Повністю проект складається з реконструкції сміттєвого полігону та будівництва двох нових
секцій, встановлення нової системи для очистки фільтрату, придбання нового обладнання для
полігону, будівництва сміттєпереробного комплексу. На реалізацію проекту є €28,5 млн
кредитних коштів від ЄБРР, €5 млн гранту від Інвестиційної платформи сусідства ЄС, €3 млн
внесок міста.
Вже триває низка тендерів з будівництва і реконструкції, а частина тендерів відбудеться до
кінця року, бо проекти проходять Державну експертизу.
Екобус.
Проєкт в місті діє 2 роки. За цей час мешканці міста здали: 5519 кг батарейок, 1118,5 кг
медикаментів, 27457 люмінесцентних ламп, 2182 термометри.
Утилізація звалищного газу на полігоні ТПВ.
Проект працює 3 роки. Маємо: зменшення викидів СО2 – 101 258 тонн/рік.
Виробництво електроенергії: 2018 р. – 2,7 МВт/рік, 2019 р. – 3,4 МВт/рік, 2020 р – 3,4 МВт/рік.
А надходження 2 млн грн на рік.
Запрацював унікальний навчальний центр.
"Гуфі-центр”- це 5 залів із інтерактивними експонатами, макетами, іграми, навчальними
програмами, розробленими та виготовленими спеціально для “Гуфі-центру”.
Діє муніципальний Центр управління відходами.
Центр приймає 13 різних фракцій відходів, зокрема, ПЕТ, скло (скло і склобій), будівельні
відходи, «зелені відходи”, меблі, побутову техніку, папір, поліетилен тощо.
Нові парки і сквери:
Виділено 25 ділянок під парки і сквери (площа - майже 42 гектари ).
З 2016 року - 65 ділянок площею більше 235 гектарів.
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Соціальний захист.
Фінансування галузі - 213,6 млн грн.
✔
20,8 млн грн спрямовано на виплату матеріальної допомоги для 26000
осіб, в тому числі малозабезпеченим громадянам міста, учасникам АТО/ООС.
✔
76,1 млн грн передбачено на пільгове перевезення окремих категорій
населення;
✔
12,6 млн грн виділено на придбання квартир для інвалідів 3 групи –
учасників АТО/ООС; квартир для учасників АТО/ООС за програмою співфінансування
50/50; придбання житла для сім’ї учасника АТО/ООС та сімей окремим категоріям
громадян, для дітей-сиріт.
✔
220,0 тис.грн спрямовано з бюджету громади на завершення будівництва
приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по
вул.Перемоги, 7-А.
✔
400,0 тис. грн спрямовано на відшкодування з бюджету 50% вартості
навчання у вищих навчальних закладах 150 учасникам АТО/ООС;
✔
1287,2 тис. грн виділено на послугу «соціальне таксі», метою якого є
поліпшення соціального обслуговування людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю із
захворюванням опорно-рухового апарату та іншими, які пересуваються на візках
(перевезено 770 осіб);
✔
145 тис. грн виділено для проведення безоплатного капітального ремонту
та заміни газового обладнання для 7-х малозабезпечених сімей;
✔
100 осіб отримали почесну відзнаку міського голови «Воля і мужність»;
✔
встановлено пільги в розмірі 50% (додатково до 50% наданих з
державного бюджету) на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих
учасників АТО/ООС (1100 осіб); членам сімей загиблих учасників війни в Афганістані
(15 сімей); сім`ям, у складі яких 2 і більше особи з інвалідністю 1 групи та людям з
інвалідністю 1 групи по зору (12 сімей); Заслуженим донорам України (3 особи);
почесним громадянам м. Хмельницького (10 осіб) на суму 2,6 млн. грн;
✔
спрямовано бюджетні призначення на реалізацію Громадського проекту
