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А.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою
А.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю
у стимулюванні економічного зростання
Створення системи конструктивної співпраці на рівні «місто-область»
З метою ефективного вирішення стратегічних питань місцевого значення здійснюється
налагодження конструктивної комунікації Хмельницької міської ради з Хмельницькою
обласною державною адміністрацією та Хмельницькою обласною радою.
У 2019 році у рамках Міжнародного економічного форуму «Інвестиційні можливості
Хмельниччини» підписано меморандуми про співробітництво та партнерство:
 між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою обласною
радою, Хмельницькою міською радою та Асоціацією «Аеропорти України» цивільної авіації;
 між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою обласною
радою, Хмельницькою міською радою та ГО «Міжнародний трейд-клуб в Україні», метою
діяльності якої є сприяння налагодженню ділових контактів між українськими та іноземними
товариствами (організація об’єднує представників з 40 країн світу).
Прийнято участь у роботі фокус-груп з розробки Стратегії регіонального розвитку
Хмельницької області на 2021-2027 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, Регіонального плану управління відходами
до 2030 року тощо.
Проєкти, які увійшли до Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку
Хмельницької області на 2021-2023 роки - створення індустріального парку «Хмельницький»;
«Розумне Довкілля Хмельницький» (будівництво сміттєпереробного заводу); будівництво
другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району; будівництво дошкільного
навчального закладу на 120 місць на пров. Шостаковича, 28-А; будівництво навчальновиховного комплексу на вул. Залізняка, 32; будівництво автодорожнього тунелю під
залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани; капітальний ремонт, розчистка
річки Південний Буг та відкритих водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об’їзної;
озеленення міста.
Проводяться спільні засідання робочих груп, селекторні наради, колегії, наради щодо
вирішення проблемних питань у різних сферах життєдіяльності мешканців області та міста.
А.1.2. Стимулювання реалізації проєктів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади
Сприяння в отриманні доступу до фінансових ресурсів суб’єктами підприємництва
З метою запровадження ефективного механізму фінансової підтримки розвитку
суб’єктів підприємництва за рахунок коштів міського бюджету, сприяння збільшенню
залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проєктів затверджено Порядок
часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів (придбання основних
засобів, створення додаткових робочих місць, поповнення обігових коштів тощо).
Укладено Меморандуми про співробітництво між Хмельницької міською радою та
8 банківськими установами.
Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації
інвестиційних проєктів, отримали 24 суб’єкти господарювання міста на загальну суму
5,9 млн. грн. (створено 410 додаткових робочих місць).
Реалізація інвестиційних проєктів у партнерстві з бізнесом
На І Форумі економічного розвитку Хмельницького, який відбувся у квітні 2017 року,
презентовано інвестиційні проєкти, які можуть бути реалізовані спільно з бізнес спільнотою.
За сприяння влади міста реалізовано наступні проєкти:

- «Розвиток виробництва на базі приміщення ТЦ «Європа» (ТОВ «Спільне українськонімецьке підприємство «2К», заводу з виробництва побутової хімії, надано допомогу у
оформленні земельної ділянки, виконано поточний ремонт дорожнього покриття під’їзної
дороги);
- «Будівництво Хмельницького інноваційного терміналу компанія «Нова Пошта»
(термінал став ключовим об’єктом інфраструктури вантажоперевезень компанії у Західній
Україні, побудовано з використанням кредитних коштів Європейського банку реконструкції
та розвитку у сумі 9,5 млн. євро);
- «Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з
полігону побутових відходів, виробництво електроенергії» (проведено конкурс щодо дегазації
полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому, переможцем якого визначено
компанію «Біогаз ЕНЕРДЖІ», загальна вартість проєкту - близько 2 млн. евро);
- створено КУ «Агенція розвитку Хмельницького».
Продовжується робота над реалізацією проєктів «Створення індустріального парку
«Хмельницький», «Розумне Довкілля Хмельницький».
З метою реалізації проєкту «Міжнародний аеропорт Хмельницький» здійснюється
співфінансування робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з
реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький».
Реалізовано 3 проєкти, які стали переможцями конкурсного відбору проєктів
регіонального розвитку: «Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому»,
«Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками»,
«Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому».
А.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади
Ефективне функціонування дорадчо-консультативного органу
з питань розвитку підприємництва
З метою забезпечення конструктивного діалогу з підприємницьким середовищем з
питань ведення підприємницької діяльності створено Раду бізнесу при Хмельницькому
міському голові та затверджено Положення про Раду бізнесу.
На засіданнях Ради бізнесу обговорено:
 заходи проєкту регіонального розвитку «Формування системи підтримки розвитку
підприємництва у місті Хмельницькому»;
 можливості підтримки бізнесу, зокрема внесення змін до Порядку часткового
відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів; проблеми і перспективи реформування
Хмельницької митниці;
 проблемні питання ведення підприємницької діяльності у зв'язку з кризовою
ситуацією, що склалася через поширення коронавірусної інфекції, та запровадження
обмежувальних заходів.
За результатами засідань Ради бізнесу:
 розроблено тренінгову програму підтримки підприємців-початківців;
 замовлено послуги з розробки аналітичних досліджень у рамках проєкту зі створення
інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу;
 підготовлено звернення Прем’єр-Міністру України, Міністру фінансів України,
Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
щодо внесення змін до наказів Держмитслужби, які б передбачали у складі структури
Державної митної служби України наявність Хмельницької митниці з наявною штатною
чисельністю та структурою, зоною діяльності якої визначено Хмельницьку область;
 підготовлено рішення про внесення змін до Порядку часткового відшкодування з
міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва
для реалізації інвестиційних проєктів;
 розроблено систему антикризових заходів підтримки бізнесу на рівні міста.
Запроваджено практику проведення засідань «Кава з мером» задля обговорення
проблематики ведення підприємницької діяльності.

Виявлення нагальних проблемних питань у діяльності підприємств міста
та шляхів їх вирішення через співпрацю з міською владою
З метою налагодження співпраці бізнесу та влади, ознайомлення з виробничими
процесами підприємств проведено близько 30 виїзних нарад на підприємства міста, у ході яких
ознайомлено з роботою підприємств, планами і прогнозами на майбутнє, проблемними
питаннями, що гальмують їх розвиток.
Скоординовано вирішення низки інфраструктурних проблем підприємств міста,
зокрема, встановлено світлофори на вул. Пілотській, 20 біля ТОВ «Сіріус Екстружен»;
виконано ремонт дорожнього покриття на під’їзді до ПНВП «Корпускула»; виконано ремонт
дорожнього покриття на вул. Чорновола, 174/6 та встановлено вуличне освітлення на під’їзній
дорозі до підприємства ТОВ «Літма»; виконано ремонт дорожнього покриття на під’їзді до
Хмельницького заводу німецько-японської компанії «Sumitomo Electric Bordnetze» (вул.
Північна, 2) тощо.
Під час нарад керівники підприємств проінформовані про можливості участі у проєкті
«Купуй Хмельницьке!»; можливості отримання фінансової підтримки за рахунок коштів
міського бюджету для участі у ярмарково-виставкових заходах на території України та за її
межами; часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для
реалізації інвестиційних проєктів.
Міською радою здійснюється популяризація кращих практик ведення підприємницької
діяльності:
 створено серію відеороликів про 13 підприємств, що становлять промисловий
потенціал міста, які презентовано під час Форуму економічного розвитку міста
Хмельницького, заходів до Дня міста, у мережі Facebook;
 опубліковано статтю «Хмельницький розвиває легку промисловість України» у газеті
«Kyiv Post», яка присвячена популяризації промислового потенціалу міста із зазначенням
успішних практик ведення бізнесу;
 з нагоди святкування Дня підприємця проводились зустрічі з представниками
суб’єктів господарювання міста, яких відзначено почесними грамотами міського голови,
зокрема, у 2020 році подяки вручено представникам соціально відповідального бізнесу за
допомогу у боротьбі з пандемією;
 проведено зустріч із підприємствами, що створили найбільшу кількість робочих місць
у 2019 році;
 організовано конференцію «Майбутнє Хмельницького очима успішних жінок», під
час якої жінки-підприємці, бізнес-леді, топ-менеджерки підприємств презентували ідеї
розвитку міста.
Визначення потреби у робітничих кадрах підприємств міста
для формування регіонального замовлення
З метою забезпечення підготовки робітничих кадрів, актуальних на ринку праці
професій, проводиться моніторинг потреб підприємств та формується регіональне замовлення
на підготовку необхідних фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
міста. Зокрема, у 2020 році сформовано регіональне замовлення на підготовку у 2020/2021
навчальному році 832 осіб за напрямками: загальні професії електротехнічного виробництва;
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи; автомобільний транспорт; швейне
виробництво; громадське харчування; загальні професії для всіх галузей економіки.
Задоволеність потреби підприємств у робітничих кадрах становить не менше 83%.
З метою популяризації робітничих спеціальностей постійно проводяться
профорієнтаційні заходи (майстер-класи, відвідування підприємств).
Проведено фінал IV Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Прорив
легкої промисловості України», у якому взяли участь 38 професійно-технічних навчальних
закладів з усіх областей України та представлено 45 колекцій одягу.
На ТОВ «Дювельсдорф Україна» організовано навчально-виробничу ділянку для учнів,
які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, із забезпеченням
належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони
праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Створено організацію «Обласна ліга роботодавців легкої промисловості
Хмельниччини». Мета створення організації – підвищення соціальної відповідальності та
налагодження системної співпраці на усіх рівнях взаємовідносин.
Проєкт «Купуй Хмельницьке!»
З метою промоції продукції місцевого виробництва розроблено логотип «Купуй
Хмельницьке!», здійснено ребрендинг логотипу.
Здійснюється широкомасштабна промоція продукції місцевого виробництва шляхом
маркування товарів у торговельних мережах міста («Економ», «Хлібосол», «Таврія», «АТБ»,
«SPAR»). Товари маркуються особливими брендованими підцінниками та воблерами.
Для здійснення маркування брендованою позначкою «Місцевий виробник» до
промоціювання долучаються фірмові мережі роздрібної торгівлі, що виробляють та
реалізують власний продукт.
Проведено потужну промоцію місцевих виробників: знято відеоролик, SMMпросування, офлайн реклама, залучення блогерів, проведення марафонів та промоакцій у
мережах парнерів (за придбання товарів місцевих виробників на певну суму надавались
безкоштовно брендовані еко-сумки, захисні маски).
Місцеві виробники під гаслом «Купуй Хмельницьке!» взяли участь у виставковоярмаркових заходах в Україні та за кордоном, зокрема:
- виставка-ярмарок харчової промисловості «Купуй Хмельницьке!» у Хмельницькій
торгово-промисловій палаті;
- Фестиваль їжі та культур Шовкового Шляху у м. Цзяюйгуань (Китай);
- Міжнародна виставка харчових продуктів Ekogala у м. Жешув (Польща);
- Міжнародна виставка «Kyiv Fashion» (м. Київ);
- Міжнародна виставка EXPO Wedding Fashion Ukraine (м. Київ);
- Міжнародна виставка продовольчої продукції Ukrainian Food Expo (м. Київ);
- Міжнародна виставка Word Food Ukraine (м. Київ).
До участі у проєкті «Купуй Хмельницьке!» долучилось більше 100 торгових марок
місцевого та регіонального рівня.
На реалізацію заходів витрачено майже 2,0 млн. грн., у т. ч. 964,9 тис. грн. – кошти
державного бюджету.
А.2. Легкість ведення бізнесу
А.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її
до міжнародних критеріїв Світового Банку «DoingBusiness»
Впровадження електронного урядування у процедурах надання документів
дозвільного характеру та адміністративних послуг суб’єктам господарювання
Завершуються роботи з тестування системи електронного документообігу «Електронна
система управління документами та записами для Хмельницької міської ради» на базі
програмного комплексу «IT-Enterprise», ведеться електронний архів справ.
У тестовому режимі запроваджено онлайн систему попереднього запису на прийом до
адміністраторів у електронній черзі на усі послуги, які надаються Управлінням
адміністративних послуг через офіційний сайт http://cnap.khm.gov.ua/ та за допомогою
мобільного додатку PQService. На сайті створено можливість перегляду стану розгляду
поданих заяв та документів («Перевірити стан послуги»).
Збільшено перелік послуг через портал MyCity (станом на 01.01.2021 року 19 адміністративних послуг). Зокрема створено можливість для бізнесу отримання онлайн
послуг з надання містобудівних умов і обмежень для проєктування об’єкта будівництва;
надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки; реєстрації декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
надання викопіювання з електронної карти міста за зверненнями юридичних осіб; видачі
технічних умов на будівництво та реконструкцію зливової каналізації тощо.
Адміністратори Управління адміністративних послуг користуються Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державним реєстром речових прав на

нерухоме майно, Національною кадастровою системою, Єдиним державним демографічним
реєстром, Єдиним державним порталом електронних послуг «Дія».
Продовжується робота щодо переведення послуг, які надаються виконавчими органами
міської ради у електронний формат.
Прийнято рішення міської ради від 23.12.2020 року №57 «Про затвердження Програми
забезпечення надання адміністративних послуг територіальних органів Міністерства
внутрішніх справ України через Управління адміністративних послуг Хмельницької міської
ради на 2021 рік», відповідно до якого буде розширено перелік адміністративних послуг, які
надаються через Управління адміністративних послуг, а саме, сервісних послуг регіонального
сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Хмельницькій області.
Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних
карток адміністративних послуг
З метою поліпшення умов та пришвидшення процесу надання адміністративних послуг,
відповідно до змін у чинному законодавстві, суб’єкти надання послуг вносять зміни у
інформаційні та технологічні картки щодо надання адміністративних послуг, зменшуючи
перелік документів, необхідних для їх отримання.
Прийнято рішення:
- виконавчого комітету міської ради від 23.01.2020 року №54 «Про затвердження
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є
виконавчий комітет Хмельницької міської ради та втрату чинності рішення виконавчого
комітету Хмельницької міської ради від 27.03.2014 р. №211»;
- міської ради від 23.12.2020 року №56 «Про затвердження інформаційних та
технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Хмельницька міська
рада та втрату чинності рішень».
99,1% замовників послуг позитивно оцінили якість роботи Управління адміністративних
послуг.
А.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу
Створення комунальної установи «Агенція розвитку Хмельницького»
З метою налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями, залучення
зовнішніх досвіду, знань і коштів для реалізації проєктів розвитку міста створено комунальну
установу Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» та затверджено
програму її діяльності. За рахунок грантових коштів придбано обладнання для створення
робочих місць на умовах співфінансування у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної
допомоги Європейського Союзу «Створення сучасної моделі управління регіональним
розвитком ринку праці в Хмельницькій області».
Працівники міської ради пройшли дистанційний курс навчання «Підготовка та
впровадження проєктів розвитку громад», організований Асоціацією міст України.
Прийнято участь у тренінгу «Написання проєктів. Фонди ЄС» (м. Київ), тренінгу з
написання заявок для участі у програмі «Креативна Європа» (м. Тернопіль), здійснено
стажування з питань проєктного менеджменту у Польщі.
Прийнято участь у Інкубаційній програмі розвитку ІТ-проєктів «1991 Open Data
Іncubator», І Міжнародному ярмарку грантів у сфері культури, Open Data Forum, програмі
«Креативна Європа» для культурних операторів з України, Львівському Міжнародному
форумі індустрії туризму та гостинності, ІІ Міжнародній конференції «Культурні відносини
України та ЄС».
Працівник Агенції розвитку Хмельницького пройшов стажування у США за програмою
Professional Fellows.
Налагоджено співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку USAID щодо
організації навчання для підприємців у рамках програми Export Bootcamp «Думаємо
Вибираємо Плануємо Рухаємося» та з House of Europe щодо організації зустрічі з програмними
менеджерами у місті Хмельницькому.
Агенцією розвитку Хмельницького розроблено та подано 48 проєктних заявок, з них
16 отримали перемогу (залучено близько 15,0 млн. грн.), зокрема:

