
Додаток 1

Заходи щодо забезпечення виконання завдань 
програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік

№ 
з/п

Зміст заходу Термін 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

1.Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
1.1. Бюджетна та податкова політика

1. Здійснювати аналіз надходжень до бюджету міста за доходами, 
надавати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо 
наявних резервів наповнення бюджету

щоквартально Фінансове управління,
ДПІ у м. Хмельницькому

-

2. Посилити контроль за ефективним і цільовим використанням 
бюджетних коштів

протягом року Галузеві управління -

3. Забезпечити оприлюднення бюджету та звітів про його виконання 
в друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-
сайті міської ради

протягом року Фінансове управління -

4. Вживати заходи щодо погашення заборгованості по платежах до 
бюджету, Пенсійного фонду та із виплати заробітної плати на 
підприємствах міста 

протягом року ДПІ у м. Хмельницькому,
управління Пенсійного 
фонду у м. Хмельниць-
кому, Комісія з питань 

забезпечення своєчасності 
і повноти сплати податків 
та погашення за боргова-

ності із виплати заробітної 
плати, пенсій стипендій, 
інших соціальних виплат

-

5. Посилити контроль за сплатою поточних платежів по всіх видах 
податків  та  вживати  заходи  щодо  недопущення  виникнення 
заборгованості по їх сплаті

протягом року ДПІ  у м. Хмельницькому -

6. Сприяти вирішенню питання сплати податків і платежів за місцем 
здійснення  діяльності  платниками,  зареєстрованими  в  інших 
регіонах

протягом року ДПІ у м. Хмельницькому -

7. Розширити  базу оподаткування  по  платі  за  землю  шляхом 
залучення нових землекористувачів (юридичних та фізичних осіб)

протягом року ДПІ у м. Хмельницькому, 
управління земельних 

-
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ресурсів та земельної 
реформи

8. Активізувати роботу  щодо  легалізації  “тіньової”  зайнятості 
населення  та  “тіньової”  заробітної  плати  із  суб’єктами  малого 
підприємництва,  які  здійснюють діяльність  у сфері  виробництва, 
торгівлі та надання послуг 

протягом року ДПІ у м. Хмельницькому,
управління Пенсійного 

фонду у м. Хмельницькому
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я 

-

9. Забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету 
туристичного збору та збору за припаркування транспортних 
засобів

протягом року ДПІ у м. Хмельницькому -

10. Сприяти розстроченню податкового боргу  підприємствам-
боржникам в межах бюджетного року протягом року ДПІ у м. Хмельницькому -

11. Проводити  роз’яснювальну роботу  серед  суб’єктів   малого 
підприємництва, які сплачують єдиний податок, щодо дотримання 
вимог Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу 
України  та  деяких  інших  законодавчих  актів  України  щодо 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”

протягом року ДПІ у м. Хмельницькому, -

1.2. Інвестиційна політика та міжнародне співробітництво
12. Налагоджувати  систему  промоції  позитивного  інвестиційного 

іміджу  м.  Хмельницького   шляхом  формування  та  оновлення 
інвестиційного  паспорту  та  експортного  каталогу   підприємств 
міста, презентації інвестиційних проектів,  розробки  друкованої та 
мультимедійної версій інвестиційних потреб та пропозицій міста, 
висвітлення інформації про інвестиційну діяльність на офіційному 
веб-сайті міської ради та постійного її оновлення

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

-

13. Презентувати  промоційні  матеріали про інвестиційний потенціал 
м.  Хмельницького  на всеукраїнських та  міжнародних семінарах, 
інвестиційних та бізнес-форумах, виставках, конференціях тощо

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

14. Здійснювати  цільовий  пошук  потенційних  вітчизняних  та 
іноземних   інвесторів,  представників  зовнішніх  джерел 
фінансування, організацій-донорів з метою залучення інвестицій в 
економіку  міста 

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

15. Створювати сприятливі умови для залучення зовнішнього капіталу 
та інвестицій на розвиток промислової галузі міста

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження
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Департамент економіки
16. Залучати  комунальні  підприємства,  управління  виконавчого 

комітету  міської  ради  до  участі  у  інвестиційних  і  грантових 
конкурсах  та  надавати  методичні  рекомендацій  щодо  написання 
інвестиційних та грантових проектів

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

17. Аналізувати  інформацію  про  стан  фінансування  та  реалізацію 
інвестиційних  проектів.  Сприяти  залученню  інвесторів  для 
реалізації інвестиційних пропозицій та проектів міської ради

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

18. Забезпечувати  проведення  політики  співробітництва  з  містами-
побратимами та міжнародними організаціями країн ЄС та СНД

 протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
19. Забезпечувати дотримання  вимог  Закону  України  “Про  засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
при підготовці та прийнятті проектів регуляторних актів

протягом року Департамент економіки -

20. Проводити  тренінги,  семінари,  круглі  столи для  суб’єктів 
підприємницької  діяльності  з  питань  започаткування  та  ведення 
бізнесу

протягом року Департамент економіки
Центр підтримки 
підприємництва

-

21. Висвітлювати стан, проблеми та реальні кроки з дерегулювання та 
підтримки  підприємницької  діяльності  в  місті  Хмельницькому  у 
засобах масової інформації

протягом року Департамент економіки -

22. Сприяти  подальшому  впорядкуванню та  спрощенню  системи 
отримання документів дозвільного характеру відповідно до вимог 
Закону  України  “Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської 
діяльності ”

протягом року Дозвільний центр -

23. Провести конкурс на звання “Кращий підприємець міста” вересень Департамент економіки -
1.4. Розвиток торгівлі та сфери послуг

24. Забезпечувати дотримання Правил торгівлі на ринках міста Протягом року Управління торгівлі -
25. Проводити моніторинг  ефективності  чинної  нормативно-правової 

бази  в  галузі  торгівлі  та  надавати  пропозицій  щодо  внесення 
необхідних змін 

Протягом року Управління  торгівлі -

26. Проводити  заходи,  спрямовані  на  припинення   несанкціонованої 
торгівлі на вулицях міста

протягом року Управління торгівлі -

27. Сприяти  розвитку  фірмової  торгівлі  з  реалізації  продовольчих 
товарів місцевими  підприємствами-виробниками

протягом року Управління торгівлі -

28. Проводити  ярмарки  сезонного  продажу  сільськогосподарської 
продукції та продукції місцевих товаровиробників