«Річковий драйв» в сумі 147,0 тис.грн для Рекреаційного центру «Берег надії»;
✔
в Центрі соціальної підтримки та адаптації освоєні призначення на три
проекти: «Промінь надії» - 138,3 тис.грн, «Соціальна майстерня послуг для мешканців
міста» - 71,8 тис.грн, «Допоможемо вижити – соціальна пральня».
✔
Для територіального центру придбано мобільний підйомник для роботи
відділення денного цілодобового, тимчасового перебування - 33,0 тис.грн, кондиціонер
- 18,4 тис. грн, мотоблок для відділення організації натуральної допомоги - 22,1 тис. грн,
реабілітаційний комплекс «Максима» - 41,6 тис.гривень;
✔
для облаштування притулку для осіб постраждалих від домашнього
насильства придбано легковий автомобіль (мінівен), місткістю 8 посадочних місць на
суму - 1 239,0 тис.грн, також придбано телевізори та ноутбуки для забезпечення
функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
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Працює “Університет третього віку”. Зараз є 380 студентів. З 2017 року - 1338!
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Економіка, промоція
Розроблено та затверджено Стратегічний план розвитку Хмельницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 14.07.2021 року №11).
12 суб’єктів господарювання отримали відшкодування з бюджету міської територіальної
громади відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проєктів,
на суму 1489,28 тис. грн. (дані за підсумками ІІІ кварталу 2021 року).
Працює проєкт «Купуй Хмельницьке!» - маркування товарів у торговельних мережах
особливими брендованими підцінниками та воблерами. Фірмові торгові мережі позначаються
позначками «Місцевий виробник». Функціонує веб-портал «Купуй Хмельницьке!»,
здійснюється його наповнення профілями місцевих виробників та популяризація у популярних
світових виданнях (Vogue UA, Elle UA тощо).
Колективні стенди місцевих виробників під гаслом «Купуй Хмельницьке!» працювали на
Міжнародному фестивалі моди Kyiv Fashion 2021 (лютий та вересень 2021 року), Міжнародній
виставці дитячої моди Children’s Fashion Fair 2021 (вересень 2021 року), виставці харчової
промисловості «WorldFood Ukraine 2021» (листопад 2021 року) та компенсовано 50 % вартості
оренди виставкової площі колективних стендів на суму 473,2 тис. грн. 42 суб’єктам
господарювання.
Надається часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмаркововиставкових заходах з бюджету Хмельницької міської територіальної громади (ПАТ «Завод
«Темп» на суму 68,7 тис. грн).
Вдруге проведено конкурсний відбір підприємницьких бізнес-ініціатив (ідей), стартапів для
реалізації у Хмельницькій міській територіальній громаді. Кращі бізнес-проєкти отримали
грошову підтримку з бюджету міської територіальної громади в розмірі 400 тис. грн, яку
розподілено на три призових місця.
Працює “Рада бізнесу”, проводяться зустрічі спільноти з міським головою у форматі
“Кава з мером”.
Діє проєкт «Мо/Дні» (28 серпня 2021 року) – головна фешн-подія Хмельницького, що
передбачає проведення показів відомих місцевих брендів та низки навчально-тренінгових
подій для представників модної індустрії.
Освітні проєкти:
За результатами конкурсного відбору Хмельницька міська територіальна громада увійшла до
переліку десяти міст і територіальних громад, які отримали до 1 000 000 грн грантових коштів
на зміцнення місцевого сектору МСП під час пандемії COVID-19 на реалізацію проєкту
«Школа молодого підприємця».
-