 «Фестиваль народної хореографії «HlushenkovFolkFest», «Інтерактивний комікс
«Таємниці Хмельвіля», «Фестиваль оркестрових шоу-програм «Art Major Show», «Освітня
програма ІІІ Хмельницького літературно-перекладацького фестивалю TRANSLATORIUM»,
«Програма навчально-просвітницьких заходів Let's Jazz», «Інтерактивна просторово-часова
3D модель міста Хмельницького «Машина часу», «Культура в часи кризи: інституційна
підтримка», «Програма міських ініціатив з відновлення архітектурних пам’яток «Оголені» перемогли у конкурсі Українського культурного фонду;
 мікропроєкти сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області - «Капітальний
ремонт контейнерного майданчика із встановленням підземного контейнера на вул.
Молодіжній, 2/3 в м. Хмельницькому», «Капітальний ремонт – встановлення годинникової
скульптури (жакмара) на вежі кінотеатру «Планета» у м. Хмельницькому»;
 «Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького
регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому», «Забезпечення потреб
ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками» тощо.
Організовано презентацію міста на фестивалі «Old Kaleici» у м. Калеїчі (Туреччина).
Делегація міста відвідала місто-побратим Шяуляй (Литва) та презентувала місто на
відкритті виставки українського скульптора. Проведено зустріч з представниками
Шяуляйського муніципалітету, обговорено шляхи співпраці у рамках Договору про
співробітництво.
Прийнято участь у найбільшій в Європі і одній з найбільших у світі щорічній виставці
комп’ютерних, аудіо-візуальних систем та інформаційних технологій у м. Амстердам
(Нідерланди) Integrated Systems Europe 2020.
Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB
З метою формування системи підтримки розвитку підприємництва, сприяння навчанню
та розвитку інноваційних ідей, налагодження ділових контактів між підприємцями,
науковцями та освітянами міста створено Центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB
(9 жовтня 2020 року відбулося відкриття Центру за адресою: ТЦ «Монблан»,
вул. С. Бандери, 2/а).
Підписано Меморандум про співробітництво між Хмельницькою міською радою та
ГО «ІТ-кластер міста Хмельницького» з метою організації спільних семінарів, конференцій та
інших заходів для представників бізнес спільноти, ІТ-сфери, підтримки нових ідей, проєктів,
ініціатив, стартапів.
У мережах Instagram, Facebook створено сторінки Центру на яких анонсуються
різноманітні заходи (майстер-класи, тренінги, лекції).
Від початку відкриття Центру проведено низку заходів: круглий стіл «Стратегія роботи
iHUB в теперішніх реаліях», майстер–клас з веб–дизайну, навчання з мови програмування
Python, лекції «Найм персоналу – важлива частина бізнесу», «Управління персоналом», «Як
отримати першу роботу в ІТ», тренінг «Мотивація та розвиток персоналу» тощо.
Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу (991,3 тис. грн.) та коштів бюджету міста (246,5 тис. грн.).
Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу
З метою забезпечення інформаційного обміну між бізнесом та міською радою, сприяння
просуванню продукції/послуг місцевих підприємців у рамках реалізації проєкту регіонального
розвитку «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому»
здійснювались роботи із створення електронного інформаційно-консультаційного ресурсу для
бізнесу (розроблено дизайн сайту, проводиться робота з його наповнення).
Проєкт реалізовано за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу (369,0 тис. грн.) та коштів бюджету міста (349,0 тис. грн.).
А.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців
Навчальна програма «Школа молодого підприємця»
З метою формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи,
навчання бізнес-мисленню та лідерським якостям, популяризації підприємницької діяльності
проведено:

 комплексне 5-денне навчання за тренінговою програмою «Мотивація до
започаткування власної справи»;
 4-денний тренінг з розробки бізнес-планів та відкриття власної справи;
 Школу фінансової грамотності і ділової англійської мови «Smart Finance»,
організовано екскурсії на успішні підприємства;
 інтенсивний курс за форматом MBA від Школи малого і середнього підприємництва,
який охоплював основні напрями організації бізнесу та підприємницької діяльності (міською
радою забезпечено покриття витрат на навчання для 10 осіб, які мають ідею соціального
підприємництва);
 «Школа бізнесу Нова Пошта» - інтенсивний освітній практикум для власників малого
та середнього бізнесу;
 навчання, спрямоване на покращення підприємницьких та кар’єрних компетенцій для
власників, топ-менеджерів та маркетологів виробничих підприємств, бізнесу, що прагне
систематизуватися (учасники – власники діючих бізнесів);
 навчання «Школа молодого підприємця» у онлайн режимі (5 навчальних модулів);
 2-денний інтенсив «Управління: менеджмент і керівництво».
До викладання у «Школі молодого підприємця» запрошуються сертифіковані бізнесконсультанти, бізнес-тренери, керівники успішних підприємств міста, які діляться
практичним досвідом щодо організації власної справи, управління бізнесом, розробки
успішної стратегії підприємства та методів діяльності у реаліях вітчизняної економіки.
Інформаційна кампанія щодо залучення молоді до участі у проєкті «Школа молодого
підприємця» здійснюється у засобах масової інформації, на сайті Хмельницької міської ради,
сторінках мережі Facebook (щороку надходить понад 100 заявок на участь).
У рамках реалізації Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 20192021 роки передбачено захід «Фінансування підприємницьких бізнес ідей (стартапів)».
Затверджено Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей),
стартапів для реалізації у місті Хмельницькому (6 серпня 2020 року відбувся конкурсний
відбір підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів – Битва стартапів, 10 учасників
продемонстрували власні бізнес-ідеї, переможці отримали фінансову підтримку на розвиток
бізнес-ідей на загальну суму 200 тис. грн.).
Кількість учнівської та студентської молоді, що пройшли навчання у «Школі молодого
підприємця» – понад 200 осіб.
На реалізацію проєкту використано 549,9 тис. грн., у т. ч. 183,0 тис. грн. – кошти
державного бюджету.
А.3.Формування простору інвестиційного партнерства
А.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури
підтримки та супроводження інвесторів
Налагодження ефективної системи супроводу інвестора
Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного
бізнесу на території міста: інформаційно-консультаційна підтримка, допомога у оформленні
документів. З метою здійснення передінвестиційного супроводу інвестора (формування та
надання первинної аналітичної інформації, пошук та демонстрація інвестиційних
можливостей, підбір необхідних ділянок та споруд, пошук потенційних постачальників, вибір
проєктних, експертних та будівельних організацій, підтримка у проведенні переговорів) діє
КУ «Агенція розвитку Хмельницького».
Розроблено Інвестиційний профіль Хмельницького українською та англійською мовами,
створено веб-ресурс «Інвестиційний портал Хмельницького», на якому розміщується
інформація для потенційних інвесторів (експортні можливості промислових підприємств
міста, вільні виробничі площі та офісні приміщення, які можуть бути запропоновані
інвесторам, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating присвоїло рейтинг інвестиційної
привабливості місту Хмельницькому на рівні invА+ «Висока інвестиційна привабливість».
Факторами, які зумовлюють високу інвестиційну привабливість, стали природно-ресурсний,

екологічний, управлінський, інфраструктурний потенціал, економічна, фінансова, соціальна
бази, інвестиційна політика.
Оновлено кредитний рейтинг міста, за яким Хмельницький оцінено на рівні uaA з
прогнозом «у розвитку»: місто характеризується високою кредитоспроможністю.
Спільно з інвестиційним агенством UkraineInvest організовано захід «Investment Talks»
із залученням потенційних інвесторів, представників бізнесу.
Міська рада постійно здійснює заходи щодо сприяння бізнесу у створенні виробництв,
які відповідають сучасним вимогам та європейським стандартам. Надаються консультації
суб’єктам господарювання різних форм власності у підготовці проєктних грантових заявок на
отримання інвестиційних коштів для реалізації проектів, здійснюється супровід інвестора на
усіх етапах інвестування.
За сприяння міської влади розпочато виробництво кабельно-провідникової продукції для
автомобільної промисловості ТОВ «СЕ Борднетце Україна»; розпочато виробництво
побутової хімії ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «2К», побудовано
інноваційний сортувальний термінал компанії «Нова Пошта», збільшено виробничі площі
ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «ГРАСС», ТОВ «Карат» тощо (створено близько 1,5 тис.
нових робочих місць).
Проведення інвентаризації земельних ділянок
та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам
З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу у економіку міста
створено робочу групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових
майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам.
Проведено інвентаризацію земельних ділянок та промислових майданчиків шляхом
здійснення виїзних оглядів.
Підготовлено анкети, які містять вичерпну інформацію для інвесторів.
Розроблено буклет для інвестора стосовно земельних ділянок та промислових
майданчиків (розміщено на сайті міської ради).
Розроблення промоційних матеріалів та презентації
щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому
Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів,
інформаційне наповнення Інвестиційного профілю Хмельницького, веб-ресурсу
«Інвестиційний портал Хмельницького» invest.khm.gov.ua, який має на меті ознайомити з
інвестиційними об’єктами міста, їх локацією на мапі, економічними та технічними
характеристиками. На порталі відображено інформацію про розвиток ключових сфер
соціально-економічного життя міста; показники, які відображають переваги залучення
інвестицій саме у місто Хмельницький; інформація про історії успіху провідних компаній
міста, контактні дані для зв’язку з офісом супроводу інвестора тощо.
Створено промоційний відеоролик про місто Хмельницький на українській, англійській
та китайській мовах; туристичні мапи «Цікавий Хмельницький» і «Подорожуй з
Хмельницького».
Виготовлено англомовну брошуру «Invest in Khmelnytskyi», китайськомовну брошуру,
єврофлаєр «We Support Your Ideas», 2D проморолики українською, англійською, німецькою та
китайською мовами «Чому Хмельницький?», мультимедійну презентацію інвестиційного
потенціалу міста.
Створено онлайн платформу міст-побратимів, яка включає експозиції міста
Хмельницького та побратимських міст з висвітленням інвестиційних та експортних
можливостей. Платформа міститиме VR простір для промоції міста та VR локації містпобратимів (з розміщенням панорам, фото-, відеоматеріалів, переходом на інтернет ресурси
партнерів), що надасть змогу містянам дізнаватись корисну інформацію про міста-побратими
(історію міст, розвиток галузей економіки, туризм, розваги та відпочинок тощо) та налагодити
корисні контакти.
Мультимедійна презентація інвестиційного потенціалу міста демонструвалась на
міжнародних заходах в Китаї, Грузії, Сербії, Туреччині.

Здійснено друк англомовного видання «Khmelnitskyi Investment Profile»
(300 примірників). Інвестиційний профіль Хмельницького поширюється серед іноземних
дипломатичних представництв в Україні та під час офіційних прийомів іноземних делегацій
(всього організовано більше 80 прийомів).
Розроблення та просування
інвестиційних проєктів, що спрямовані на розвиток міста
Розроблено маркетинговий план щодо промоції заходів, айдентики, загальноміських
подій. Презентаційна, сувенірна та іміджева продукція презентувалась представникам
офіційних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій під час офіційних
прийомів з питань налагодження співпраці (фотоальбом «Хмельницький. Щодня новий»,
календарі подій «Щодня новий», «Щодня цікавий», еко торби, крафт пакети, магніти,
браслети, наліпки, чашки, шкарпетки, термокружки, 3D листівки тощо).
Створено нові канали комунікації «Хмельмен», «Щодня Хмельницький. Туристичноінформаційний центр» у соціальних мережах. Розроблено веб-ресурс туристичного
спрямування http://khmel.travel/ та 2 мобільних додатки.
Здійснюється співпраця з інтернет-виданнями ZruchnoTravel.UkrInform, телеканалом
UA.TV щодо розміщення інформації про місто.
Здійснюється промоція Різдвяного ярмарку (відеоролик, просування у соціальних
мережах, сувеніри).
Розіслано близько 1000 ознайомчих електронних листів з інформацією про інвестиційну
привабливість міста для потенційних інвесторів.
Щороку подаються інвестиційні проєкти для участі у конкурсному відборі інвестиційних
програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку (наразі реалізовується проєкт «Реконструкція
мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні «Лезневе» (загальна вартість - 13,8 млн. грн.)).
Продовжується робота з впровадження проєктів «Реконструкція каналізаційних
насосних станцій №№ 2,7,12 у м. Хмельницькому» (підписано кредитний договір з НЕФКО
на реалізацію проєкту у розмірі 820 тис. євро на 10 років під 6% річних та грантовий договір
на 160 тис. євро); «Модернізація інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький» (підписано
кредитну та грантову угоди між ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським банком
реконструкції та розвитку та Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу).
Проєкт міської ради «Оснащення сучасної реанімаційної зали у травмацентрі на базі
комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» став переможцем
конкурсного відбору на отримання грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ Уряду
Японії (вартість проєкту від 1,6 млн. грн. до 1,9 млн. грн.).
Підготовлено та надіслано заявки на конкурсний відбір у рамках секторальної підтримки
Європейського Союзу проєктів: «Інструменти розвитку бізнесу у місті Хмельницькому»,
«Українська весільна мода – загальноукраїнська платформа підтримки та просування товарів
виробників весільного і вечірнього вбрання та супутніх товарів».
Подано заявку для участі у конкурсі грантів щодо системної підтримки бізнесу під час
пандемії COVID-19 у рамках проєкту EU4Business: Конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП, що фінансується спільно Європейським Союзом та Урядом
Німеччини. Заявка передбачає розвиток стартапів через функціонування центру підтримки
підприємництва та інновацій.
Обсяг прямих іноземних інвестицій у економіку міста станом на 01.01.2020 року склав
33,7 млн. дол. США (станом на 01.01.2017 року – 26,9 млн. дол. США).
А.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу
Розроблення та просування бренду міста
З метою забезпечення пізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного
іміджу розроблено бренд міста та концепцію його візуальної ідентичності (створено робочу
групу, проведено бренд-орієнтований аналіз міста, стратегічну бренд-сесію з розробки
айдентики бренду, оголошено конкурс з розробки бренду міста, здійснено прийом конкурсних
робіт з визначення розробника).