протягом року Управління торгівлі -

3



29. Сприяти  розширенню  асортименту  товарів  місцевих 
товаровиробників  на  постійно-діючій  виставці-ярмарку  по 
Львівське шосе, 14 

протягом року Управління торгівлі -

30. Проводити  обстеження  закладів  торгівлі  з  метою  недопущення 
встановлення  необґрунтовано  високих  цін  на  соціально  значимі 
продукти харчування

протягом року Управління торгівлі -

31. Проводити конкурси професійної майстерності "Кращий кухар" та 
“Кращий продавець”

II квартал Управління торгівлі -

32. Проводити  інформаційно-роз’яснювальну  роботу,  семінари, 
навчання  з  керівниками закладів  торгівлі  та  побуту  щодо змін у 
чинному законодавстві з питань торгівлі та надання послуг

протягом року Управління торгівлі -

33. Проводити  рейдові  перевірки  з  дотримання  правил  торгівлі  та 
санітарно-епідеміологічних  вимог   на  підприємствах  торгівлі, 
громадського харчування, побуту та ринках міста

протягом року Управління торгівлі, 
Хмельницька міська 

санітарно-епідеміологічна 
станція, управління 

ветеринарної медицини в 
Хмельницькій області

-

34.  Сприяти  продовженню  будівництва  оптового  ринку 
сільськогосподарської продукції "Дубове"

протягом року Управління торгівлі Кошти інвесторів

1.5. Управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної власності
35. Забезпечити конкурентне та прозоре середовище під час продажу 

земельних  ділянок  та  передачі  їх  в  оренду  шляхом  проведення 
земельних аукціонів 

Управління земельних 
ресурсів та земельної 

реформи департаменту 
архітектури, 

містобудування та 
земельних ресурсів

-

36. Забезпечити виготовлення технічної  документації  із  землеустрою 
на встановлення меж міста Хмельницького в натурі (на місцевості) 
з виготовленням та встановленням 200 межових знаків

протягом року Управління земельних 
ресурсів та земельної 

реформи департаменту 
архітектури, 

містобудування та 
земельних ресурсів

Міський бюджет

37. Продовжити  інвентаризацію  та оформлення  свідоцтв  про  право 
власності на нерухоме майно територіальної громади міста

протягом року Управління комунального 
майна 

Бюро технічної 
інвентаризації

Міський бюджет
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38. Проводити  оцінку об’єктів  комунальної  власності  для  укладення 
договорів про їх оренду та здійснення приватизації 

протягом року Управління комунального 
майна

Міський бюджет

39. Запровадити програмне забезпечення “автодозвон” протягом року МКП по утриманню 
нежитлових приміщень

-

40. Посилити:
- контроль за повнотою і своєчасністю стягнення орендної плати 
та відшкодуванням орендарями експлуатаційних витрат; 
- претензійно-позовну роботу щодо стягнення  заборгованості  по 
орендній платі

протягом року МКП по утриманню 
нежитлових приміщень

-

41. Проводити  капітальні  ремонти  будівель  та  приміщень  з  метою 
збільшення  терміну  їх  експлуатації  та  привабливості  для 
потенційних орендарів

протягом року МКП по утриманню 
нежитлових приміщень

Власні кошти

1.6. Розвиток мікрорайонів м. Хмельницького
42. Побудувати дитячий майданчик в мікрорайоні Ружична протягом року Управління житлово-

комунального 
господарства

43. Відновити  роботу  підземного  переходу  по  вул.  Кам”янецькій 
(мікрорайон Ружична)

протягом року

44. Розпочати  роботи  по  будівництву  спортивного  закладу  для 
школярів та молоді на майданчику біля старого приміщення ЗОШ 
№ 13 в мікрорайоні Лезневе

протягом року

45. Виготовити  проектно-кошторисну  документацію  на  будівництво 
дитячого навчального закладу по пров. Шостаковича в мікрорайоні 
Лезневе 

протягом року

46. Виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 
зовнішнього освітлення мікрорайону Лезневе

протягом року

47. Розглянути  можливість  будівництва  приміщення  почтового 
відділення № 11 по вул. Вінницька, 59 в мікрорайоні Лезневе

протягом року

48. Завершити асфальтування пров. Городній в мікрорайоні Гречани протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

49. Провести переобладнання світлофору в блокальний режим по вул. 
Волочиській на переході до ЗОШ № 20 в мікрорайоні Гречани 

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

50. Провести  ремонт  об’єктів  зовнішнього  освітлення  по  вулицях 
Локомотивна, Дубініна, пров. Радісний в мікрорайоні Гречани

протягом року ХКП “Міськсвітло”
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51. Провести  зовнішнє  освітлення  від  вул.  Кооперативна  до  вул. 
Курчатова в мікрорайоні Гречани

протягом року ХКП “Міськсвітло”

52. Провести демонтаж старого приміщення  пошти та  на  його місці 
розпочати  будівництво приміщення дитячого навчального закладу 
в мікрорайоні Книжківці

протягом року

53. Закінчити  роботи  по  підключенню  електроенергії  мешканцям 
нового масиву по вулицях Старосадова та Яблунева в мікрорайоні 
Книжківці

протягом року Хмельницький РЕМ

54. Провести роботи по встановленню ліхтарів зовнішнього освітлення 
по  вулицях  Збарського,  Наливайко,  Олексенко,  Зеньковського, 
Багалія в мікрорайоні Книжківці

протягом року ХКП “Міськсвітло”

1.7. Інформаційна та адміністративна політика
55. Висвітлювати діяльність міської ради та її виконавчих органів на 

офіційному веб-сайті міської ради та у всесвітній мережі Інтернет 
протягом року Управління організаційно-

інформаційної роботи та 
контролю,

ХМКП “Хмельницькінфо-
центр”

-

56. Забезпечити подальший розвиток веб-сайту газети “Проскурів” протягом року Редакція газети 
“Проскурів”

Міський бюджет

57. Забезпечити:
-  прозорість  та  відкритість  міської  влади  шляхом  проведення 
прямих телефонних ліній “Міська влада відповідає”; 
- функціонування “телефону довіри”; 
- тісну співпрацю із засобами масової інформації

протягом року Управління організаційно-
інформаційної роботи та 

контролю,
відділ роботи із 

зверненнями громадян

-

58. Продовжувати взаємодію міської влади з місцевими організаціями 
об’єднань  громадян  в  рамках  діяльності  громадської  ради  при 
виконавчому комітеті Хмельницької міської ради