Діє «Школа молодого підприємця» (27-31 липня 2021 року та 16-20 серпня 2021 року)
- 2 тренінгові сесії для підприємців-початківців та власників бізнес-ідей. Участь у
навчанні взяли 50 підприємців, які мають перспективні ідеї бізнес-ініціатив та прагнуть
зміцнити власний бізнес у нових умовах, пов'язаних із COVID-19. Цьогоріч захід
організований в рамках проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом
Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH GIZ Ukraine.
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У співпраці з компанією «Нова Пошта» підтримано проєкт «Школа бізнесу Нова
Пошта» у місті Хмельницькому - інтенсивний освітній практикум для 41 власника
малого та середнього бізнесу.
Проводиться курс навчання з фінансової грамотності і ділової англійської мови за
участі Бізнес-Школи МВА та Школи англійської мови Freedom серед учнів старших
класів (для 36 учнів).

Можливості для громадськості
- Реалізується Програма «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної
громади на 2021-2025 роки. Затверджено перелік з 9 мікропроектів громадських
ініціатив, які реалізуються у 2021 році, на суму 1146,12 тис. грн. 4 проекти реалізовані,
5 в стадії реалізації.
- Продовжується реалізація Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет
участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Станом на
01.10.2021 року реалізовано 14 громадських проєктів, які стали переможцями у 2020
році, 9 проєктів на завершальній стадії реалізації. У 2021 році мешканцями подано 60
проєктів. Допущено до голосування Комісією з питань Бюджету участі 44 проєкти. По
30 листопада 2021 року триває голосування за проєкти, які реалізовуватимуться у 2022
році.
Ринки
• МКП-ринок «Ранковий»: облаштовано бруківку на території ринку по пров. Гвардійському,
21, введено в експлуатацію 5 кіосків на секторі ринку по вул. Шухевича, 4/3, спрямовано 1060
тис. грн.
• На ринку з продажу непродовольчих товарів по вул. Геологів, 13 встановлено камери
відеоспостереження, використано 117 тис. грн, також підприємством розчищено русло річки
Плоскої.
• На секторі ринку по вул. Шевченка, 87/1 розпочато роботи з виготовлення проєктної
документації на проведення водопостачання, реконструкції кіосків, всього виділено 174 тис.
грн.
• ТОВ «ТСЦ «Кооператор» на продовольчому ринку по вул. Соборній, 11: замінено металеві
столи, облаштовано систему кондиціювання в приміщенні м’ясного павільйону,
підприємством витрачено коштів 500 тис. грн.
• ПП ринок «Ізіда» здійснено поямковий ремонт асфальтного покриття паркувальних
майданчиків для автомобілів, ремонт дахової покрівлі над проходами між кіосками – 100 тис.
грн.
Інвестиції
Рейтинг інвестиційної привабливості. Підвищення рівня на один щабель з invA+ (високий
рівень) до invAA- (відмінний рівень). Знаходимось на рівні з Одесою, випередили Вінницю.
Індустріальний парк. Проведено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку
«Хмельницький», обрано керуючу компанію. Розроблено проєктно-кошторисну
документацію на будівництво зовнішніх мереж газопостачання, водопостачання та
водовідведення індустріального парку. Тривають роботи з виготовлення проєктнокошторисної документації на реконструкцію під’їзної дороги до індустріального парку.
Здійснено заходи із залучення зовнішнього фінансування на будівництво основних
інфраструктурних об’єктів індустріального парку.
Кінотеатр «Мир». Налагоджено співпрацю з Офісом Ради Європи в Україні в рамках Проекту
“Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні”.
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Проведено публічні консультації щодо ревіталізації будівлі колишнього кінотеатру "Мир" і
прилеглої території.
Залучення міжнародної IT компанії. Відкриття офісу у м. Хмельницькому найбільшої IT
компанії України EPAM.
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Майно
В оренді перебуває 799 об’єктів нерухомого майна комунальної власності загальною площею
86,3 тис. кв.м.
Вперше, з лютого 2021 року передача в оренду комунального майна та продовження строку
дії договорів оренди здійснюється на електронному аукціоні, що проводиться в режимі
реального часу із використанням електронної торгової системи «Прозорро.Продажі». Це дало
можливість прозоро провести торги і за 10 місяців 2021 року відбулось 207 аукціонів на
загальну суму 1 012 268,89 грн.
Нарахована плата за оренду нерухомого майна за 10 міс. 2021 року - 20 139,50 тис. грн
(на 2495,50 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2020 року).
Сплачено орендарями 20 495,50 тис. грн (на 3539,60 тис. грн
аналогічний період 2020 року).

більше,

ніж

за

Працює сайт КП «Агенція муніципальної нерухомості»: /orenda.khm.gov.ua/.
Створено інтерактивну мапу об’єктів оренди з інформацією про 85 об’єктів нерухомого
майна, які можуть бути передані в оренду.
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Співпраця
- Налагоджено співпрацю з містом Наманган (Республіка Узбекистан). 28 травня 2021 року
підписано Угоду про споріднення між містом Хмельницький (Україна) та містом Наманган
(Республіка Узбекистан). Організовано візит бізнес-делегації Хмельницького до
Намангана, налагоджено співпрацю бізнесу зі закупівлі сировини. Організовано
перебування делегації Намангану у Хмельницькому. Підписано Угоду про співпрацю між
Хмельницькою торгово-промисловою палатою та торгово-промисловою палатою
Наманганської області; Меморандум про співпрацю між Державним навчальним закладом
«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» і моноцентром «ІШГА
МАРКСАМАТ» при Міністерстві зайнятості та трудових відносин Республіки Узбекистан
у Намангані.
- Налагоджено співпрацю з містом Айдин, Ефелер (Турецька Республіка). 10 серпня 2021
року підписано Угоду про споріднення між містом Хмельницький (Україна) та містом
Айдин Ефелер (Турецька Републіка).
Працює віртуальна платформа міст-побратимів Хмельницького. Створено віртуальні локації
міст Айдин, Ефелер (Турецька Республіка) та Наманаган (Республіка Узбекистан) на
платформі міст-побратимів Хмельницького, актуалізовано інформацію про Хмельницький.
Відбулося 17 прийомів міжнародних офіційних делегацій, представників міжнародних
організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці.