Створено сайт http://brand.khm.gov.ua, на якому розміщено Паспорт стандартів системи
візуальної ідентифікації бренду міста та його суміжних брендів (Брендбук).
Брендбук використовується зацікавленими особами для розробки власних графічних
матеріалів, розробляються/погоджуються макети промопродукції з використанням
розробленої символіки (сувенірні кружки, листівки, кондитерські вироби, туристичні мапи
міста, бланки листів, нагород, дипломів, білборди, банери тощо).
Презентаційна, сувенірна та іміджева продукція, розроблена відповідно до бренд-буку
міста, презентувалась представникам офіційних делегацій, міжнародних організацій,
фінансових інституцій під час офіційних прийомів з питань налагодження співпраці.
А.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості
Створення індустріального парку
З метою стимулювання промислового виробництва, підвищення інноваційної активності
підприємств, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення триває робота із
створення індустріального парку «Хмельницький»:
 отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для
розміщення індустріального парку площею 91 га (вул. Вінницьке шосе, 18);
 виконано геодезично-вишукувальні роботи та геологічні дослідження земельної
ділянки, розроблено та затверджено детальний план території;
 затверджено концепцію індустріального парку «Хмельницький»;
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України включено до Реєстру
індустріальних парків індустріальний парк «Хмельницький»;
 індустріальний парк «Хмельницький» долучився до загальної бази індустріальних
парків України;
 з метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку
шляхом організації і проведення відкритого конкурсу прийнято рішення міської ради від
09.10.2019 року №13 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії
індустріального парку «Хмельницький» (ведеться підготовка до проведення конкурсу);
 презентовано індустріальний парк «Хмельницький» на ІІ Форумі індустріальних
парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» у рамках Українських
Індустріальних Днів. Під час Форуму обговорено нагальні питання та перспективи створення
індустріального парку «Хмельницький» з першим заступником міністра розвитку громад та
територій України, заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України та президентом Торгово-промислової палати України;
 взято участь у інформаційному заході-презентації Глобальної програми екоіндустріальних парків в Україні. Програма реалізується UnitedNationsIndustrialDevelopment
Organization за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України та фінансується Урядом Швейцарії;
 проводиться робота з виготовлення проєктно-кошторисної документації на виконання
робіт з будівництва інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального
парку «Хмельницький»;
 для будівництва зовнішніх мереж газопостачання отримано містобудівні умови та
обмеження, виконано інженерно-геодезичні вишукування, укладено договір з АТ «Оператор
газорозподільчої системи «Хмельницькгаз» на приєднання до газорозподільчої системи,
отримано технічні умови;
 для виготовлення проєкту будівництва зовнішніх мереж водопостачання та
каналізації отримано містобудівні умови та обмеження, технічні умови, оголошено процедуру
закупівлі робіт для виготовлення проєкту.
На реалізацію заходів використано 1,0 млн. грн.
А.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки
Сприяння розвитку ІТ-сектору
З метою розвитку інформаційних технологій у різних сферах життєдіяльності міста та
ІТ-компаній:

 проводились «круглі столи» з питань розвитку ІТ-галузі («Старт в ІТ», «Що таке Smart
Education? Трансформація освіти» тощо);
 за сприяння влади міста створено ГО «ІТ-кластер міста Хмельницького»
(10 учасників), відкрито коворкінг-центр; пропозиції співпраці ІТ-кластеру поширюються
серед міжнародних партнерів, зокрема у Китаї;
 спільно з ГО «ІТ-кластер міста Хмельницького» організовано хакатон UrbanHack
(понад 150 учасників), на якому фахівці ІТ-сфери створювали проєкти – смарт-додатки з
покращення інфраструктури міста;
 9 жовтня 2020 року відкрито центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB та
підписано Меморандум про співробітництво між Хмельницькою міською радою та ГО «ІТкластер міста Хмельницького»;
 ГО «Сучасна Україна», що здійснює діяльність у сфері інформаційних технологій,
реалізовано мікропроєкт «Відеозйомка подій у м. Хмельницькому» (створено
15 відеороликів);
 проведено безкоштовний онлайн вебінар від ІТ-компанії «Clever Digital» - «Як вижити
малому бізнесу під час карантину»;
 у рамках проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні
«ВзаємоДія» та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку впроваджується
система
відкритих
даних
на
веб-порталі
відкритих
даних
міської
ради
https://mycity.khm.gov.ua, геопорталі міської ради https://gis.khm.gov.ua/ та Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua. Станом на 01.01.2021 року на вебпорталі відкритих даних міської ради оприлюднено більше 70 відкритих реєстрів у режимі
онлайн;
 Хмельницький
приєднано
до
Міжнародної
Хартії
відкритих
даних
https://opendatacharter.net/ та є членом спільноти глобального Партнерства «Відкритий уряд»
OGP (Open Government Partnership);
 спільно з представниками ІТ-сфери здійснюються заходи щодо залучення молоді до
діяльності у сфері інформаційних технологій (створено 5 відеороликів про успішні
ІТ-компанії, проводиться інформаційна кампанія у навчальних закладах);
 у Хмельницькому національному університеті проведено фестиваль інновацій
«Майбутнє за ІТ», метою якого є залучення до ІТ-галузі якомога більшої кількості
старшокласників (діяло 6 локацій – Програмування роботів, Розумний дім, Інтернет речей, 3Dмоделювання та друк, Web-дизайн та локація від Хмельницького ІТ-кластеру, на яких
презентовано найцікавіші розробки у цій сфері);
 впроваджуються інноваційні педагогічні та ІТ-технології і методики навчання за
допомогою електронних сервісів у закладах загальної середньо освіти міста; під час організації
освітнього процесу в умовах карантину в режимі онлайн проведено переважну більшість
заходів, нарад, семінарів, конкурсів, вебінарів (ZOOM, Viber, Message). Освітній процес
організовується за допомогою Google Class, Google MEET, Google Hangouts, Google форм, MS
Office365 - Teams Forms, OneNoteClass тощо.
А.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю
Покращення естетичного вигляду міста
З метою покращення зовнішнього вигляду вулиць міста, впорядкування розміщення
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, зовнішньої реклами:
- прийнято рішення міської ради «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста
Хмельницького»;
- затверджено Комплексну схему розміщення пересувних тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького;
- проведено інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності з одночасною перевіркою їх відповідності паспортам прив’язки та місця
розташування у відповідності до Комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста (засоби пересувної

торговельної мережі - 425, стаціонарні тимчасові споруди для здійснення підприємницької
діяльності - 1130);
- за результатами інвентаризації визначено тимчасові споруди, які розміщено з
порушенням вимог законодавства та без відповідних дозвільних документів, проведено
демонтаж більше 100 об'єктів;
- розроблено варіанти архітипів зовнішнього вигляду тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, проведено 50 нарад за участю суб'єктів
господарювання щодо виконання вимог стосовно зміни зовнішнього вигляду тимчасових
споруд у відповідності до затверджених архітипів;
- суб'єктами господарювання здійснюються роботи щодо опорядкування зовнішнього
вигляду фасадів тимчасових споруд відповідно до розроблених архітипів (станом на
01.01.2021 року впорядковано 643 тимчасові споруди);
- затверджено Порядок розміщення на території міста Хмельницького пересувних
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, згідно з яким запроваджено
розміщення пересувних тимчасових споруд на конкурсній основі через систему
«Прозорро.Продажі»;
- затверджено комплексні схеми розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових
споруд та Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького;
- через систему «Прозорро.Продажі» проведено 27 аукціонів на право розміщення
тимчасових споруд у парку ім. М.Чекмана, за результатами яких укладено 14 договорів на
встановлення тимчасових споруд оновленого архітектурного типу;
- затверджено Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому
(перенесено 20 конструкцій типу «білборд» з І економіко-планувальної зони міста, замінено
78 рекламних конструкцій на нові, дворівневі конструкції замінено на однорівневі,
демонтовано 138 рекламних конструкцій різного формату, проводиться заміна технічно
застарілих рекламних конструкцій);
- виконано роботи з капітального ремонту фасаду будівлі вокзалу станції Хмельницький,
здійснено
ремонт
Привокзальної
площі
(зони
відпочинку
від
вул. Проскурівської до вул. Шевченка), облаштовано фонтан та тротуар.
Розвиток інфраструктури ринків
З метою сприяння подальшій розбудові інфраструктури ринків, створення належних
умов для працівників ринків, підвищення рівня обслуговування покупців:
 здійснено реконструкцію мережі електропостачання сектору «Бартер» МКП – ринок
«Ранковий», придбано підмітально-прибиральну машину, облаштовано туалет на території
ринку; здійснено облаштування системи водовідведення, очищення каналізаційного
колектору зливного каналу; побудовано приміщення для працівників паркувального
майданчика;
 виконано роботи з реконструкції ринку МКП – ринок «Ранковий»
(пров. Гвардійський, 21): встановлено 115 стаціонарних кіосків, облаштовано дахове
покриття над проходом між кіосками, виконано ремонт водопровідних мереж, ремонт
м’ясного павільйону, заміну холодильного обладнання, реконструкцію системи відведення
дощових вод тощо;
 з метою покращення технічного стану дорожнього покриття вул. Геологів у районі
речових ринків виконано капітальний ремонт проїзду Геологів та капітальний ремонт
покриття вул. Геологів (від ПК 14+75 до ПК 19);
 виконано будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації на вул. Геологів;
 встановлено лед-світильники на опорах зовнішнього освітлення на вул. Львівське
шосе.
Адміністраціями ринків постійно вживаються заходи щодо покращення умов для
здійснення торговельної діяльності підприємцями, зокрема:
 ТОВ «ТСЦ «Кооператор» здійснено ремонт м’ясного павільйону у критому
приміщенні продовольчого ринку на вул. Соборній, 11, реконструйовано торгові місця на

ринку з продажу непродовольчих товарів на вул. Геологів, 18 (перед центральним входом та
на території ринку);
 ТОВ «Ринок Сардонікс» здійснено реконструкцію електромереж, ремонт дахового
покриття над кіосками, ремонт громадської вбиральні, облаштовано асфальто-бетонне
покриття території ринку;
 ринок «Ізіда» здійснено модернізацію зовнішнього вигляду кіосків у однотипному
стилі, виконано капітальний ремонт дахового покриття над кіосками;
 ПП - ринок «Дарсон», ПП «Еверслі» виконано роботи з відновлення електромережі,
побудовано каналізаційно-насосну станцію, виконано асфальтування території ринків.
Продовжується співпраця між міською радою та ГО «Асоціація Хмельницьких ринків»,
проводяться наради з представниками адміністрацій ринків, торгових рядів, майданчиків
стосовно питань забезпечення безперебійного функціонування ринків, благоустрою території,
дотримання правил пожежної безпеки, протиепідемічних вимог тощо.
Створено торговельну мапу міста. У рамках впровадженням геоінформаційної системи
та геопорталу міської ради створено реєстр Торгівля https://gis.khm.gov.ua/torgivlya і карти
«Ресторани» та «Торгівля».
Обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розбудову інфраструктури ринків 27,0 млн. грн., у т.ч. 9,4 млн. грн. – з міського бюджету.
Підтримка місцевих товаровиробників
З метою сприяння просуванню на споживчий ринок міста товарів місцевих виробників:
 створюються максимально сприятливі умови для ведення бізнесу на території міста,
у т. ч. для місцевих товаровиробників, що забезпечують задоволення потреб населення у
продовольчих товарах. Порядком розміщення на території міста Хмельницького пересувних
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності передбачено позаконкурсне
розміщення пересувних тимчасових споруд, власниками яких є господарюючі суб'єкти місцеві виробники продовольчих товарів, у яких офіційно зареєстрованими є не менш як 5
працівників, а також 60% продукції, яка реалізується, складає продукція власного
виробництва (зазначена умова враховується під час проведення електронних торгів на
розміщення пересувних тимчасових споруд);
 за сприяння міської влади функціонують дві постійно-діючі виставки-ярмарки
(вул. Львівське шосе, 14, вул. Кам'янецька, 80), де здійснюють підприємницьку діяльність
37 суб’єктів господарювання;
 прийнято рішення міської ради від 20.09.2017 року №28 «Про затвердження
Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому»;
 проводяться Великодні та Різдвяні ярмарки, сільськогосподарські ярмарки,
гастрофести «Підпілля кави», тематичні фестивалі вуличної їжі, рестораторів Поділля,
«Проскурівські смаколики», «Медовий фестиваль», організовуються фудкорти під час
проведення загальноміських святкових заходів, у яких беруть участь місцеві виробники,
заклади ресторанного господарства. З нагоди Дня міста організовуються виставки-ярмарки
виробів майстрів народно-прикладного мистецтва.
Станом на 01.01.2021 року у місті працює 169 об'єктів фірмової торгівлі (у 2017 році 147).
Проведено більше 200 виставково-ярмаркових заходів. Щороку у виставкових заходах
приймають участь близько 50 підприємств міста.
Співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття
Міжнародного аеропорту Хмельницький
З метою відновлення діяльності аеропорту здійснюється співпраця з обласною радою
щодо реалізації Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт
Хмельницький» на 2018–2022 роки.
У 2019-2020 роках проводилось співфінансування з міського бюджету у сумі 1,8 млн.
грн. розробки проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції
аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-