протягом року Управління організаційно-
інформаційної роботи та 

контролю
-

59. Формувати базу  даних  нормативних  актів  міської  ради, 
виконавчого  комітету,  розпоряджень  міського  голови  та 
забезпечувати  безперешкодний  доступ  до  них  шляхом 
оприлюднення на офіційному сайті міської ради

протягом року ХМКП “Хмельницькінфо-
центр”, відділ сприяння 

діяльності депутатів, 
загальний відділ

-

60. Забезпечити функціонування  комп’ютерної  мережі  виконавчих 
органів  міської  ради  та  формування  баз  даних  необхідних  для 
покращення їх роботи 

протягом року ХМКП “Хмельницькінфо-
центр” -

61. Вдосконалювати  єдину  інформаційну  систему  комунальних 
платежів  міста  та  формувати  базу  даних  відомостей  про 

протягом року ХМКП “Хмельницькінфо-
центр”

-
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забезпеченість  житловою  площею  та  комунальними  послугами 
населення для спрощення процедури надання субсидій  

62. Впровадити муніципальну геоінформаційну систему (МГІС) міста 
Хмельницького

протягом року ХМКП “Хмельницькінфо-
центр” Міський бюджет

63. Продовжити  роботи  по  створенню Центру  надання 
адміністративних послуг

протягом року Орган управління (МВК) Міський бюджет

2. Модернізація виробництва та інфраструктура міста
2.1. Використання промислового потенціалу

64. Сприяти в  межах наданих  повноважень повному та  своєчасному 
відшкодуванню  податку  на  додану  вартість 
експортноориєнтованим підприємствам

протягом року Департамент економіки -

65. Сприяти в  межах  наданих  повноважень  налагодженню 
співробітництва  промислових  підприємств  з  іноземними  бізнес-
партнерами  

протягом року Департамент економіки
-

66. Сприяти формуванню передумов для створення промислових 
кластерів 

протягом року Департамент економіки -

67. Впровадити  у  виробництво   трансформатори  європейських 
стандартів для ПАТ “Хмельницькобленерго” 

протягом року ПАТ “Укрелектроапарат” Кошти замовника

68. Провести технічне переоснащення виробництва для виготовлення 
системи  попередження  зіткнення  літаків  у  повітрі  СПС-2000, 
метеонавігаційних радіолокаційних станцій “БУРАН-А” 

протягом року ДП “Новатор” Власні та 
інвестиційні  кошти

69. Впровадити  у  виробництво  комплекс  автоматизованої  системи 
контролю та обліку споживання енергоносіїв

протягом року ДП “Новатор” Власні кошти

70. Розробити проект на виготовлення та впровадження у виробництво 
автоматизованої   станції  очищення  та  нейтралізації  гальванічних 
стоків за сучасними технологіями

протягом року ВАТ “Темп” Власні кошти

71. Впровадити у виробництво автомати клемні для Укрзалізниці протягом року ПАТ “Хмельницький завод 
КПУ “Пригма-Прес”

Власні кошти

72. Впровадити у виробництво виготовлення плит перекриття по 
екструдерній технології висотою 320 мм, довжиною 12 метрів 

протягом року ТДВ “Хмельницьк-
залізобетон”

Власні кошти

73. Провести оновлення та модернізацію бетоннозмішувального вузла 
цеху будівельних матеріалів №1

протягом року ТДВ “Хмельницьк-
залізобетон”

Власні кошти

2.2. Реалізація політики у сфері енергозбереження
74. Розробити міський енергетичний план на 2012-2016 роки І півріччя Відділ інвестицій та 

енергозбереження
Проект USAID

“Реформа міського 
теплозабезпечення в 
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Україні”
75. Здійснювати   контроль  за  раціональним  використанням 

енергоресурсів  бюджетними  установами  та  комунальними 
підприємствами міста

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

-

76. Провести заміну тепломережі по існуючій естакаді від котельні по 
пр. Миру 99/101 до приміщення Міжрегіональної академії 
управління персоналом

протягом року МКП “Хмельницьктепло-
комуненерго”

Міський бюджет

77. Провести реконструкцію котельні по пр. Миру 99/101 із заміною 
пальника та комплексу автоматики на котлі КВГМ-20 Ст.№3

протягом року МКП “Хмельницьктепло-
комуненерго”

Державний бюджет

78. Замінити пальники на водогрійному котлі КВГМ-50 протягом року КП “Південно-Західні 
тепломережі”

Власні кошти 

79. Впровадити прилади частотного регулювання на електроприводах 
насосів,  димососів  та  вентиляторів  на  котельнях  та  центральних 
теплових пунктах

протягом року КП “Південно-Західні 
тепломережі”

Власні кошти 

80. Провести  технічне  переоснащення  систем  міського 
водозабезпечення  на ВНС-7, ВНС-9

ІІ-ІІІ квартал МКП 
“Хмельницькводоканал”

Міський бюджет

81. Впровадження частотного  регулювання  обладнання  другого 
підйому ВНС-10

протягом року МКП 
“Хмельницькводоканал”

Міський бюджет

82. Провести  заміну  газових  котлів  на  котли  з  використанням 
альтернативних видів палива місцевого походження

протягом року ХКП «Електротранс» Власні кошти

83. Проводити  інформаційні  кампанії  щодо  раціонального 
використання  енергоресурсів  та   впровадження  заходів  з 
енергозбереження шляхом надання соціальної реклами

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

-

84. Впровадити  електронну  програму  ведення  моніторингу 
використання енергоресурсів по бюджетним установам міста

протягом року Відділ інвестицій та 
енергозбереження

Міський бюджет

85. Провести балансування системи опалення НВК № 2 за допомогою 
автоматичних клапанів «Ballorex QP»

протягом року Управління освіти 
Відділ інвестицій та 
енергозбереження

Міський бюджет

86. Провести  теплоізоляцію  трубопроводів  та  засувок  системи 
теплопостачання гімназії №2, ДНЗ №26, 54, ЗОШ №14, НВК №2

протягом року Управління освіти Міський бюджет

87. Встановити  індивідуальний  тепловий  пункт  системи 
теплопостачання НВК №2

протягом року Управління освіти Міський бюджет

88. Провести  теплоізоляцію  трубопроводів та  засувок  системи 
теплопостачання міської дитячої лікарні, перинатального центру