24

Культура
Фінансування галузі - 144,3 млн грн, що на 38,2 млн грн більше, ніж у 2020 році
Затверджено Програму розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері
культури на 2021 – 2025 роки «Нова лінія культурних змін», Програму підтримки
книговидання та читацької культури у Хмельницькій міській територіальній громаді
«#Щодня читай українською» на 2021-2025 роки.
Відкрито філію музичної школи №1 імені Миколи Мозгового у селах Давидківці,
розраховану на 50 учнів.
-

«Мобільний консультативний центр з цифрової освіти для людей з особливими
потребами» у бібліотеці-філії №11; 4 сільські бібліотеки-філії (с. Давидківці, Пирогівці,
Водички, Масівці) стали офіційними хабами цифрової освіти від «Дія. Цифрова
освіта».

Створено
-

5 центрів культури і дозвілля;
13 бібліотек – філій централізованої бібліотечної системи у старостинських округах
Хмельницької міської територіальної громади;
комунальне підприємство «Хмельницький туристично-інформаційний центр».

Відбулися масштабні мистецькі фестивалі та свята:
День міста Хмельницького «Хмельницькому – 590: Магія любові і добра», фестиваль джазу
«Jazz Fest Podillya», фестиваль рок-музики «Rock&Buh», Міжнародний фестиваль моновистав
«Відлуння», фестиваль-конкурс зі соціальних танців «Нестримний потік», міський
літературний фестиваль «Слово єднає!», фестиваль аматорського театру «АКТ Другий.
Урбаністичний», свято Купала у Молодіжному парку, День Героїв.
Проведено 211 загальноміських культурно-мистецьких заходи з нагоди державних,
професійних та народних свят, 35 творчих звітів народних і зразкових дитячих та дорослих
аматорських колективів, класів та відділень мистецьких шкіл для мешканців громади.
-

-

пересувну виставку «Наука – це вона», як частини освітнього арт-проєкту,
ініційованого STEM is FEM за підтримки міжнародних організацій ООН Жінки в
Україні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, як частина глобальної кампанії
UN Women «Покоління рівності»;
показ 7 допрем’єрних кінопоказів, 19 конкурсних фільмів у кінотеатрі ім. Т. Шевченка;
продемонстровано 126 кінострічок, проведено 1253 кіносеанси, які відвідали на
платній основі 22353 глядачі, що дало можливість отримати 994,3 тис. грн. (валовий
збір), усі показники порівняно з минулим роком зросли.

Вперше проведено:
-

відкритий фестиваль традиційного українського народного танцю «Проскурівські
клейноди» у парку культури і відпочинку імені М.Чекмана;
фестиваль оригінальних мистецтв та вогняних шоу – програм «Zlights»;
фестиваль інфомедійної грамотності;
«Фестиваль на колесах» в рамках літературного фестивалю «Слово єднає»;
прем’єра моно-вистави «Відлюдько» за повістю І. Франка «Сойчине крило»;
стріт-арт проєкти «Вони любили наше місто, а ти?» («Кость Місевич», «Борис
Шильман»);
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-

проєкт «Сучасне українське кіно просто неба» у населених пунктах громади;
концерти муніципальних колективів у Давидковецькому, Пироговецькому,
Шаровечківському, Олешинському, Копистинському старостинських округах;
- майстер-класи з джазового музикування для музикантів громади;
- культурні пікніки «Khmelfamily» у Молодіжному парку, спільно з національними
общинами;
- мистецьке середовище «УкраїноТериторія» у сквері імені С. Бандери.
Знято кліп екологічного спрямування академічним муніципальним камерним хором
«Марево гір» на музику .С. Ярецького.
Реалізовано 3 проекти в рамках програми «Бюджет участі»: «Від розмаїття реквізиту до
феєричного шоу – один крок!» (міський Будинок культури); MIKRO (мобільний громадський
проект) інтерактивна кімната розвитку (бібліотека – філія №9 ); «PROART» (Центральна
дитяча бібліотека – філія №12).
Надається
конкурсах.

організаційна та фінансова підтримка учням для участі у фестивалях та

Збільшено кількість учнів інклюзивних класів (24 учні, 4 вікових категорії) у
Хмельницькій художній школі.