посадкової смуги на 500 метрів, капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення (на
електроопори встановлено 24 системи освітлення, які працюють за рахунок сонячної енергії).
КП «Аеропорт Хмельницький» пройшов щорічну сертифікацію злітно-посадкового
майданчика для малої авіації, здійснюється підготовка летовища для сертифікації з
перевезення вантажів.
Створення логістичного центру
За сприяння міської влади 17 травня 2019 року відкрито Хмельницький інноваційний
термінал компанії «Нова Пошта» - ключовий об’єкт інфраструктури вантажоперевезень «Нова
Пошта» у Західній Україні. Розташовано логістичний центр на виїзді з міста, на території
Розсошанської сільської ради (місце реєстрації підприємства - м. Хмельницький).
Побудова терміналу компанії «Нова Пошта» сприяє підвищенню якості, збільшенню
швидкості обробки вантажів, зменшенню часу їх доставки та удосконаленню логістики.
А.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості
Створення передумов для формування кластеру легкої промисловості
Міська рада активно долучається до формування кластерних ініціатив підприємницькою
громадськістю міста.
З початку 2019 року задля примноження спільного досвіду, обміну інформацією та
можливості якісніше представляти місто на міжнародних торгово-виставкових майданчиках,
засновано два кластерних рухи виробників одягу: «Podillya Women Apparel Cluster» та
«Podillya Wedding Group».
У березні 2020 року спільно з Центром інформаційної підтримки бізнесу у
м. Хмельницькому (ГО «Громадський рух «Нова економічна політика») проведено форум
«Швейна галузь: перезавантаження 2.0», який об’єднав представників швейної галузі та легкої
промисловості Хмельниччини. Під час форуму обговорювались актуальні тенденції на ринку,
переваги кластерної моделі діяльності для динамічного розвитку малих та середніх
підприємств, вимоги для налагодження експорту до європейських країн та відповідність
стандартам, стабільність внутрішніх бізнес-процесів, конкурентні переваги швейного
підприємства, тренди розвитку швейної галузі тощо.
Створення дизайн-студій, проведення fashion-фестивалів, показів
З метою налагодження партнерських відносин між виробниками легкої промисловості,
постачальниками сировини, дизайнерами та покупцями реалізовується проект «Мо/Дні»,
зокрема:
 у 2018 році організовано fashion-покази вечірніх, дитячих колекцій, а також
альтернативної моди (13 дизайнерських колекцій 10 місцевих виробників), організовано
роботу fashion-маркету, проведено лекцію «Мода 2020-21. Прогнозування», яка зібрала понад
250 спеціалістів індустрії моди;
 у 2019 році у рамках проєкту «Мо/Дні:Відкриття» проведено конкурсний відбір серед
молодих дизайнерів (7 кращих колекцій представлено на фінальному показі разом з
колекціями одягу місцевих виробників);
 у 2020 році у зв’язку із карантинними обмеженнями проєкт «Мо/Дні» відбувся в
онлайн форматі. Задля популяризації місцевих брендів одягу серед профільної аудиторії
створено 4 відеоролики про місцеві бренди одягу. Фестиваль продемонстрував покази
колекцій виробників, які працюють у напрямках еко-дизайну у сучасній індустрії моди.
У Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції організовано
показ вечірніх та весільних колекцій одягу сезону весна-літо 2020 від хмельницьких
виробників, об’єднаних у кластер Podillya Wedding Group.
Розширення мережі малих переробних підприємств
З метою забезпечення динамічного розвитку підприємств переробної промисловості
затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів. Право на
одержання компенсації мають суб’єкти підприємництва, які розробили та реалізують
інвестиційні проєкти за наступними пріоритетними напрямами: виробництво харчових
продуктів та напоїв; текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри

та інших матеріалів; деревообробне виробництво; виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції; виробництво ґумових і пластмасових виробів; металургійне виробництво;
машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів тощо.
Відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами отримали
24 суб’єкти господарювання на загальну суму 5,9 млн. грн. (створено 410 додаткових робочих
місць).
Затверджено Порядок часткового відшкодування з міського бюджету участі місцевих
товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах. Підприємствам надається фінансова
підтримка за рахунок коштів міського бюджету для участі у ярмарково-виставкових заходах
на території України та за її межами (4 суб’єктам господарювання надано відшкодування у
сумі 166,4 тис. грн.).
Також надано фінансову підтримку для участі у:
- III Міжнародній виставці продовольчої продукції Ukrainian Food Expo (м. Київ)
8 виробникам;
- Міжнародній виставці «Kyiv Fashion 2019» 6 виробникам;
- Міжнародній виставці «Kyiv Fashion 2020» 6 виробникам;
- Міжнародній виставці Word Food Ukraine (м. Київ) 8 виробникам.
А.5. Розвиток експортного потенціалу
А.5.1. Створення інфраструктур підтримки місцевого експорту
Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького
З метою сприяння міжрегіональному та міжнародному економічному співробітництву
бізнесу:
 27 квітня 2017 року проведено І Форум економічного розвитку Хмельницького
(близько 600 учасників). Мета форуму - об’єднати підприємців та інвесторів у баченні
спільного майбутнього міста, донести до бізнес-спільноти інформацію про нові доступні
можливості, що покращать бізнес-клімат, надихнути інноваційно та покращити
підприємницький дух;
 31 серпня 2018 року проведено старт-вечірку, 28 вересня 2018 року проведено
ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького (близько 600 учасників), цілями якого було
знайти спільні можливості розвитку Хмельницького, об`єднати зусилля влади, бізнесу та
громадського сектору, покращити підприємницький потенціал міста. Проведено чотири
дискусійні панелі: «Сучасні інструменти ефективного управління», «Бізнес-можливості в
туристичній сфері міста», «Енергоефективні рішення для бізнесу», «Масштабування бізнесу
та вихід на зовнішні ринки». Успішними історіями роботи поділились ТОВ «Нова Пошта»,
ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат», ТОВ «Гранд
Імпорт»;
 14-15 березня 2019 року взято участь у ІІІ Міжнародному економічному форумі
«Інвестиційні можливості Хмельниччини» та залучено до участі у ньому підприємства міста.
Співпраця та сприяння роботі центру підтримки бізнесу
З метою сприяння виходу місцевого бізнесу на міжнародні ринки, надання
інформаційно-консалтингових послуг щодо розширення ринків збуту товарів:
 на базі ГО «Громадський рух «Нова економічна політика» у рамках Ініціативи
EU4Business функціонує Центр підтримки бізнесу (ЦПБ), діяльність якого фінансує
Європейський банк реконструкції та розвитку та Єврокомісія. ЦПБ допомагає підприємцям
розвиватися і виходити на європейський ринок, зокрема, надаються послуги: навчання
(тренінги, семінари, курси); консультаційні послуги та посередництво; розробка бізнес-планів
та проєктів; допомога у пошуку та залученні інвестицій;
 укладено Угоду про співпрацю з ГО «Агенція сталого розвитку «Астар» (АСТАР).
АСТАР спільно з ЦПБ проводяться бізнес-зустрічі та тренінги, спрямовані на створення
швейного кластеру, розвиток ІТ-сектору тощо;
 за сприяння влади міста діяв Центр підтримки малого підприємництва, у якому
створено умови для розвитку підприємництва, зокрема серед жінок та соціально вразливих
категорій населення. У 2019 році на базі Центру здійснювалася підтримка 67 осіб, які

отримали грант для розвитку мікробізнесу на суму 2,0 млн. грн. у рамках проєкту
«Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування
внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні»;
 з метою підтримки жінок-підприємців підписано Меморандум про співпрацю з
Хмельницькою обласною ГО Подільський центр «Гендерна рада». У рамках Меморандуму
проводяться заходи щодо залучення жінок до бізнесової сфери шляхом проведення навчань та
консультацій; інформаційно-просвітницьких кампаній та пошук інвестицій, спрямованих на
розвиток жіночого бізнесу;
 налагоджено співпрацю з бізнес-спільнотою Proskuriv Business Club, діяльність якої
спрямована на розвиток власного бізнесу та бізнес-середовища міста. У рамках співпраці
проведено ряд освітніх заходів для підприємців міста на базі Центру підтримки інновацій та
підприємництва iHUB; розроблено «Аналітичне дослідження ринку нерухомості в
м. Хмельницькому»;
 у рамках Програми TraintheTrainers, розробленої Інститутом маркетингу Естонії у
співпраці з Офісом з просування експорту, командою «Export Business Solutions», до складу
якої входить представник міської ради, надано консультаційні послуги з експортного
маркетингу для 3 компаній міста, зокрема:
- ТОВ «Полларді Фешн Груп» надано консультації щодо виходу на ринок Австралії
(проаналізовано ринок весільних суконь, розроблено модель виходу на ринок, підготовлено
рекомендації щодо позиціонування та брендингу);
- ТОВ «Triada-M» надано консультації щодо виходу на ринок Італії (проаналізовано
ринок поліграфічних послуг, розроблено модель виходу на ринок, підготовлено рекомендації
щодо позиціонування та брендингу, розроблено систему заходів ризик-менеджменту);
- компанії «Devloop» надано консультації щодо виходу на ринок Канади (здійснено
аналіз конкурентів, надано рекомендації щодо позиціонування та просування, розроблено
стратегії digital-маркетингу на експортних ринках).
Загальна кількість підприємств та підприємців, яким надано допомогу становить близько
200 од.
А.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки
(у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)
Розроблення та просування бренду місцевого виробника
З метою забезпечення впізнаваності місцевих товаровиробників на зовнішніх ринках:
 розроблено логотип «Купуй Хмельницьке!» та здійснено його ребрендинг;
 розроблено стратегію просування бренду за 3 галузями (легка, харчова,
машинобудівна), у рамках якої завершено розробку багатофункціонального веб-порталу для
популяризації місцевих виробників (здйснюється його наповнення учасниками проєкту);
 здійснюється популяризація та просування бренду продукції місцевого
товаровиробника шляхом реалізації проєкту «Купуй Хмельницьке!» (маркування товарів у
торговельних мережах міста та участі місцевих товаровиробників під гаслом «Купуй
Хмельницьке!» у всеукраїнських та міжнародних виставках);
 у рамках стратегії просування бренду «Купуй Хмельницьке!» завершено розробку
багатофункціонального веб-порталу для популяризації місцевих виробників.
Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових
заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном
З метою популяризації продукції місцевих товаровиробників, налагодження ділових
стосунків із закордонними партнерами керівники промислових підприємств постійно
інформувались про проведення всеукраїнських та міжнародних виставок, запрошувались до
участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу зарубіжних країн у офлайн та
онлайн форматах.
Представники влади та бізнесу приймали участь у наступних заходах:
 Міжнародний Саміт Silk Road Business Summit, що відбувся у місті Zhangjiajie
(Китай);

 офіційна зустріч з делегацією Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху
(місто Хмельницький стало асоційованим членом Альянсу);
 форум «Співпраця з Китаєм. Один пояс – один шлях» для 100 представників місцевого
бізнесу;
 Міжнародний економічний ярмарок Китаю «Лангфанг», у рамках ІІ Міжнародної
виставки міст-побратимів провінції Хебей;
 VII форум Мoldova Business Week (м. Кишинів);
 онлайн конференція представників міської влади та бізнесу міст Хмельницького та
Наманган за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України у Республіці Узбекистан
(обговорено питання щодо можливості поставок тканин з Узбекистану на прийнятних умовах,
налагодження співробітництва у сфері поставок з Узбекистану бобових культур та співпраці
у постачанні ТОВ «Дювельсдорф Україна» сільськогосподарської техніки до Узбекистану). За
результатами конференції підписано «Дорожню карту» з реалізації міжрегіонального і
двостороннього співробітництва між містами;
 конференція з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Державі Ізраїль
(досягнуто домовленостей щодо налагодження співробітництва у економічній сфері, участі
підприємств міста у виставках в Ізраїлі).
З метою сприяння активізації зовнішньоторговельних зв’язків та виходу промислових
підприємств міста на європейські ринки на офіційному сайті міської ради розміщено
інформацію про запровадження інституту схваленого експортера при визначенні
преференційного походження товарів з України, видачу сертифікатів з перевезення товарів з
України за формою «EUR.1», процедуру їх отримання, переваги від використання для
вітчизняних експортерів продукції, а також кращі практики застосування наданих
преференцій підприємствами міста. Статус уповноваженого експортера надано
3 підприємствам (ТОВ «Карат», ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «УкрВолнат»), які
експортують товари преференційного походження до країн ЄС, на ринки Білорусії, Північної
Америки та Японії.
Здійснюється співпраця з Офісом просування експорту України. У рамках програми
TraintheTrainers за фінансової підтримки Державного департаменту США здійснюється
розробка моделей виходу на нові ринки збуту для 6 підприємств.

Сфера розвитку В. Комфортне та безпечне місто
В.1. Розумне управління містом
В.1.1. Розвиток електронного урядування у місті
Впровадження електронного документообігу у Хмельницькій міській раді
З метою забезпечення функціонування електронного документообігу у виконавчих
органах міської ради придбано програмне забезпечення «IT-Enterprise», створено
корпоративну мережу передачі даних, до якої підключено локальні мережі управлінь та
відділів.
Здійснюється оновлення техніки та обладнання робочих місць спеціалістів, які
підключено до системи електронного документообігу.
Станом на 01.01.2021 року система електронного документообігу впроваджується у
тестовому режимі.
На реалізацію проєкту використано 2,3 млн. грн.
Відкритий офіс
З метою поліпшення якості та доступності адміністративних послуг, забезпечення
зручних та комфортних умов обслуговування заявників, спрощення процедур отримання
документів та економії часу:
 в Управлінні адміністративних послуг забезпечено функціонування системи
електронного документообігу та системи «Електронна черга»;
 робочі місця адміністраторів забезпечено персональними комп'ютерами та
обладнанням;

 для мешканців мікрорайонів міста у 8 приміщеннях комунальної власності надаються
адміністративні послуги з питань реєстрації місця проживання, надання довідок та внесення
змін у Реєстр територіальної громади міста Хмельницького;
 продовжуються роботи з реконструкції приміщення на вул. Кам'янецькій, 38 для
облаштування сучасного офісу Управління адміністративних послуг.
На реалізацію заходів використано 9,3 млн. грн.
Хмельницький - розумне місто
З метою створення електронних інформаційних ресурсів міської ради, розвитку
електронних послуг:
 оновлено офіційний сайт міської ради http://khm.gov.ua/;
 функціонує Єдина інформаційна мережа комунальних платежів, формується база
даних відомостей для надання субсидій та соціальних допомог;
 на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua оприлюднено
більше 450 наборів відкритих даних міської ради;
 у рамках впровадження проекту MyCity створено веб-портал відкритих даних міської
ради https://mycity.khm.gov.ua, електронний «Кабінет мешканця» (електронні сервіси та
послуги);
 розроблено мобільний додаток «MyCity», який містить:
• Заходи - Анонси подій (загальноміські організаційно-масові та культурні заходи);
• Інформування (інформація про головні новини міста - перекриття вулиць,
відключення води, світла, тощо з прив’язкою до мапи міста, оповіщення про екстрені та
аварійні ситуації);
• Перелік телефонів оперативних служб міста;
 до корпоративної мережі виконавчого комітету міської ради підключено «розумні
зупинки» громадського транспорту з електронним табло, вільним wi-fi та камерами
відеонагляду; створено wi-fi зони у приміщеннях міської ради, Управління адміністративних
послуг, на вул. Проскурівській.
Завдяки вжитим заходам значно зріс рівень поінформованості мешканців та гостей міста
про діяльність міської влади (у 6 разів збільшилась кількість відвідувань веб-порталу міської
ради у 2020 році у порівнянні з 2017 роком - з 306,8 тис. од./рік до 1,8 млн. од./рік).
В.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста «Єдиний комунікаційний канал»
Створення автоматизованого центру управління міським господарством
Придбано серверне обладнання, ІР-телефони, комп'ютери. Розроблено програмне
забезпечення для роботи кол-центру управління міським господарством. Наразі вивчаються
новітні технології організації корпоративного зв'язку.
Система відеоспостереження міста об’єднує 230 вуличних відеокамер. До вуличної
системи відеонагляду підключено відділ управління міським господарством (служба 15-80),
чергову частину міської поліції, патрульну поліцію, ситуаційний центр Головного управління
національної поліції в Хмельницькій області, Національну гвардію.
Створено внутрішню систему відеонагляду у приміщеннях виконавчого комітету міської
ради (83 відеокамери).
З метою забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення
надзвичайних ситуацій придбано трьохканальну систему автоматичного оповіщення.
У рамках проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні
«ВзаємоДія» виконувались роботи щодо впровадження геоінформаційної системи міської
ради (ГІС). Створено перші модулі підсистем ГІС: геопортал; адресний реєстр; містобудівний
кадастр; реєстр рекламних засобів; реєстр тимчасових споруд; міський земельний кадастр;
оцифровану містобудівну документацію. Станом на 01.01.2021 року на геопорталі
опубліковано 16 реєстрів.
Час реагування на звернення громадян з проблемних питань життєзабезпечення міста та
можливі надзвичайні ситуації - на рівні 3-5 хвилин.
Кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилась з 9,67 од. на 10 тис. населення у
2017 році до 8,84 од. на 10 тис. населення у 2020 році.