протягом року Управління праці, 
соціального захисту і 

охорони здоров’я 

Міський бюджет

89. Встановити  енергозберігаючу  систему  зовнішнього  освітлення протягом року Управління праці, Міський бюджет
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міського перинатального центру соціального захисту і 
охорони здоров’я 

90. Встановити нові крани та змішувачі з енергозберігаючими сітками 
у міському перинатальному центрі

протягом року Управління праці, 
соціального захисту і 

охорони здоров’я 

Міський бюджет

91. Провести заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи у 
закладах бюджетної сфери

протягом року Управління культури і 
туризму; молоді та спорту; 
освіти; праці, соціального 

захисту населення і 
охорони здоров’я

Міський бюджет
Спонсорські кошти

2.3. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
92. Сприяти  будівництву  неонатального  корпусу  міської  дитячої 

лікарні (вул. Разіна, 1)
протягом року Управління капітального 

будівництва
Державний бюджет

Міський бюджет
93. Провести  добудову  приміщення  на  6  груп  в  НВО  №1  по 

Старокостянтинівському шосе, 3Б
протягом року Управління капітального 

будівництва
Міський бюджет

94. Сприяти  будівництву  підземного  переходу  під  залізничними 
коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК12254+80 м 

протягом року Управління капітального 
будівництва

Державний бюджет

95. Ввести в експлуатацію 90-то квартирний житловий будинок по вул. 
Лісогринівецька, 16/2

липень ТДВ 
“Хмельницькзалізобетон”

Кошти інвесторів 

96. Розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної  оборони)  на  мирний  та  особливий  періоди  у  складі 
Генерального плану м. Хмельницького

протягом року Управління архітектури та 
містобудування 

департамент архітектури, 
містобудування та 

земельних ресурсів,
Український Державний 

науково-дослідний 
інститут проектування міст 

“Діпромісто” м. Київ 

Міський бюджет

97. Забезпечити ведення квартирного обліку громадян, які потребують 
поліпшення  житлових  умов  та  включення  їх  до  Єдиного 
державного реєстру

протягом року Відділ обліку та  розподілу 
житлової площі -

98. Сформувати перелік  громадян,  які  перебувають  на  обліку 
потребуючих  поліпшення  житлових  умов  і  включені  до  списку 
осіб, що мають право на доступне житло для прийняття дольової 
участі у будівництві такого житла по вул. Озерній, 6/2а; Озерній, 
6/2б; Озерній, 6/1д

І квартал Відділ обліку та  розподілу 
житлової площі

-
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99. Провести  уточнення  переліку  громадян,  які  перебувають  на 
квартирному обліку у м. Хмельницькому з метою зняття з обліку 
тих, які забезпечені житлом в межах норми або виїхали на постійне 
місце проживання в інший населений пункт

протягом року Відділ обліку та  розподілу 
житлової площі

-

2.4. Забезпечення надання якісних комунальних послуг та розвиток житлово-комунального господарства
100. Забезпечити  належне  утримання  та  ефективну  експлуатацію 

житлового фонду шляхом проведення:     
- капітального ремонту покрівель;
- капітального ремонту сантехнічних мереж;
- капітального ремонту фасадів;
- заміни групових та встановлення нових запобіжних коробок 

та електрощитів

ІІ-ІІІ квартал Управління житлово-
комунального 
господарства

Міський бюджет 
Державний бюджет

101. Провести  експертне  обстеження,  модернізацію,  капітальний 
ремонт та заміну ліфтів в житлових будинках

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

Міський бюджет 
Державний бюджет

102. Сприяти  створенню  об’єднань  співвласників  багатоквартирних 
будинків 

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

-

103. Забезпечити передачу одно- та двоповерхових будинків, в яких всі 
квартири є приватною власністю, у власність мешканцям

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

-

104. Забезпечити  належне  утримання  об’єктів  комунального 
господарства  (зелені  насадження,  штучні  споруди,  малі 
архітектурні  форми,  кладовища,  мережі  зовнішнього  освітлення 
міста, фонтани тощо), санітарне очищення та прибирання міста

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

Міський бюджет

105. Розробити нову удосконалену схему санітарної  очистки  міста  на 
основі   аналізу  стану  діючої  системи  санітарної  очистки, 
прибирання та поводження з відходами в місті 

ІІ квартал Управління житлово-
комунального 
господарства

-

106. Продовжити  роботи  по  поліпшенню  технічного  стану  тротуарів, 
прибудинкових  територій  та  внутрішньо-  квартальних  проїзних 
доріг

ІІ-ІІІ квартал Управління житлово-
комунального 
господарства

Міський бюджет

107. Продовжити  роботи  по  облаштуванню  дитячих  та  спортивних 
майданчиків

ІІ-ІІІ квартал Управління житлово-
комунального 
господарства

Державний бюджет 
Обласний бюджет 
Міський бюджет 

108. Провести  капітальний  ремонт  автомобільних  доріг  та  поточний ІІ-ІІІ квартал Управління житлово- Міський бюджет
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ремонт вулично-дорожньої мережі комунального 
господарства

109. Залучити  громадськість  до  управління  житлово-комунальним 
господарством шляхом проведення громадських слухань, круглих 
столів  з  метою  дотримання  балансу  інтересів  надавачів  та 
споживачів житлово-комунальних послуг

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

-

110. Продовжити  роботу  щодо  приведення  до  економічно 
обґрунтованого рівня тарифів на житлово-комунальні послуги 

протягом року Управління житлово-
комунального господарства -

111. Покращити матеріально-технічну базу комунальних підприємств:
-  КП  ”Спецкомунтранс” (придбання  сміттєвоза,  контейнерів 
євростандарту)
- КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг

протягом року Управління житлово-
комунального господарства Міський бюджет

112. Провести реконструкцію котельні по вул. Сковороди 11 із заміною 
котла КВГ-4 на 2 котли КОЛВІ

протягом року МКП ”Хмельницьк-
теплокомуненерго”

Державний бюджет

113. Провести  реконструкцію  котельні  по  вул.  Хотовицького,  4/1  з 
встановленням  котла  КВГ-7,56-150  з  автоматикою  безпеки  та 
регулювання

протягом року КП “Південно-Західні 
тепломережі”

Міський бюджет
Власні кошти

114. Проведення  реконструкції  теплової  мережі  від  ТК-165  по  вул. 
Тернопільська, 34/5 до ТК ЦТП по вул. Тернопільська, 30

протягом року КП “Південно-Західні 
тепломережі”

Міський бюджет

115. Встановити індивідуальні теплові пункти на абонентських вводах 
систем опалення житлових будинків по вул. Львівське шосе, 55/2, 
55/3,  вул.  Тернопільській,  40,  42,  вул.  Інститутській,  22,  вул. 
Проскурівського підпілля, 209 (6 шт.)