Ремонти:
Триває реконструкція Музейного комплексу історії та культури по вул. Свободи, 22, освоєно
– 2055,0 тис. грн.
Завершили ремонт методичного кабінету у Центрі культури і дозвілля села Копистин
(освоєно 19,0 тис. грн.).
Завершується ремонт прилеглої території «Мистецький сад» школи мистецтв «Райдуга»
(освоєно 414,4 тис. грн.).
Бібліотеки:
Придбано 8500 примірників нових книг та 135 назв періодики на суму 711,8 тис. грн.
Видано 2 випуски краєзнавчих альманахів та альбом «Мандруємо містом Хмельницьким».
Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської територіальної громади стала
найкращим хабом цифрової освіти в Україні, здобувши перемогу у Першому Всеукраїнському
конкурсі «Української бібліотечної асоціація» та Міністерства цифрової трансформації
України, отримала перемогу в обласному конкурсі серед публічних бібліотек «Бібліотека громаді» як краща міська бібліотека.
З 2016 року з різних джерел вже закуплено понад 51 тис! нових книг. У нові книги і періодику
вклали майже 3 млн грн.
Туризм
-

Розпочав свою роботу Туристично-інформаційний центр, встановлено 10 сенсорноінформаційних кіосків.
Проєкт Українського культурного фонду «Оголені». Розроблено дизайн-коди вулиць
Гагаріна, Франка, Шевченка, Подільської та ін. Створено мобільний додаток
khmel.naked з 3d панорамами вулиці Проскурівської, створено 3d моделі десяти
історичних будинків первинного стану.
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АТО
У місті працює «Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції
Гідності, бійців-добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей»:

-

понад 200 родин учасників АТО отримали житло з 2016 року;
забезпечується 50% компенсація оплати навчання у вищих навчальних закладах м.
Хмельницького для учасників російсько-української війни;
здійснюється виплата грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджету
громади;
учасники війни нагороджуються Почесними відзнаками «Воля та мужність»,
«Мужність та відвага»;
додаткові пільги на житлово-комунальні послуги мають 110 членів сімей загиблих у
війні;
надаються послуги із професійної адаптації (113 учасників АТО);
на базі центру «Берег надії» створено умови для психологічної реабілітації учасників
АТО та членів їх сімей;
надається одноразова матеріальна допомога учасникам АТО/ООС, учасникам
Революції Гідності, членам їх сімей та членам сімей загиблих таких осіб. У 2021 році
таку допомогу отримали 2965 осіб на 2 млн 965 тис. грн;
‐ учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності забезпечуються пільговим
зубопротезуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком
протезування з дорогоцінних металів) та слухопротезуванням, безкоштовними
плановими стоматологічними послугами;
‐ діти учасників АТО та загиблих учасників війни безкоштовно харчуються у
дитсадках і школах;
‐ фінансуються проєкти ветеранських громадських організацій.

Відкрито 8 меморіальних дощок загиблим учасникам російсько-української війни на фасадах
закладів освіти, 3 - на фасаді КП “Електротранс”.
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Житло
З 2016 року квартири або грошову компенсацію отримали близько 200 родин учасників
АТО, 53 родини працівників комунальних підприємств, в тому числі 8 кімнат у
гуртожитку (З 2016 року - більше 200 родин).
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Архітектура, містобудування
Затверджена:
-

містобудівна документація «Детальний план території «Заріччя»;
«Детальний план території центральної частини міста Хмельницького».

Триває робота з
-

доопрацювання проєкту містобудівної документації «Коригування (внесення змін)
генерального плану м. Хмельницький» та розроблення звіту про стратегічну екологічну
оцінку до нього;
розробки дизайн-коду вулиці Подільської;
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Безпека
На підтримку військових підрозділів Збройних сил України у 2021 році передбачено
близько 2,5 млн грн (з 2016 року – близько 20 млн грн).
На вулицях міста встановлено 211 відеокамер. Особлива увага - в’їздам, виїздам з
міста, перехрестям.
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Історія
Відбуваються щорічні конкурси «Слово Нації», проєкт «Молода еліта міста».
Музейна робота відбувається в онлайн-форматі, зокрема, започатковано відеоцикл "Пісенна
спадщина Поділля", зйомка, монтаж та розміщення відеопроектів на YouTube-каналі «Museum_Web_Ex», «ShortStories з історії», «Традиції», «Нові імена», «Мистецька вітальня».
Здійснили інвентаризацію 11 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини за видом
архітектура, 11 пам’яток історії місцевого значення та 4 пам’ятки монументального мистецтва.
Розроблено атмосферну екскурсію «Проскурів в роки Української революції 1917-1921
років».
Проведено історичну квест-гру для шкільного юнацтва «Слідами Героїв», присвячену
українській історії та героїці до Дня Героїв разом з «Молодіжним Центром».
Демонструються фотодокументальні виставки «Пробудження нації» «Українське військо 1917-1921 рр.».
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