На реалізацію заходів використано 5,8 млн. грн.
В.2.Розумні містобудування та інфраструктура
В.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста
Сучасна та прозора містобудівна документація
З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у забудову міста,
забезпечення максимальної доступності містобудівної інформації:
 затверджено План червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницького;
 затверджено Історико-архітектурний опорний план міста з визначенням меж і
режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів;
 розроблено проєкт містобудівної документації «Коригування (внесення змін)
генерального плану м. Хмельницький» (документація знаходиться на погодженні з органами
місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад,
після чого відбудеться її затвердження міською радою);
 розроблено Проєкт детального планування центральної частини міста, Проєкт
детального планування території мікрорайону «Заріччя» (затвердження відбудеться після
проведення екологічної стратегічної оцінки документів);
 розроблено цифрові інженерно-топографічні плани території міста та 3D моделі
будівель;
 генеральний план та інша містобудівна документація знаходиться у вільному доступі
на офіційному сайті департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(deparh.khm.gov.ua), а також на сайті геопорталу міста https://gis.khm.gov.ua/.
В.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності
до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва
Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів
З метою розширення мережі закладів освіти і задоволення потреб населення
мікрорайонів міста у дошкільній та шкільній освіті:
 побудовано дошкільний навчальний заклад на 120 місць на пров. Шостаковича,
28-А;
 виконано реконструкцію недобудованого плавального басейну ЗОШ №20 під дитячий
дошкільний заклад на 6 груп на вул. І. Павла ІІ, 1;
 виконано реконструкцію з добудовою до приміщення СЗОШ №18;
 виконано реконструкцію ДНЗ №3 з добудовою приміщень на 4 групи на
пров. Успенського, 5;
 виконано реконструкцію приміщень НВК №10 на вул. Водопровідній, 9А (І черга);
 продовжуються роботи з будівництва навчально-виховного комплексу на
вул. Залізняка, 32 (побудовано дитячий садочок на 215 місць, продовжується будівництво
початкової школи на 480 місць);
 продовжуються роботи з добудови приміщень на 6 груп НВО №1 на
вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б, реконструкції з добудовою їдальні до існуючого
приміщення СЗОШ №8, реконструкції з добудовою приміщень ліцею №17 під спортивну залу
на вул. Героїв Майдану, 5.
Проєктування будівництва та реконструкції навчальних закладів здійснювалось з
урахуванням доступності для дітей з особливими потребами.
Кількість закладів освіти у 2020 році – 97 од. (у 2017 році – 94 од.).
Чисельність дітей у дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць у 2020 році –
159,3 осіб (у 2017 році – 170 осіб).
Кількість новостворених місць у закладах освіти усіх форм і типів – 1751, кількість
здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти міста збільшилась на 5929 осіб.
На реалізацію заходів використано 225,6 млн. грн., у т. ч. 11,5 млн. грн. – кошти
державного бюджету.
Доступне житло
Реалізовувались заходи Програми соціальної підтримки учасників АТО,
учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО та членів їх сімей, якою передбачено

заходи для забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни
III групи та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції,
членів сімей загиблих учасників АТО відповідно до вимог чинного законодавства:
- надано 23 квартири за рахунок житлового фонду територіальної громади міста;
- придбано житло для 17 сімей за кошти державної субвенції та міського бюджету;
- виплачено грошову компенсацію 19 родинам учасників бойових дій, які брали
безпосередню участь у АТО та потребують поліпшення житлових умов;
- надано земельні ділянки для будівництва житла 5 учасникам АТО та 3 членам сімей
загиблих учасників АТО.
За рахунок коштів міського бюджету здійснювалось фінансування витрат на пільгове
довгострокове кредитування молодих сімей. Надано пільгові довгострокові кредити
5 молодим сім’ям на будівництво/придбання житла.
Забезпечення житлом на 1 мешканця у 2019 році становить 28,4 кв. м. (у 2016 році – 21,4
кв. м).
На реалізацію заходів використано 25,6 млн. грн., у т. ч. 14,9 млн. грн. – кошти
державного бюджету.
Будівництво водогону від с. Чернелівка, міських водопровідних мереж
З метою покращення водопостачання:
 продовжувалось будівництво водогону від с. Чернелівка (побудовано 4,9 км, виконано
роботи з улаштування вузла перемикання, промивання водогону), відсоток завершення
будівництва - 60,3%;
 виконано реконструкцію 7 артезіанських свердловин;
 побудовано 54,4 км мереж водопостачання та водовідведення у мікрорайонах міста;
 забезпечено водопостачанням будинки мікрорайонів міста, у яких воно було відсутнє.
На реалізацію заходів використано 116,7 млн. грн., у т. ч. 50,4 млн. грн. – кошти
державного бюджету.
В.3.Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури
В.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури
Будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів
З метою покращення транспортного сполучення мікрорайонів міста та якості дорожньотранспортної інфраструктури:
 виконано роботи з будівництва магістральної дороги на вул. Січових стрільців,
внутрішньо-квартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 16/2 на вул. Лісогринівецькій;
 продовжуються роботи з реконструкції пров. Перемоги з виїздом на вул. Свободи;
 розпочато роботи з будівництва вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до
вул. Трудової);
 проведено розширення проїзних частин з улаштуванням заїзних кишень на
6 зупинках громадського транспорту;
 встановлено 36 нових павільйонів очікування громадського транспорту на зупинках
(кошти інвесторів);
 проведено роботи із улаштування тротуарів у житлових зонах;
 виконувались роботи з ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття суцільним
методом, зокрема виконано капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг на вул.
Старокостянтинівське шосе;
 виконувались роботи з капітального та поточного ремонтів вулично-дорожньої
мережі міста, улаштування світлофорних об'єктів, встановлено додаткові технічні засоби
регулювання дорожнього руху на нерегульованих пішохідних переходах;
 при виконанні ремонтних робіт виконувалось облаштування перехресть
пониженнями для з’їзду/виїзду на пішохідний перехід через проїзну частину для осіб з
особливими потребами.
Протяжність збудованих автомобільних доріг - 0,8 км.
Станом на 01.01.2021 року загальна протяжність автомобільних доріг міста становить
428,6 км.

Виконано капітальний ремонт 38,6 км доріг.
На реалізацію заходів використано 186,7 млн. грн.
Реформування системи паркування на території міста
З метою уникнення перешкод вільного руху вулицями міста, зокрема від припаркованих
транспортних засобів:
- під час проведення робіт із ремонту доріг переглядаються місця розташування
дорожніх знаків, які визначають місця для паркування або їх заборони, у т. ч. місця паркування
для людей з особливими потребами;
- вивчається досвід інших міст з реформування системи паркування на території міста та
здійснення контролю за правилами паркування транспортних засобів;
- вивчається питання щодо будівництва багаторівневого паркінгу у центрі міста
(здійснюється пошук інвесторів та вільних земельних ділянок).
В.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг
Зручна транспортна мережа міста
З метою комплексного розвитку маршрутної мережі громадського транспорту,
забезпечення розвитку міського електротранспорту:
 проведено обстеження пасажиропотоків міста, затверджено оновлений перелік
маршрутів міського електричного транспорту та автобусних маршрутів загального
користування з необхідною кількістю транспортних засобів на них;
 здійснено заходи щодо покращення транспортного сполучення шляхом внесення змін
у існуючу транспортну мережу та відкриття нових маршрутів (автобусні маршрути №20
«Катіон – Лезневе», №3 «Озерна – Філармонія», тролейбусні маршрути з використанням
тролейбусів з автономним ходом №№ 4, 4а «Катіон-Ракове»);
 проведено конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування (укладено 20 договорів про організацію перевезення на 38 автобусних
маршрутах);
 за результатами проведених конкурсів збільшено кількість великогабаритних
автобусів на міських маршрутах до 31 од. (у 2017 році – 23 од.);
 придбано 17 тролейбусів, з низ 5 тролейбусів з автономним ходом до 20 км.
Частка пасажироперевезень електротранспортом збільшилась до 49% проти 43% у 2017
році.
Частка рухомого складу пасажирського електротранспорту зі строком експлуатації
понаднормативний зменшилась з 86,1% у 2017 році до 70,2% у 2020 році.
Загальна кількість тролейбусів з низьким рівнем підлоги - 28,1% (34 одиниці).
На реалізацію заходів використано 86,1 млн. грн.
В.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою
Ефективна система управління транспортною мережею міста
З метою впровадження сучасних технологій в управлінні міською транспортною
системою:
 впроваджено Систему управління громадським транспортом (відповідно до договору
з ТОВ «Дозор Україна» щодо впровадження єдиної міської системи управління та
супутникового моніторингу пасажирського транспорту). Створено центральний
диспетчерський пункт з автоматизованою системою управління транспортом;
 реалізовано проєкт «Капітальний ремонт системи відеоспостереження за дорожнім
рухом на перехрестях із великою інтенсивністю транспортних потоків в м. Хмельницькому»
(на 10 перехрестях та ділянках вулиць встановлено 33 камери відеоспостереження);
 встановлено 6 павільйонів очікування з інформаційними табло прогнозування часу
прибуття громадського транспорту, на 3 зупинках - табло прогнозування часу прибуття
громадського транспорту;
 у рамках впровадження сучасних автоматизованих систем електронних платежів,
електронних квитків, електронного підрахунку пільгових пасажирів здійснюється процедура
персоніфікації та видачі пільгових карток (видано 38,3 тис. електронних пільгових квитків,

встановлено 180 валідаторів на 88 тролейбусах та 2 автобусах, оновлено 80 мобільних
платіжних POS-терміналів кондукторів електротранспорту).
Регулярність руху громадського транспорту становить 96,7%.
В.4. Місто якісних та доступних послуг.
4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження
SMART-рішень у сфері надання медичних послуг
Сімейна медицина для хмельничан
З метою створення мережі закладів первинного та вторинного рівня, забезпечення
доступу мешканців до якісних медичних послуг:
 створено 2 комунальних заклади, які надають первинну медичну допомогу
мешканцям – КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» та КП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2», які уклали договори з Національною службою
здоров’я України та отримують відповідне фінансування;
 відкрито 25 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (16 - розташовані
відокремлено у віддалених мікрорайонах, 9 – у приміщеннях поліклінік). Амбулаторії
забезпечено необхідним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного
призначення;
 станом на 01.01.2021 року зареєстровано 255,2 тис. декларацій, що складає 94,2% від
кількості наявного населення міста;
 у центрах первинної медико-санітарної допомоги працює 223 лікаря (4 терапевти,
53 педіатри та 140 лікарів загальної практики-сімейних лікарів). Укомплектованість штатних
посад лікарями закладів первинної ланки складає 95%;
 відкрито відділення амбулаторного гемодіалізу, у якому отримують послуги 56 осіб,
хворих на хронічну ниркову недостатність;
 у місці функціонує 6 комунальних підприємств, які надають вторинну медичну
допомогу: КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», КП «Хмельницька
міська дитяча лікарня», КП «Медичний стоматологічний центр», КП «Хмельницький міський
перинатальний центр», КП «Хмельницька міська лікарня», КП «Хмельницька міська
інфекційна лікарня»;
 всі заклади охорони здоров’я отримують фінансування від єдиного національного
замовника - Національної служби здоров'я України за фактично надані послуги;
 КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної
допомоги» приєднано до КП «Хмельницька міська лікарня», на базі якої буде створено
відділення паліативної та хоспісної допомоги (відкриття відділення відтерміновано у зв’язку
з епідеміологічною ситуацією);
 КП «Медичний стоматологічний центр» фінансується за рахунок коштів міського
бюджету (надання послуг пільговим категоріям населення) та платних послуг;
 прийнято «Програму розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та
надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій
медичного обслуговування населення м. Хмельницького на 2020 рік»;
 придбано обладнання для закладів охорони здоров’я на загальну суму 36,2 млн. грн.,
у т. ч. 3,6 млн. грн. – кошти державного бюджету;
 при управлінні охорони здоров'я активно діє Громадська рада, представники якої
приймають участь у роботі колегії управління охорони здоров'я;
 проводиться санітарно-освітня робота серед населення щодо профілактики
захворювань та необхідності дотримання здорового способу життя, протиепідемічних заходів.
Рівень забезпечення населення послугами сімейної медицини - 100%.
Рівень забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини склав 8,2 од. на
10,0 тис. населення (у 2016 році – 3,27 од. на 10,0 тис. населення).
На реалізацію заходів використано 59,6 млн. грн.
Інформаційні технології на службі здоров’я
З метою поліпшення управління інформацією у галузі охорони здоров’я для
забезпечення відкритості та покращення якості надання медичних послуг:

 заклади охорони здоров'я охоплено широкосмуговим інтернетом, автоматизовано
робочі місця, налагоджено роботу з медичними інформаційними системами;
 заклади охорони здоров'я підключено до eHealth- електронної системи охорони
здоров’я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних
гарантій населення. Національна служба здоров’я України уклала договори з постачальниками
медичних послуг; аналізує та використовує дані з метою прогнозування потреб населення у
медичних послугах, розробки програми медичних гарантій на наступні періоди, здійснення
моніторингу договорів тощо;
 у КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» триває впровадження
проєкту «Лабораторія в смартфоні»;
 запроваджено електронні рецепти за програмою «доступні ліки», рецепти на
придбання інсуліну;
 у амбулаторних закладах впроваджено програму електронної реєстрації пацієнтів на
прийом до лікаря - MEDICS. Здійснюється тестування електронної картки пацієнта;
 у кожному закладі охорони здоров’я формується реєстр пацієнтів відповідно до їх
звернень за медичною допомогою.
На реалізацію заходів використано 2,9 млн. грн.
В.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки
Інноваційна освіта
З метою удосконалення розвитку системи освіти, яка забезпечуватиме формування
творчої, конкурентоспроможної та соціально активної особистості, формування позитивного
іміджу освітньої галузі:
 створено та функціонують оновлений сайт Департаменту освіти та науки, 40 сайтів
закладів загальної середньої освіти, 43 сайти закладів дошкільної освіти, 3 сайти закладів
позашкільної освіти;
 з метою збору статистики та ведення обліку дітей шкільного віку, замовлення
підручників використовується програмне забезпечення «КУРС: Школа»;
 заклади загальної середньої освіти підключено до інформаційної системи управління
освітою (ІСУО);
 запроваджено пілотний проєкт з тестування електронної системи управління
процесами у навчальному закладі «Моя Школа» (СЗОШ №№ 22, 29, НВК №2). Функціонал
системи включає модулі комунікації, звітності, фіксування роботи працівників, електронного
документообміну, сховища документів, електронної бази даних, архів навчальних років,
аналітику тощо;
 заклади загальної середньої освіти підключено до інформаційно-комунікаційної
автоматизованої системи «Єдина школа», яка призначена для закладів освіти, учнів та їх
батьків, а також органів управління освіти;
 розпочато роботу з апробації шкільних електронних журналів та щоденників на базі
державної модульної системи «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього
менеджменту (АІКОМ)»;
 для закладів загальної середньої освіти здійснювалось придбання мультимедійних
комплексів з програмним забезпеченням, обладнання для профільних кабінетів, комп’ютерної
техніки, меблів та технічного обладнання у рамках реалізації Нової української школи;
 проводилась модернізація навчальної, матеріально-технічної, методичної бази
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 відкрито студію робототехніки у Палаці творчості дітей та юнацтва;
 застосовуються хмарні сервіси та ІТ-технології в управлінській діяльності і
освітньому процесі;
 на сайті Департаменту освіти та науки розміщено матеріали для дистанційного
навчання (відеоуроки) для здобувачів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти;
 проводились моніторинги з питань якості освіти та стану управління у закладах
загальної середньої освіти, проведення державної підсумкової атестації випускників
початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 виплачувались персональні стипендії учням закладів загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти, обдарованим дітям – учням мистецьких шкіл, їх
викладачам та митцям;
 проводились олімпіади, конкурси, турніри з навчальних предметів, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України;
 проводились всеукраїнські конкурси творчих колективів викладачів мистецьких шкіл,
міські конкурси образотворчого мистецтва, бандурного мистецтва, піаністів, української
народної іграшки, різдвяно-новорічної атрибутики тощо;
 учні та педагогічні працівники приймали учaсть у міжнaродних проєктах,
стипендіальних програмах міжнародних освітніх організацій, тренінгах, воркшопах;
 проводилась інформаційно-просвітницька робота з метою утвердження переваг
здорового способу життя через реалізацію освітніх проєктів та акцій («Я – Моє здоров’я – моє
життя», «Рівний – Рівному», «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ», «Маршрут
безпеки», «Здоровим бути модно», «Здоровий зір» тощо);
 у рамках проєкту «Місто-діти-влада» проводились екскурсії для учнів закладів
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних
закладів до міської ради (відвідали міську раду близько 8,0 тис. осіб), екскурсії переможців
змагань до Верховної Ради України (близько 230 осіб). Для ради хмельницького міського
учнівського самоврядування «Нова генерація міста» створено сторінку на офіційному сайті
міської ради;
 проводились півфінали та фінали брейн-рингу «Моя позиція» на кращого знавця
місцевого самоврядування серед учнівської молоді, запроваджено проєкти «Школа сучасного
лідера», «Моє місто» (навчання для старшокласників та студентів щодо роботи влади міста);
 з метою профорієнтації на робітничі професії проводились екскурсії для учнів шкіл
до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємства міста,
профорієнтаційні заходи «Місто професій»;
 проводились заходи, спрямовані на забезпечення національно-патріотичного
виховання дітей і молоді;
 у рамках проєкту «Безпечна школа» здійснювалось встановлення камер
відеоспостереження; облаштування безпечних пішохідних переходів поблизу закладів освіти;
облаштування зовнішнього освітлення, посилення співпраці з правоохоронними органами.
На реалізацію заходів використано 106,1 млн. грн., у т. ч. 18,8 млн. грн. – кошти
державного бюджету.
В.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом
Реформування житлово-комунального господарства
З метою створення сучасної управлінської структури утримання будинків, покращення
технічного стану житлових будинків:
 прийнято рішення міської ради про перейменування житлово-експлуатаційних контор
у КП «Управляюча муніципальна компанія»;
 проведено конкурс на призначення управителів багатоквартирними будинками;
 створено базу даних управителів багатоквартирних будинків, яку розміщено на сайті
«Єдина інформаційна мережа комунальних платежів міста Хмельницького»;
 створено 104 ОСББ (під час зустрічей з мешканцями проводиться роз`яснювальна
робота щодо переваг створення ОСББ);
 проведено обстеження 20 будинків, які експлуатуються більше 40 років, та здійснено
оцінку їх технічного стану;
 виконувались роботи з капітального ремонту житлового фонду (утеплення,
укріплення, ремонт покрівель, аварійних балконів, мереж водопостачання та водовідведення,
ліфтів тощо).
Станом на 01.01.2021 року у місті зареєстровано 410 ОСББ загальною площею
1,9 млн. кв. м.
На реалізацію заходів використано 50,0 млн. грн.

В.5. Молодіжне місто сучасної культури, мистецтва та спорту
В.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста
Створення нових культурних об’єктів
З метою створення привабливого іміджу міста як центру проведення фестивалів та інших
мистецьких подій, розвитку мистецького простору:
 запроваджено концертний сезон просто неба у «Мистецькому дворику» дитячої
музичної школи №1 та «Мистецькому саду» дитячої школи мистецтв «Райдуга»
(продовжуються роботи з облаштування «Мистецького саду»);
 завершено І етап робіт з капітального ремонту приміщення центру національного
виховання учнівської молоді (у проєктно-кошторисній документації передбачено роботи з
благоустрою прилеглої території «Мистецька алея»);
 продовжуються роботи з реконструкції будівлі на вул. Свободи, 22, у якій буде
створено Музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького (готовність проєкту
60%, проведено благоустрій прилеглої території);
 розроблено та презентовано концепцію ревіталізації кінотеатру ім. Т. Шевченка,
здійснено передпроєктну стадію робіт з технічної експертизи стану будівлі; подано проєктну
заявку до Українського культурного фонду щодо створення публічного простору з
облаштуванням музею кіно;
 відкрито «Бібліохаб» у центральній міській бібліотеці; центр «Дитячий простір» у
бібліотеці-філії №12, публічний простір «Small town» у бібліотеці-філії №10, коворкінг у філії
№2, «Мистецький простір» Подільського культурно-просвітительського Центру
ім. М.К. Реріха;
 проведено капітальний ремонт приміщення клубу «Книжківці», придбано
комп'ютерну техніку та сценічні костюми для колективу «Книжківчанка»;
 проведено передпроєктні роботи для коригування проєктно-кошторисної
документації на виконання робіт з реставрації міського будинку культури;
 видано Книгу почесних громадян міста Хмельницького, до якої увійшли мешканці
міста, чиї імена та здобутки стали запорукою росту та процвітання Хмельницького.
Виготовлено презентаційний примірник та створено мультимедійну версію;
 у парку ім. Т. Шевченка відкрито арт - об’єкт «Щодня Хмельницький».
Створено 21 культурний об’єкт.
Проведено близько 1,0 тис. загальноміських мистецьких заходів.
На реалізацію заходів використано 21,5 млн. грн.
В.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція
Хмельницький – арт-місто 21 століття
З метою реалізації сучасних мистецьких проєктів та залучення хмельничан до сучасного
мистецтва:
 щороку, крім загальноміських заходів, проводиться близько 20 масштабних заходів:
проєкт «Різдвяний ярмарок», Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар», Всеукраїнський
фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!», Міжнародний фестиваль камерної музики
«Хмельницький камерфест», проєкт «Великодній ярмарок», фестиваль оркестрових шоу–
програм «Art Major Show», фестиваль рок–музики «ROCK&BUH», фестиваль джазової музики
«Jazz Fest Podillia», фестиваль народної хореографії «HLUSHENKOV FOLKFEST»,
Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння», фестиваль хорової музики «Співоча
асамблея», фестиваль–конкурс з соціальних танців «Нестримний потік», фестиваль
«RESPUBLIKA», літературний фестиваль «Слово єднає!», Всеукраїнський літературноперекладацький фестиваль «ТRANSLATORIUM» тощо;
 здійснюється випуск та розповсюдження у мережі Інтернет Календаря мистецьких
подій (за порами року), який містить інформацію для хмельничан та гостей міста про
заплановані у місті культурно-мистецькі заходи;
 щороку проводиться відкритий конкурс іміджевого відео «PROMISTO»;
 відкрито студію анімації у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва на вул. Проскурівського підпілля, 71;

 реалізовано проєкт «Мистецький пленер» (пошук занедбаних стін у публічних місцях,
нанесення малюнків на стіни та перетворення їх на арт-об'єкти під відкритим небом), створено
15 муралів;
 започатковано проведення показів артхаузного кіно (у «Мистецькому дворику»
дитячої музичної школи №1);
 проводились вистави моно-театру «Кут» у рамках проєктів «Молода еліта міста» та
«Ветеран», вистави аматорського молодіжного театру «Дзеркало»;
 спільно з ГО «Центр розвитку театру «Час Т» проведено фестиваль-конкурс
аматорського театру «АКТ перший» у онлайн форматі.
Кількість туристичних об’єктів складає 1057 од. (у 2016 році – 1026 од.).
На реалізацію заходів використано 11,3 млн. грн., у т. ч. 2,8 млн. грн. – залучені грантові
кошти.
В.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді
до регулярних занять фізичною культурою і спортом
Будівництво спортивних споруд та майданчиків
З метою розвитку спортивної інфраструктури, популяризації спорту, здорового способу
життя:
 здійснюються роботи з будівництва Палацу спорту на вул. Прибузькій, 5/1-А;
 розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено процедуру закупівлі
робіт з будівництва Льодового палацу на вул. Прибузькій, 7/3-А;
 проведено
реконструкцію
спортивного
майданчика
ДЮСШ
№2
на
вул. Тернопільській, 34 з улаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям,
встановлено стіл для настільного тенісу та конструкцію для занять воркаутом;
 виконано будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків на
вул. Спортивній, 17(ДЮСШ №1);
 побудовано 2 баскетбольних майданчики, огорожу футбольного поля стадіону
«Локомотив» СКЦ «Плоскирів» на вул. Курчатова, 90;
 виготовлено проєктно-кошторисні документації на виконання робіт з будівництва
(облаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ №1 на
вул. Зарічанській, 11/5, спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу
«Поділля» ДЮСШ №1 на вул. Проскурівській, 81;
 проведено капітальний ремонт спортивного комплексу на вул. Спортивній, 16
(ДЮСШ №3), системи опалення на вул. Проскурівській, 66;
 розпочав діяльність комунальний басейн на вул. Зарічанській, 11ж;
 продовжуються роботи з будівництва приміщення з улаштуванням футбольного та
тренажерного майданчиків на вул. Нижній Береговій, 2/1;
 відкрито оновлене легкоатлетичне ядро на спортивному комплексі «Поділля» на вул.
Проскурівській, 81, встановлено світлодіодне табло;
 відкрито фізкультурно-спортивний майданчик з тренажерним обладнанням на
вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1з;
 проведено капітальний ремонт у приміщенні підліткового клубу «Романтик» на
вул. Козацькій, 56/1;
 здійснено роботи з будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у
СЗОШ №№ 6, 8, 19, 27, НВК №4, реконструкції спортивних майданчиків у СЗОШ №№ 1, 21,
НВО №5, капітального ремонту спортивних майданчиків СЗОШ №№ 7, 25, гімназій №№ 1, 2,
ЗОШ №25, НВК №№ 6, 7, 9, уведено у експлуатацію майданчики з тренажерним обладнанням
і спорткомплексом у НВК №2, НВО №28, СЗОШ №12, проводяться роботи з реконструкції
спортивних майданчиків під мультифункціональні майданчики ЗОШ №13, НВК №31;
 встановлено 14 антивандальних столів для настільного тенісу, 6 комплектів шахових
столів з лавками у мікрорайонах міста;
 встановлено спортивні тренажери біля 10 житлових будинків;
 виконано капітальний ремонт 19 спортивних майданчиків у мікрорайонах міста.

У складі Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання діє 18
підліткових клубів.
Створено КУ «Молодіжний центр», у якому проводяться заходи, спрямовані на сприяння
творчому та інтелектуальному розвитку молоді.
У закладах загальної середньої освіти створено гуртки «Влучний
стрілець»,
«Спортивно-прикладне багатоборство», «Прапороносці», «Юний стрілець», «Футбол»,
«Пішохідний туризм», «Загальна фізична підготовка», «Волейбол», секції з баскетболу,
волейболу, плавання, гандболу, регбі, шахів, міні-футболу, настільного тенісу, туристичний
клуб «Штурм».
Проводились різноманітні заходи: чемпіонати міста та міські турніри з кульової
стрільби, художньої гімнастики, волейболу, гандболу, тенісу, шахів, руханки, Дні здоров’я,
презентації видів спорту під відкритим небом, акція «Автограф від чемпіона», фестиваль
«Здорові люди, здорова нація», ток-шоу «Будь здоровий», пробіг вулицями міста
«KHMELNYTSKY СITY RUN», Fitness-City, Богатирські ігри, Дитяча легка атлетика,
Олімпійські дворові ігри тощо.
Кількість споруд для занять спортом та спортивних майданчиків становить 485 од., що
на 50 од. більш, ніж у 2016 році.
На реалізацію заходів використано 180,4 млн. грн., у т. ч. 81,7 млн. грн. з державного
бюджету.
Розвиток велосипедної інфраструктури
З метою розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури:
 виконано улаштування велосипедних доріжок у парку ім. М. Чекмана, на набережній
від вул. Кам’янецької до вул. Староміської, на вул. Старокостянтинівське шосе (від пр. Миру
до вул. Зарічанської), на пр. Миру (від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе), на
вул. Прибузькій (від вул. Старокостянтинівське шосе до вул. Трудової та від
вул. Кам'янецької до вул. Старокостянтинівське шосе);
 розпочато
роботи
із
улаштування
велосипедних
доріжок
на
вул. Старокостянтинівське шосе;
 проведено експертизу кошторисної частини робочих проєктів на улаштування
велосипедних доріжок та велосмуг між вул. Зарічанською та вул. Прибузькою, на
вул. Трудовій (між вул. Прибузькою та вул. Чорновола);
 встановлено 750 велопарковок, зокрема 150 велопарковок біля 30 закладів освіти;
 спільно з ГО «Критична маса» проведено 24 велопробіги та велопаради, вперше
проведено велозаїзд «Вершина Свободи»;
 створено електронну мапу велоінфраструктури міста.
Загальна протяжність побудованих велосипедних доріжок - 7,8 км.
На реалізацію заходів використано 13,3 млн. грн.