протягом року КП “Південно-Західні 
тепломережі”

Власні кошти

116. Впровадити  когенераційні  установки  потужністю  0,5  МВт  в 
котельнях по:

- вул. Зарічанська, 30
- вул. Північній, 2

протягом року МКП “Хмельницьк
теплокомуненерго”

КП “Південно-Західні 
тепломережі”

Міський бюджет
Державний бюджет

117. Виконати  будівництво  другої  черги  водогону  від  с.  Чернелівка 
Красилівського району до м. Хмельницького (близько 7 км)

протягом року МКП 
“Хмельницькводоканал”

Державний бюджет
Міський бюджет

118. Придбати трактор для проведення робіт по ліквідації аварій ІІІ квартал МКП 
“Хмельницькводоканал”

Міський бюджет

2.5. Дорожньо-транспортна інфраструктура
119. Проводити  відшкодування  за  пільговий  проїзд   у  тролейбусах  і 

автобусах окремих категорій громадян
 

протягом року Управління праці, соціаль-
ного захисту населення і 

охорони здоров’я

Державний бюджет
Міський бюджет

120. Придбати два кузова для тролейбусів протягом року ХКП “Електротранс” Міський бюджет
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121. Забезпечити  безпечні  умови  дорожнього  руху  (ремонт 
світлофорних  об’єктів,  нанесення  дорожньої  розмітки,  заміна  та 
експлуатація дорожніх знаків тощо)

протягом року Управління житлово-
комунального 
господарства

Міський бюджет

122. Продовжувати  забезпечувати  належне  обслуговування  приватних 
перевізників

протягом року КП по організації роботи 
міського пасажирського

Власні кошти

3. Підвищення соціальних стандартів та якості життя населення
3.1. Ринок праці та грошові доходи

123. Сприяти  скороченню  тривалості  безробіття  шляхом 
працевлаштування  незайнятого  населення   на  вільні  та 
новостворені робочі місця. 

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці

Фонд загально
обов’язкового 

державного 
соціального 

страхування на 
випадок безробіття

124. Проводити  професійну  підготовку,  перепідготовку,  підвищення 
кваліфікації   під  конкретні  замовлення  роботодавців  та 
забезпечувати працевлаштування після закінчення навчання

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці,

управління освіти

ФЗССВБ

125. Залучати незайнятих громадян до оплачуваних громадських робіт 
за  рахунок  коштів  Фонду  загальнообов’язкового  державного 
соціального страхування України на випадок безробіття та коштів 
роботодавців.

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці

ФЗССВБ

126. Сприяти створенню робочих місць для працевлаштування окремих 
соціально–демографічних груп  населення (молоді,  якій  надається 
перше  робоче  місце,  жінок  з  дітьми,  інвалідів)  шляхом  надання 
роботодавцям  дотацій  за  рахунок  коштів  Фонду 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування 
України на випадок безробіття

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці

ФЗССВБ

127. Забронювати до 5% робочих місць на підприємствах, в організаціях 
і  установах  різних  форм  власності  для   забезпечення 
працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і 
не  можуть  на  рівних  умовах  конкурувати  на  ринку праці,  в  т.ч. 
молоді після закінчення навчальних закладів

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці

ФЗССВБ

128. Проводити заходи,  в  тому  числі  інформаційно-роз’яснювальні, 
серед суб’єктів господарювання та працівників  щодо запобігання 
явища  “тіньової”   зайнятості  населення  та  “тіньової”  заробітної 
плати

протягом року Центр зайнятості, 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

ФЗССВБ
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129. Проводити  профорієнтаційні  заходи,  спрямовані  на  підвищення 
престижу  робітничих  професій,  для  молоді,  яка  навчається  в 
загальноосвітніх школах

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці, 

управління освіти

ФЗССВБ

130. Сприяти працевлаштуванню  осіб з обмеженими можливостями на 
вільні  вакансії  для  даної  категорії,   надавати  консультації, 
проводити ярмарки та міні ярмарки вакансій тощо

протягом року Центр зайнятості, 
роботодавці,

Фонду соціального захисту 
інвалідів

ФЗССВБ

131. Проводити моніторинги:
- створення нових робочих місць;
- ліквідації робочих місць;
- стану ринку праці міста;
- працевлаштування осіб з обмеженими можливостями

щомісячно Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я
-

132. Проводити моніторинг та аналіз рівня середньої заробітної плати 
та  заборгованості  із  її  виплати  на підприємствах,  в  установах  та 
організаціях  міста усіх форм власності

щомісячно Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

-

133. Вживати, в межах наданих повноважень, заходи щодо погашення 
заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  та  підвищення  її 
середнього рівня 

протягом року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

-

134. Проводити засідання комісії  з питання забезпечення своєчасності 
та повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати, пенсій стипендій, інших соціальних виплат

протягом року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я
135. Забезпечувати роботу телефонів “гарячої лінії” (70-41-46, 65-53-90), 

для звернень громадян міста з питань законодавства про працю
протягом року Управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

-

3.2. Розвиток сучасної та якісної освіти
136. Продовжувати створювати умови для отримання обов'язкової 

дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку
протягом року Управління освіти -

137. Відкрити додаткові групи за рахунок: 
-  виведення  початкової  школи  з  ДНЗ  №  49  -  1  група  (2  класи 
перевести до СЗОШ № 1) та ДНЗ № 29 – 1 група; 
-  проведення реорганізації  НВО №9 та НВК № 6 (виведення  із 
складу дошкільних навчальних закладів молодшої школи)

протягом року Управління освіти Міський бюджет
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138. Розширити  мережу  спеціалізованих  груп  з  урахуванням  стану 
здоров’я  дітей  (відкрити  логопедичні  групи   на  базі  ДНЗ № 21, 
29,38, 40,50)

до 1.09.2012 р. Управління освіти Міський бюджет

139. Провести  капітальний  ремонт  в  10  шкільних  закладах  та  в  10 
дошкільних закладах

протягом року Управління освіти Міський бюджет

140. Провести  часткову заміну технічного обладнання на харчоблоках 
навчальних закладів  (придбання 10 холодильників, 20 електричних 
плит)

протягом року Управління освіти Міський бюджет

141. Збільшити обсяг  грошових витрат  для  забезпечення  натуральних 
норм  харчування  дітей  в  дошкільних  навчальних  закладах   та 
загальноосвітніх навчальних закладах

протягом року Управління освіти -

142. Здійснити  поточні  ремонти  дахів та  сантехнічного  обладнання, 
замінити частково меблі в навчальних закладах

протягом року Управління освіти Міський бюджет

143. Започаткувати  міський  конкурс "Вихователь  року"  серед 
працівників дошкільних навчальних закладів  міста

протягом року Управління освіти Міський бюджет

144. Забезпечити виконання Державної Програми  “Вчитель" в частині 
підвищення професійного рівня педагогічних працівників

протягом року Управління освіти -

145. Забезпечити виконання міської Програми роботи з обдарованими 
дітьми та учнівською молоддю на 2010-2014 роки "Обдарованість"

протягом року Управління освіти Міський бюджет

146. Продовжити інформатизацію та комп’ютеризацію закладів  освіти 
(придбання 5 мультимедійних комплексів, 5 комп’ютерних класів)

протягом року Управління освіти Міський бюджет

147. Придбати 25 комплектів парт протягом року Управління освіти Міський бюджет

148. Відкрити фізико-математичну школу  для обдарованих дітей протягом року Управління освіти Міський бюджет

149. Забезпечити  виплату  персональних  стипендій  міської  ради  для 
обдарованих  дітей,  талановитої  молоді  та  молодих  митців  міста 
Хмельницького

протягом року Управління освіти Міський бюджет

150. Забезпечити виплату  премій  міської  ради  кращим педагогічним 
працівникам  навчальних  закладів  міста,  викладачам  шкіл 
естетичного виховання та провідним митцям міста Хмельницького

протягом року Управління освіти Міський бюджет

151. Забезпечити  роботу  пришкільних  оздоровчих  таборів  з  денним 
перебуванням при загальноосвітніх школах, Палаці творчості дітей 
та юнацтва, таборів ДЮОК “Чайка” та “Совиний яр” 

протягом року Управління освіти Міський бюджет

152. Забезпечити всебічну допомогу дітям пільгових категорій:
- організувати літнє оздоровлення; протягом року Управління освіти Міський бюджет
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- надати  грошову допомогу дітям-сиротам - випускникам 
9-х, 11-х класів;

протягом року Управління освіти Міський бюджет

- надати грошову допомогу дітям-сиротам, яким у 2012 році 
виповнюється 18 років;

протягом року Управління освіти Міський бюджет

- забезпечити дітей-сиріт шкільною та спортивною формами; протягом року Управління освіти Міський бюджет

- організувати безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених 
сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

протягом року Управління освіти Міський бюджет

- надати матеріальну допомогу для здобуття вищої освіти 
студентам пільгових категорій

протягом року Управління освіти Міський бюджет

153. Забезпечити  подарунками  першокласників  до  свята  "Знань", 
новорічними подарунками дітей  соціально незахищених категорій 

протягом року Управління освіти Міський бюджет

154. Забезпечити участь Хмельницької міської команди в обласних та 
всеукраїнських  олімпіадах,  відкритих  всеукраїнських  та 
міжнародних  конкурсах,  обдарованих  дітей  і  талановитої  молоді 
(виконавців та колективів)

протягом року Управління освіти Міський бюджет

3.3. Забезпечення доступності якісних медичних послуг
155. Забезпечити якісну та сучасну діагностику  туберкульозу на ранніх 

стадіях  (лабораторне  обстеження,  рентгенологічне  обстеження, 
туберкулінодіагностика)

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет 
Міський бюджет

156. Забезпечити  виконання  Цільової  програми   “Цукровий  діабет” 
шляхом  впровадження  ранньої  діагностики  захворювання  із 
застосуванням  сучасних  лабораторних  досліджень;  придбання 
цукрознижуючих  таблетованих препаратів; глюкометрів; апарату 
цілодобового моніторингу глюкози

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Обласний бюджет

Міський бюджет

157. Продовжити  облаштування  амбулаторій  загальної  практики - 
сімейної  медицини  та  дооснащення  підрозділів  територіальних 
поліклінік необхідним устаткуванням (ЕКГ апаратами)

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет

158. Забезпечити вільний  доступ  до консультування та безоплатного 
тестування  на  ВІЛ-інфекцію  різних  категорій  населення  шляхом 
створення  міської  мережі  кабінетів   довіри  у    лікувально-

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 

Державний бюджет
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профілактичних  закладах  (“Загальнодержавна  програми 
забезпечення  профілактики  ВІЛ-інфекції,  лікування,  догляду  та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”)

населення і охорони 
здоров’я

159. Забезпечити  виконання   “Загальнодержавної  програми 
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 
2009-2015 роки” шляхом: 

Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет

-  вакцинації  проти  грипу  населення  міста   “групи  ризику  ”  за 
епідемічними показами;  

протягом року

-  профілактичних  щеплень  дітей  та  дорослих  від  керованих 
інфекцій, згідно Календаря щеплень;  

протягом року

-  придбання  анатоксину  протиправцевого,  імуноглобуліну 
антирабічного,  КОКАВ,  протиправцевої  та   протигангренозної 
сиворотки

протягом року

160. Забезпечити  виконання   Загальнодержавної  програми боротьби з 
онкологічними  захворюваннями  на  2007-2016  роки  (збільшити 
кількість виявлених на ранніх стадіях онкологічних захворювань, 
забезпечити  належний  рівень  лікування  хворих,  проводити 
санітарно-просвітницьку  роботу серед  населення   щодо   ризиків 
виникнення онкологічних захворювань)

Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет 
Міський бюджет

161. Придбати  сучасний  мамограф  для  поліклініки  №1  по  вул. 
Подільська, 54

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

162. Забезпечити  виконання  Державної  програми  “Репродуктивне 
здоров'я  нації”  на  період  до  2015  року  (забезпечити  міський 
перинатальний  центр  по  вул.  Хотовицького,  6   необхідними 
витратними матеріалами, активізувати просвітницьку роботу серед 
дітей,  підлітків  та  молоді  з  питань  здорового  способу  життя, 
планування  сім’ї  та  профілактики  інфекцій,  які  передаються 
статевим шляхом та ВІЛ)