Сфера розвитку С. Відповідальне місто
С.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності
С.1.1. Реалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста
на 2016-2025 роки (ПДСЕР)
Реалізація енергоефективних заходів ПДСЕР
У рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» здійснювалась реалізація заходів Плану
дій зі сталого енергетичного розвитку Хмельницького на 2016-2025 роки, зокрема, реалізовано
проєки у секторах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення
за рахунок впровадження енергоефективних заходів на загальну суму 112,8 млн. грн.
Впроваджено енергосервіс (по процедурі закупівлі ЕСКО) у 4 бюджетних закладах зі
встановлення індивідуальних теплових пунктів з балансуванням та погодним регулюванням
теплоносія (гімназія №1, ліцей №17, НВК №31, СЗОШ №12). Економія тепла
(нормалізованого з урахуванням погодних умов) за опалюваний період 2018-2019 років склала
25%, 2019-2020 років – 28%.
Завершено реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної
сфери міста Хмельницького» (проведено комплексну термомодернізацію ДНЗ №№ 29, 54,

СЗОШ №14, Ліцей №15 – встановлено індивідуальні теплові пункти, замінено внутрішнє та
зовнішнє освітлення на енергозберігаюче (світлодіодне), утеплено фасади будівель, замінено
вікна).
Продовжуються роботи з утеплення фасаду приміщення Палацу творчості дітей та
юнацтва.
Реалізовано мікропроєкти «Встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у
ДНЗ №39» та «Встановлення теплової помпи для приготування гарячої води в ДНЗ №24».
Підготовлено бізнес-план та подано заявку для участі у проєкті комплексної
термомодернізації 6 освітніх закладів у рамках кредитування НЕФКО (загальна вартість
проєкту - 3,3 млн. євро, з них кредитні кошти - 2,3 млн. євро, грант - 690 тис. євро).
Здійснюється співпраця з Данським енергетичним агентством з підготовки потенційних
проєктів модернізації системи централізованого теплопостачання - визначено пілотні проєкти
для участі у програмі Danida Business Finance (DBF).
Відповідно до Програми енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього
освітлення м. Хмельницького проведено заміну освітлення у місцях загального користування
у житлових будинках комунальної власності.
Відповідно до Порядку відшкодування частини витрат на виконання заходів Програми
сприяння впровадженню відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових
будинків м. Хмельницького на 2018–2029 роки відшкодування отримали 19 осіб.
Відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків утеплено фасади 17 житлових будинків.
Відповідно до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на
впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків відшкодування отримали 64 фізичні особи та 32 ОСББ.
З метою надання інформації мешканцям міста, ОСББ та ЖБК щодо енергоефективної
поведінки та підвищення енергоефективності будівель, чинних місцевих, державних та
міжнародних програм з енергоефективності проводяться навчальні тренінги, семінари та
надаються консультації.
З метою пропагування серед мешканців впровадження заходів з правильної та
послідовної термомодернізації житла у громадському транспорті, Управлінні
адміністративних послуг, громадських приймальнях, на білбордах розміщено соціальну
рекламу ощадливого використання енергоресурсів, у мережi Facebook, засобах масової
інформації висвітлюються корисні поради з питань енергоефективності та енергоощадності.
На реалізацію заходів витрачено 164,5 млн. грн., у т. ч. з міського бюджету – 75,2 млн.
грн.
За результатами проведеного моніторингу виконання заходів Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку м. Хмельницького скорочено викиди СО2 на 434,8 тис. тонн до
базового рівня, що майже у 2 рази більше від запланованого (210,1 тис. тонн).
За рахунок проведення термомодернізації бюджетних закладів кількість спожитої
теплової енергії на 1 кв. м станом на 01.01.2021 року становить 95кВт*год/кв.м в рік, що на
24% менше, ніж станом на 01.01.2017 року.
За рахунок впровадження енергоефективних заходів бюджетні заклади (враховуючи з
2018 року споживання енергоресурсів закладами професійно-технічної освіти) зменшили
споживання природного газу на 33,3% до показника 2016 року, споживання електричної
енергії - на 11,5% до показника 2018 року.
С.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій
та SMART – рішень
Створення «Центру Енергоефективності»
З метою забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань
енергоефективності, новітніх енергоефективних технологій, налагодження міжнародної
співпраці у галузі енергоефективності та екології:
 відкрито Центр Енергоефективності (вул. Кам'янецька, 54), на базі якого працює
постійно діюча виставка енергоефективного обладнання, надаються безкоштовні консультації
мешканцям з питань впровадження енергоефективних заходів, проводяться навчальні

тематичні семінари, робочі зустрічі та навчальні тренінги для голів ОСББ, приймаються
делегації з інших міст, які вивчають успішний досвід міста у сфері енергоефективності (надано
більше 400 консультацій, проведено 22 заходи);
 щороку проводились Дні Сталої Енергії, участь у яких брали національні експерти,
представники міської влади, бізнесу, освітніх закладів, громадських організацій;
 у закладах освіти та підліткових клубах проводились еко-уроки та години спілкування
про економне використання та збереження енергоресурсів, покази мультиплікаційних фільмів
на еко-теми, «круглі столи» щодо відновлювальних джерел енергії, уроки-дебати щодо видів
енергії та зміни клімату, у бібліотеках міста організовано тематичні полиці.
С.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії
Встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах об’єктів
комунальної власності та бюджетних закладів міста
Сформовано перелік об’єктів комунальної власності та бюджетних закладів, на дахах
яких існує можливість для розміщення малих СЕС (перелік був розміщений на сайті міської
ради).
З метою реалізації проєктів з встановлення малих СЕС здійснювалась співпраця з ГО
«Хмельницький енергетичний кластер».
Звернень щодо надання у оренду дахів від зацікавлених осіб не надходило.
Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації
звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво електроенергії
24 січня 2018 року введено у експлуатацію комплекс по збору та утилізації звалищного
газу з полігону твердих побутових відходів та виробництва електроенергії.
Місто отримує вигоду від реалізації даного проєкту у вигляді 13% від вартості
виробленої електроенергії та проданої за зеленим тарифом.
Збір звалищного (полігонного) біогазу дозволяє скоротити кількість небезпечних
токсичних речовин, що надходять у атмосферне повітря з поверхні полігону.
Зменшення викидів СО2 становить 101 258 тон/рік.
Вартість проєкту – 34,0 млн. грн. (кошти інвестора).
С.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста
Чисте місто
З метою покращення санітарного стану міста та стану міського полігону побутових
відходів:
 здійснено заходи з приєднання до меж існуючого полігону побутових відходів
земельних ділянок загальною площею 2,6 га;
 ущільнений шар відходів на полігоні побутових відходів постійно ізолюється шаром
грунту;
 придбано 6 сміттєвозів (1 - з функцією мийки контейнерів), ходову частину
бульдозера, вантажний фургон, самоскид, євроконтейнери, контейнери для збирання
побутових відходів;
 проведено конкурс з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на
території міста (ХКП «Спецкомунтранс» та ТОВ «Носоріг Еко»);
 укладено договори з ТОВ «Рециклінг Поділля» (виконання робіт із збору та вивезення
ПЕТ-пляшки), ПП «Король» (збору та вивезення скла);
 підприємствами ТОВ «Рециклінг-Поділля», ТОВ «НВП «Дельта» та ФОП Жовмір
В.П. проводиться сортування відходів;
 у мікрорайонах міста курсує екобус, який здійснює прийом небезпечних відходів від
населення міста (відпрацьовані батарейки, люмінесцентні та енергозберігаючі лампи,
термометри, відпрацьоване електронне та електричне обладнання тощо);
 відкрито Центр управління відходами (пр. Миру, 7), де можна безкоштовно здати
відходи для їх подальшої переробки чи утилізації. Центр працює у режимі
самообслуговування та приймає 13 фракцій відходів (папір, пластик, поліетилен, комбіновану
упаковку, метал, побутову техніку, будівельні відходи, «зелені» відходи, меблі, одяг,
небезпечні відходи);

 встановлено 1215 урн, 7 підземних контейнерів, здійснюється облаштування
контейнерних майданчиків;
 побудовано громадську вбиральню у парку ім. І. Франка, виконано капітальний
ремонт громадської вбиральні на вул. Грибоєдова, встановлено модульну вбиральню на
вул. Проскурівській, 4/3, виконано капітальний ремонт громадської вбиральні у дендропарку
«Поділля», завершено капітальний ремонт громадської вбиральні у парку ім. Т. Шевченка;
 здійснюється придбання сучасної техніки та обладнання для підприємств житловокомунальної сфери;
 тривають роботи з будівництва центру поводження з тваринами КП «Надія»
(вул. Заводська, 165).
На реалізацію заходів витрачено 75,5 млн. грн.
Будівництво сміттєпереробного комплексу
з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDFпелет
Затверджено Концепцію «Розумне довкілля. Хмельницький», яка передбачає
комплексний підхід до вирішення проблем із сміттям у місті, рекультивацію діючого полігону
побутових відходів, побудову сміттєпереробного комплексу, проведення просвітницьких
кампаній серед населення.
Проведено морфологічні дослідження на міському полігоні побутових відходів.
Придбано земельну ділянку площею 5,6 га.
Розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва комплексу з переробки
твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої
передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції).
Підписано Меморандум про порозуміння між Хмельницькою міською радою та
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо програми «Зелені міста», який
передбачає системний та комплексний підхід до вирішення проблем кліматичних змін та
довкілля у плануванні розвитку міста та інфраструктурних інвестицій. За програмою «Зелені
міста» банк надаватиме допомогу, у т. ч. фінансову, у розробці та реалізації Плану дій
(GreenCityActionPlan) щодо поліпшення муніципальної інфраструктури та екологічної
ситуації.
7 жовтня 2020 року відбулося підписання кредитної та грантової угод Проєкту
модернізації інфраструктури твердих побутових відходів між ХКП «Спецкомунтранс» та
ЄБРР (загальна вартість проєкту складає 36,5 млн. євро, з них кредитні кошти - 28,5 млн. євро,
грантові кошти від Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу - 5 млн. євро,
співфінансування з міського бюджету - 3 млн. євро).
Проєкт реалізовуватиметься у два етапи. На початковій стадії здійснюватиметься
рекультивація існуючого полігону, будівництво нових площ для захоронення відходів із
системою очищення фільтрату, проєктування сміттєперебного комплексу та встановлення
модуля для компостування органічних відходів, а також придбання обладнання, транспорту.
Другий етап передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу.
На реалізацію заходів витрачено 17,9 млн. грн.
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, інших водних об’єктів
З метою захисту водних ресурсів від виснаження та забруднення:
 розроблено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва
очисних споруд для очищення зливових, дощових і талих вод (від вул. Кам’янецької до
вул. Трудової);
 розроблено проєктно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт, розчистка
річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об’їзної» та
«Капітальний ремонт – розчистка річки Кудрянка в межах міста Хмельницького»;
 продовжуються роботи з капітального ремонту-розчистки русла р. Південний Буг у
межах міста від вул. Трудової до вул. С. Бандери від намулу, відкладів і завалів;
 виконано коригування проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з
реконструкції скидного колектора та розчистки р. Плоскої;

 виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва
колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи у районі вул.
Прибузької, будівництва зливової та побутової каналізації з улаштуванням очисних споруд у
мікрорайоні Озерна;
 проводиться робота з виявлення та ліквідації самовільних несанкціонованих
підключень комунально-побутових стоків у мережу зливової каналізації;
 КП «Парки і сквери міста Хмельницького» виконуються роботи з прибирання сміття,
викошування трави на території прибережних смуг озера у мікрорайоні Озерна, прибережної
смуги р. Кудрянка, озера у районі вул. Джерельної, прибережної смуги
р. Південний Буг;
 Інститутом рибного господарства НААН України розроблено «Біологічне
обґрунтування показників проведення робіт з штучного відтворення (зариблення) водних
біоресурсів у водних об’єктах м. Хмельницького на період 2019-2021 р.р.». Із залученням
громадськості проводяться заходи з зариблення водойм (товстолоб, лещ, карп), внесено у
Хмельницьке водосховище 50 кг пасти хлорели з метою очищення та підтримання
гідробіологічного стану водойм міста.
Виконано поточний ремонт, проведено роботи з профілактичної дезінфекції криниць.
Виконано роботи з благоустрою території міського пляжу (встановлено 3 кабінки для
переодягання, 15 парасольок від сонця, 5 подвійних лавок, замінено 3 питних фонтанчики,
проведено очистку акваторії пляжу).
Моніторинг стану поверхневих вод у межах міста здійснюють Регіональний офіс водних
ресурсів у Хмельницькій області, ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ
України», МКП «Хмельницькводоканал». За результатами моніторингу спостерігались
перевищення окремих забруднюючих речовин за рибогосподарськими нормативами (азот
амонійний, залізо загальне, сполуки марганцю).
Протягом купального сезону здійснювався постійний лабораторний моніторинг міського
пляжу на всі види досліджень, згідно з якими води поверхневих водойм відповідали вимогам
Державних санітарних правил.
МКП «Хмельницькводоканал» придбано обладнання для здійснення контролю за якістю
поверхневих та підземних вод на території міста.
На реалізацію заходів витрачено 13,9 млн. грн.
Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів,
каналізаційних насосних станцій у мікрорайонах міста
та масивах індивідуальної забудови
З метою покращення санітарно-екологічного стану р. Південний Буг та її притоків,
покращення якості очистки стічних вод:
 виконано
будівництво
напірного
каналізаційного
колектора
вздовж
вул. Старокостянтинівське шосе до самопливного каналізаційного колектора (1325 п. м);
 виконано будівництво самопливної каналізаційної мережі (568 п. м) та придбано
обладнання для каналізаційно-насосної станції у мікрорайоні Дубове;
 здано у експлуатацію І чергу будівництва самопливного і напірного колекторів та
каналізаційної насосної станції у житловому масиві «Лезневе 1, 2»;
 продовжується будівництво господарсько-побутових каналізаційних мереж та
каналізаційної насосної станції (скориговано проєктно-кошторисну документацію, проведено
підключення каналізаційної насосної станції до мереж електропостачання у мікрорайоні
Лезневе);
 розпочато роботи з коригування проєктно-кошторисної документації на виконання
робіт з будівництва мережі зливової каналізації з улаштуванням очисних споруд у мікрорайоні
Озерна;
 проведено коригування проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з
будівництва каналізаційно-насосної станції та системи водовідведення господарськопобутових стічних вод масиву індивідуальної забудови «Катіонівський»;

 виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва
сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків на вул. Вінницьке
шосе, 135;
 виконуються роботи з забезпечення каналізаційними мережами приватного сектору.
Побудовано 22,7 км мереж водовідведення (загальна протяжність мереж водовідведення
становить 387,3 км).
На реалізацію заходів витрачено 43,9 млн. грн., у т. ч. 34,0 млн. грн. – кошти міського
бюджету.
Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд
Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з
реконструкції каналізаційних очисних споруд.
Розглянуто можливість залучення кредитних коштів для реалізації проєкту.
У зв'язку з тим, що вартість робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд є
високою, прийнято рішення про реалізацію проєкту «Будівництво сучасних каналізаційних
очисних споруд господарсько-побутових стоків», у рамках якого передбачається будівництво
каналізаційних очисних споруд, включаючи комплекс зневоднення, стабілізації та
знезараження осаду з можливістю його подальшого використання як органо-мінерального
препарату для рекультивації земель, будівництво комплексу обробки осаду з отриманням
біогазу та переробки його у теплову та електричну енергію (вул. Вінницьке шосе, 135).
С.2.2. Озеленення міста
Хмельницький – місто парків і скверів
З метою покращення стану довкілля та зовнішнього вигляду міста:
 розроблено проєкт Схеми комплексного озеленення міста зі збереженням
рекреаційних зон і територій зелених насаджень загального користування;
 виготовлено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки
та сквери на вул. Тернопільській, у районі вулиць Щедріна та Холодноярців, вздовж струмка
у районі вул. Інститутської і міського перинатального центру, сквер ім. В. Івасюка, парк
«Молодіжний» на вул. С. Бандери, сквер на пр. Миру - вул. Федунця, вул. Львівське шосе,
вул. Заводській, вул. Молодіжній, між вулицями Степанкова та Болохівської,
вул. Кам'янецькій (сквер пам’яті героїв та жертв Чорнобиля), вул. Залізняка, у районі пров. 2й Трудовий, пров. Човновий, 11, вул. П’ятисотенниць, між вул. Свободи та
вул. Старокостянтинівське шосе;
 виділено земельну ділянку у межах вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Трудової
вздовж р. Південний Буг під розміщення парку, розробляється концепція розвитку даної
території;
 проводиться виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки під
розміщення 10 парків/скверів (вул. Лермонтова (між вул. Загребельного та вул. Стеніна),
у районі вул. Холодноярців, біля садівничих товариств «Будівельник» та «Сонячний»,
вул. Курчатова тощо);
 проводиться вертикальне озеленення вулиць у весняно-літній період;
 на території парку ім. М. Чекмана висаджено 63 дерева та 2,8 тис. кущів (клен
червонолистий, мигдаль, барбарис, кизильник, магнолія, сосна, туя, ялина, бук колоновидний,
сакура тощо);
 проводяться роботи з капітального ремонту зони відпочинку навколо водойми у
мікрорайоні Озерна (виконано роботи з поточного ремонту - розчищення та відновлення
берегів водойми, розпочато роботи з облаштування зон для вигулу домашніх тварин).
На реалізацію заходів витрачено 3,1 млн. грн.
Природно-заповідний фонд. Екологічна мережа міста
З метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, збереження
ландшафтного та біологічного різноманіття затверджено екологічну мережу міста.
Надано заповідний статус 12 об’єктам природно-заповідного фонду місцевого значення
загальною площею 3,2 га.

Проводяться заходи з озеленення міста, роботи з утримання парків, віднесених до
об’єктів природно-заповідного фонду (дендропарк «Поділля», парк ім. М. Чекмана, парк
«Заріччя», парк ім. Т. Шевченка).
На території міста виконано посадку 6520 дерев та кущів.
У рамках акції «За чисте довкілля» та Всеукраїнської акції «1 000 000 дерев за 24 години»
проєкту «Озеленення України» висаджено понад 10 тис. саджанців кущів та дерев.
Розпочато роботи з:
- будівництва парку «Молодіжний» на вул. С. Бандери (оформлено право власності на
земельну ділянку, розроблено попередню концепцію облаштування парку, проєктнокошторисну документацію, виконано геологічні дослідження, проведено експертизу проекту);
- реконструкції парку «Подільський» (виготовлено ескізний проєкт, проведено
громадські слухання).
Площа зон природно-заповідного фонду становить 191,8 га (у 2016 році – 188,6 га).
Кількість об’єктів природно-заповідного фонду - 22 од. (у 2016 році – 10 од.).
Відсоток заповідних територій до загальної площі міста – 2,1% (у 2016 році – 2,0%).
На реалізацію заходів витрачено 1,4 млн. грн.
С.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля
Свідомі громадяни - чисте місто
З метою підвищення екологічної свідомості та формування екологічної культури
громадян:
 проводиться роз’яснювальна робота через засоби масової інформації, а також шляхом
розповсюдження інформаційних листівок щодо недопущення попадання господарськопобутових стоків через мережу зливової каналізації у водойми міста, заборони спалювання
опалого листя та сухої рослинності;
 проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо необхідності сортування
сміття через засоби масової інформації (у т. ч. інтернет ресурси), на еко-уроках.
У закладах освіти встановлено контейнери для роздільного збору сміття;
 створено Екологічну сторінку на сайті міської ради, оприлюднюються набори даних
щодо екологічного стану міста на веб-порталі відкритих даних міської ради;
 розроблено та розповсюджено інформаційні матеріали: буклет «Глобальні катастрофи
людства», тематична довідка «Фауна Хмельницької області», пам'ятка до річниці аварії на
Чорнобильській АЕС, бібліодайджест «Парки та сквери Хмельницького», бюлетень «Екомережа» тощо;
 з метою поширення інформації про роботу екобуса виготовлено листівки та
розміщено рекламу у громадському транспорті;
 у бібліотеках облаштовано книжкові виставки з екологічної тематики, проведено
промоакції, масові заходи (вікторини, інформаційні години, презентації книг);
 проведено 3-денне тренінгове навчання молоді «Школа екології» у режимі онлайн;
 щороку проводиться міська конференція, присвячена Дню Землі, учасниками якої
висаджуються саджанці дерев;
 у рамках відзначення Дня довкілля проводились еко-фестиваль «Свіжий вітер», акції
«Посади дерево і збережи його», «Пролісок», «За чисте довкілля», «Сортування сміття» тощо;
 учні закладів освіти долучились до міської акції «Тисячу дерев – Хмельницькому»,
екологічної акції із збору відпрацьованих батарейок.
C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій
С.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення,
надання соціальних послуг за принципом «Єдиного вікна»
Турботливе суспільство
З метою підвищення ефективності системи надання соціальної підтримки, розширення
спектру та покращення якості соціальних послуг, які надають заклади соціального
спрямування:

 здійснюється прийом громадян у громадських приймальнях за місцем проживання,
у яких створено зручні умови для отримання соціальних послуг, організовуються виїзні
прийоми у мікрорайонах міста (Книжківці, Лезневе, Ружична);
 відкрито громадську приймальню на вул. Перемоги, 10Б;
 здійснюються заходи із запровадження Програмного комплексу «Інтегрована
інформаційна система «Соціальна громада» з метою пришвидшення процесу прийому заяв від
громадян шляхом формування електронних заяв для призначення усіх видів соціальних
допомог та компенсаційних виплат, взяття пільговиків на облік, призначення житлової
субсидії;
 продовжується співпраця з Хмельницьким обласним фондом «Карітас» відповідно
до Положення про порядок надання послуг з перевезення людей на візках (соціальне таксі),
супроводження інвалідів по зору першої групи;
 побудовано та відкрито відділення цілодобового, тимчасового перебування та
реабілітації осіб, які перенесли інсульт та інші травми на території міського територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 14 місць;
 відремонтовано приміщення Центру реабілітації «Родинний затишок» для
забезпечення цілодобового перебування інвалідів у разі кризових ситуацій, придбано меблі.
Облаштовано актову та тренажерну залу, кабінети релаксації та масажу;
 створено Соціальний готель для малозабезпечених верств населення, учасників
антитерористичної операції та тимчасово переміщених осіб у приміщенні Центру реабілітації
бездомних (безпритульних) «Промінь надії» (облаштовано 11 кімнат, які розраховано на 32
особи, 2 кухні, 2 санвузли). Готель забезпечено меблями, побутовою технікою, іншим
інвентарем. На території Центру встановлено дитячий майданчик;
 здійснювались заходи з покращення матеріально-технічного стану соціальних
закладів (виконання капітальних та поточних ремонтів, придбання інвентарю, меблів, техніки
тощо);
 з метою покращення умов та безпеки пересування осіб з вадами зору на 79
світлофорних об’єктах встановлено та функціонує 92 пристрої мовного супроводу сигналів
світлофору та 54 звукових сигнали;
 під час виконання капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі
забезпечуються умови для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими
фізичними можливостями;
 встановлено 38 пандусів у житлових будинках;
 приміщення, у яких розташовано заклади охорони здоров’я, соціального захисту
обладнано пандусами;
 проводились культурно-мистецькі заходи, заходи, присвячені пам'ятним датам,
благодійні концерти для ветеранів, інвалідів.
На реалізацію заходів використано 43,7 млн. грн.
С.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва
Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади
Міською владою постійно вживаються заходи щодо розвитку партнерських відносин з
підприємствами, установами та організаціями соціальної спрямованості, сприяння реалізації
соціальних проєктів.
Для підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, діє
координаційна рада об'єднань громадян соціального спрямування, яка визначає пріоритетні
напрямки надання бюджетного фінансування. Зокрема, у 2020 році надано фінансову
підтримку 53 громадським організаціям соціальної спрямованості, у т. ч. громадським
організаціям інвалідів та ветеранів.
З метою залучення громадськості до процесів місцевого розвитку діє Програма
«Громадські ініціативи» м. Хмельницького, у рамках якої щороку реалізовуються соціальні
проєкти.
У зв’язку з пандемією COVID-19 здійснювалась координація допомоги соціально
відповідального бізнесу у зборі коштів, закупівлі тестів та медичного обладнання.

Окремими підприємствами здійснено переорієнтацію виробництва, зокрема:
- ДП «Новатор» створено неінвазивний апарат штучної вентиляції легень для
використання у медичних закладах, запроваджено виробництво маски марлевої побутового
призначення для захисту від вірусів та інфекцій;
- «Завод ТЕМП» розроблено та виготовлено дезінфікуючий бар'єр, який дозволяє
проводити зовнішню дезінфекцію при проходженні людини через рамку.
У магазинах «Таврія», «Сільпо», «Фуршет» та інших продовжує діяти соціальний проєкт
– облаштовано полички, на які відвідувачі можуть покласти продовольчі товари для
малозабезпечених громадян.
4 вересня 2020 року з нагоди святкування Дня підприємця проведено зустріч у
неформальній обстановці з метою подяки представникам соціально відповідального бізнесу за
допомогу у боротьбі з пандемією, зокрема надання благодійної допомоги закладам охорони
здоров’я, міському територіальному центру соціального обслуговування, придбання
захисного одягу, виробів медичного призначення, обладнання та лікарських засобів. За
активну участь у вирішенні економічних та соціальних проблем під час спалаху епідемії
COVID-19 керівників підприємств нагороджено відзнаками «Соціально відповідальний бізнес
– 2020».
С.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти
Доступна та якісна інклюзивна освіта
З метою підвищення рівня інклюзивної освіти, удосконалення роботи з питань ранньої
педагогічної та медико-соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами
шляхом залучення їх до навчання у інклюзивних класах та групах функціонує 20 закладів
загальної середньої освіти (209 учнів з особливими освітніми потребами у 120 інклюзивних
класах), 15 закладів дошкільної освіти (207 дітей з особливими освітніми потребами у 61
інклюзивній групі).
Функціонують заклади дошкільної освіти (№№ 8, 25, 30, 38), у яких відкрито спеціальні
групи, де навчаються 205 дітей з особливими освітніми потребами.
Відкрито Інклюзивно-ресурсні центри №1 та №2, у яких проводиться комплексна оцінка,
психолого-педагогічна і корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми
потребами та їх батьками.
У СЗОШ №№ 8, 21, 24, НВО №28, НВК №№ 2, 7, Ліцеї №15 облаштовано ресурсні
кімнати для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами.
Для закладів освіти придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку,
пристрої для реабілітації, тифлотехніку, проведено поточний ремонт приміщень, сходів,
благоустрій територій тощо.
У Ліцеї №15 для забезпечення освітнього процесу незрячих та слабозорих учнів та
корекційно-розвивальної роботи використовується спеціальне обладнання. Обладнано
таблички на дверях шрифтом Брайля, контрастні тактильні смуги на сходах та порогах,
наліпки на перилах сходинкових маршів.
Діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, залучаються до занять на
безкоштовній основі у спортивних секціях, самодіяльних творчих колективах, гуртках
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, підліткових клубах.
На базі закладів освіти проводяться теоретико-практичні семінари щодо організації
інклюзивного навчання та роз’яснень прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту.
До освітнього процесу у закладах освіти мають доступ асистенти з числа батьків або осіб,
які їх замінюють. У якості волонтерів до супроводу учнів з особливими освітніми потребами
долучаються їх однокласники у середній та старшій школі.
Динаміка розвитку дітей з особливими освітніми потребами регулярно відстежується
через реалізацію індивідуальної програми розвитку, складеної для кожного учня.
З метою підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами, проводиться курсова перепідготовка на базі Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (щороку близько 200 спеціалістів).

Спеціалісти, які працюють з дітьми з особливими потребами, приймають участь у
міських, обласних та всеукраїнський педагогічних читаннях, семінарах, тренінгах, науковопрактичних семінарах, конференціях.
Виконано роботи з капітального ремонту дитячого майданчика у парку ім. М. Чекмана
зі встановленням спеціальних елементів для дітей з особливими потребами.
За кошти благодійних внесків побудовано інклюзивний дитячий майданчик у
мікрорайоні Заріччя на території «Соціального центру святого Миколая Чудотворця для дітей
та молоді з особливими потребами» благодійного фонду «Карітас» (міська влада виділила під
майданчик земельну ділянку, підготувала відповідну документацію, долучилася до виконання
робіт з благоустрою території).
Кількість закладів, які здійснюють інклюзивне навчання, у 2020 році – 35 од. (у 2017 році
– 10 од.).
Рівень охоплення інклюзивною освітою дітей з особливими потребами становить 100%.
На реалізацію заходів використано 8,7 млн. грн., у т. ч. 3,2 млн. грн. – кошти державного
бюджету.