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет 
Міський бюджет

163. Провести  капітальний  ремонт  травматологічного  пункту  міської 
лікарні

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

Міський бюджет
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соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я
164. Провести  реконструкцію  шахти  із  заміною  ліфта  корпусу  №2 

міської лікарні
протягом року Відділ  охорони здоров’я 

управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

165. Забезпечити  матеріально-технічне  оснащення  закладів  охорони 
здоров’я  для  проведення  лікувально-діагностичного  процесу  у 
стаціонарах  лікарень  (дієтичне  харчування;  медикаменти   та 
перев’язувальні матеріали; вироби медичного призначення тощо)

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

166. Провести щорічний медичний огляд та лікування:
- дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей;        - 
пільгових категорій населення ( 58 тис. населення)

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

167. Забезпечити  слуховими  апаратами  інвалідів  з  вадами  слуху 
(відповідно до звернень)

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

168. Забезпечити   пільгове  зубопротезування  соціально  незахищеним 
верствам населення.

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

169. Забезпечити  реалізацію  заходів  Загальнодержавної  програми 
“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини” на період до 2016 року

протягом року Відділ  охорони здоров’я 
управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

3.4. Удосконалення системи соціального захисту населення
170. Забезпечити  надання  житлових субсидій  сім’ям,  що складаються 

лише  з  непрацездатних  громадян,  інвалідів  І,  ІІ  групи  та 
протягом  року Управління праці, 

соціального захисту 
Державний бюджет
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перебувають  на  обліку  в  територіальному  центрі  соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), дітей круглих сиріт, 
дітей, які залишилися без батьківського піклування

населення і охорони 
здоров’я

171. Забезпечити надання 50% пільги по сплаті за житлово-комунальні 
послуги сім’ям, в складі яких двоє і більше інвалідів І групи

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет

172. Забезпечити  виплату  грошової  допомоги  на  кишенькові  витрати 
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

173. Забезпечити щомісячну компенсаційну  виплату фізичним особам, 
які надають соціальні послуги 

протягом року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет

174. Забезпечити  доплату до пенсії  членам Проскурівського  підпілля, 
партизанам,  визволителям  міста  Хмельницького  від  німецько-
фашистських  загарбників  та  колишнім  політв’язням  та 
репресованим

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

175. Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги  пенсіонерам, 
інвалідам,  малозабезпеченим  верствам  населення  міста,  які 
опинилися в складних життєвих обставинах

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський бюджет

176. Забезпечити  інвалідів,  ветеранів  війни  та  праці  путівками  для 
санаторно-курортного лікування

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет

177. Провести  капітальний   ремонт  житлових  будинків  і  квартир 
інвалідів  війни,  членів  сімей  загиблих  військовослужбовців  та 
прирівняних до них осіб,   малозабезпечених верств населення   

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет 
Міський бюджет

178. Забезпечити своєчасну виплату з державного бюджету всіх видів 
соціальних державних допомог, в тому числі житлових субсидій, 
відповідно до вимог чинного законодавства 

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет
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179. Забезпечити проведення заходів з нагоди  святкування державних, 
релігійних, професійних та інших свят (День вшанування учасників 
бойових  дій  на  території  інших  держав,  Міжнародний  жіночий 
день  8  Березня,  Великодніх  свят,  День  працівника  соціальної 
сфери, День Перемоги у Великій Вітчизняній війні, День пам’яті 
жертв  політичних  репресій;  День  захисту  дітей,  День  ветерана, 
День партизанської слави,  День Незалежності, Міжнародний день 
інвалідів,  вшанування  ліквідаторів  аварії  на  ЧАЕС,  День 
благодійництва, новорічні ранки для дітей-інвалідів тощо).

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський  бюджет

180. Провести вшанування та привітання жителів міста Хмельницького, 
яким виповнюється 100 і більше років 

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський  бюджет

181. Надати  фінансову  підтримку  громадським  організаціям,  в  тому 
числі громадським організаціям інвалідів 

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський  бюджет

182. Забезпечити  стабільне  функціонування  соціальних  закладів  з 
надання соціальних послуг

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський  бюджет

183. Провести  капітальний  ремонт  даху  міського  територіального 
центру

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський  бюджет

184. Відкрити  в  мікрорайоні  Озерна  громадську  приймальню 
управління  праці,  соціального  захисту  населення  і  охорони 
здоров’я 

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Міський  бюджет

3.5. Підтримка сім’ї та молоді, захист прав дітей
185. Здійснювати соціальний супровід багатодітних сімей міста протягом  року Управління праці, 

соціального захисту 
населення і охорони 

здоров’я

Державний бюджет 
Міський бюджет

186. Провести вшанування багатодітних матерів, які отримали почесне 
звання України “Мати-героїня”

протягом  року Управління праці, 
соціального захисту 

Державний бюджет
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населення і охорони 
здоров’я

187. Провести  ремонтно-відновлювальні  роботи  в  приміщеннях  12 
підліткових  клубів  міського  центру  по  роботі  з  підлітками  за 
місцем проживанням

протягом року Управління молоді та 
спорту

Міський бюджет

188. Сприяти  діяльності  молодіжного  центру  праці  в  реалізації 
соціального проекту “працевлаштування молоді”

протягом року Управління молоді та 
спорту

Державний бюджет

189. Забезпечити проведення розважальних заходів для молоді (до дня 
закоханих, дня молоді, дня студента та ін.) 

протягом року Управління молоді та 
спорту

Міський бюджет

190. Проводити  профілактику негативних  соціальних  явищ  у 
молодіжному  середовищі  (лекції,  тренінги,  вуличні  акції, 
індивідуальні консультації та інші заходи)

протягом року Управління молоді та 
спорту

Міський бюджет

191. Забезпечити підтримку молодіжних та дитячих громадських 
організацій,  обдарованої молоді

протягом року Управління молоді та 
спорту

Міський бюджет

192. Провести  заходи  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених 
батьківського  піклування,  і  тих,  які  виховуються  в  складних 
матеріально-побутових умовах до Міжнародного дня захисту дітей, 
Дня знань, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят

протягом року Служба у справах дітей, 
управління освіти

Міський бюджет

193. Забезпечити  виконання  заходів  міської  комплексної  програми 
“Піклування“ 

протягом року Служба у справах дітей -

3.6. Розвиток фізичної культури та спорту.
194. Забезпечити виконання заходів “Програми реалізації молодіжної 

політики та розвитку фізичної культури та спорту в м. 
Хмельницькому  на 2012-2016 роки”

протягом року Управління молоді та 
спорту, фізкультурно-
спортивні товариства

Міський бюджет

195. Забезпечити проведення міських фізкультурно-спортивних заходів 
з олімпійських та не олімпійських видів спорту (у тому числі для 
інвалідів)

протягом року Управління молоді та 
спорту, фізкультурно-
спортивні товариства

Міський бюджет

196. Надавати підтримку по підготовці  та  участі  міських спортсменів 
(збірних команд міста) в обласних, всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях

протягом року Управління молоді та 
спорту, фізкультурно-
спортивні товариства

Міський бюджет

197. Забезпечити  виплату  персональної  стипендії  десяти  кращим 
спортсменам міста

протягом року Управління молоді та 
спорту

Міський бюджет

198. Провести поточний  ремонт  приміщення  дитячого  спортивного 
клубу по вул. Проскурівська, 66

   до 01.09.2012 Управління молоді та спорту, 
центр по роботі з дітьми та 

підлітками

Міський бюджет

199. Провести капітальний ремонт вікон спортивних залів ДЮСШ №1 протягом року Управління молоді та Міський бюджет

20



по вул. Щорса, 17 спорту
200. Провести  капітальний  ремонт  спортивного  залу  боксу  та  дзюдо 

ДЮСШ №2 по вул. Проскурівська, 66
протягом року Управління молоді та 

спорту
Міський бюджет

201. Виготовити проектно-кошторисну документацію по облаштуванню 
велобігової  доріжки  та  тренажерних  майданчиків  в  парку  ім. 
М.Чекмана

протягом року Управління молоді та 
спорту

Міський бюджет
Кошти підприємців

202. Провести капітальний ремонт баскетбольного майданчика в парку 
імені І.Франка (вул. Проскурівська, 66)

протягом року Управління молоді та 
спорту, Хмельницька 

ДЮСШ №2

Міський бюджет

3.7. Задоволення культурних потреб людини. Розвиток туристичної галузі
203. Забезпечити  проведення  культурно-мистецьких  заходів  до 

державних,  народних,  професійних  свят,  фестивалів,  конкурсів, 
Дня міста. 

протягом року Управління культури і 
туризму

Міський бюджет

204. Забезпечити  виплату  персональних  щомісячних  стипендій 
обдарованим  дітям,  викладачам  шкіл  естетичного  виховання, 
провідним митцям міста

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

205. Сприяти  участі  талановитих  дітей  та  молоді  у  фестивалях  і 
конкурсах  всіх  рівнів,  забезпечити  підтримку  громадських 
організацій у реалізації мистецьких проектів

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

206. Забезпечити надання пільг обдарованим дітям та молоді в оплаті за 
навчання в мистецьких школах

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

207. Провести  утеплення  перекриття  над  входом  до  центральної 
бібліотеки по вул. Подільська, 78

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

208. Провести капітальний ремонт приміщень бібліотек №№ 2, 4,6, 8, 9, 
10,11,12

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

209. Провести  капітальний  ремонт  приміщення  міського  будинку 
культури по вул. Проскурівська, 43

протягом року Управління культури і 
туризму

Міський бюджет
Обласний бюджет

210. Забезпечити  встановлення  вентиляційної  системи  в  підвальних 
приміщеннях та гідроізоляцію будівлі міського будинку культури 
по вул. Проскурівська, 43

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

211. Провести капітальний ремонт приміщень дитячої музичної школи 
№1 по вул. Проскурівська, 18

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

212. Провести капітальний ремонт системи опалення  дитячої музичної 
школи №2 по вул. Рибалка, 19

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

213. Провести капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи 
№2 по вул. Рибалка, 19 протягом року Управління культури і 

туризму Міський бюджет

21



214. Провести  капітальний  ремонт   приміщення  дитячої  школи 
образотворчого  та  декоративно-прикладного  мистецтва  по  вул. 
Проскурівська, 67

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

215. Провести  заміну  вікон  та  дверей  в  дитячій  школі  мистецтв 
“Райдуга” по вул. Курчатова, 9 протягом року Управління культури і 

туризму Міський бюджет

216. Сприяти  діяльності  туристичних  організацій  щодо  впровадження 
нових  туристичних  продуктів,  популяризації  пам’яток  міста, 
залученню мешканців до внутрішнього туризму

протягом року Управління культури і 
туризму Міський бюджет

217. Виготовлення  проектно-кошторисної  документації для 
реконструкції  кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка  під палац культури і 
дозвілля по вул. Проскурівська, 40

протягом року Управління культури і 
туризму

Міський бюджет

218. Провести  капітальний  ремонт  приміщення  кінотеатру  імені 
Т.Г.Шевченка  по  вул.  Проскурівська,  30  під  класи  бальної  та 
сучасної хореографії

протягом року Управління культури і 
туризму

Міський бюджет

219. Виготовити  буклет  про  роботу  закладів  культури  та  художніх 
колективів міста

протягом року Управління культури і 
туризму

Міський бюджет

220. Поповнити фонди бібліотек новими книгами протягом року Управління культури і 
туризму

Міський бюджет

4.1. Проведення сучасної екологічної політики та техногенна безпека 
221. Проводити перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання 

вимог природоохоронного законодавства та Правил благоустрою 
території м. Хмельницького

протягом  року Управління з питань 
екології та контролю за 

благоустроєм міста
-

222. Забезпечити  проведення  просвітницької  роботи  з  екологічних 
питань  (проведення  науково-технічних  конференцій  і  семінарів, 
організація  заходів  щодо  пропаганди  охорони  навколишнього 
природного  середовища,  видання  поліграфічної  продукції  з 
екологічної тематики тощо)

протягом  року Управління з питань 
екології та контролю за 

благоустроєм міста, 
громадські екологічні 

організації

Міський фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища

223. Проводити  роботи  з  озеленення  міста  та  догляду  за   зеленими 
насадженнями, благоустрою скверів та парків. 
Провести  місячник  санітарної  очистки  та  благоустрою  міста  (до 
Дня довкілля)

протягом  року Управління житлово-
комунального 
господарства,

управління з питань 
екології та контролю за 

благоустроєм міста; 
структурні підрозділи 

міської ради

Міський бюджет,
Міський фонд 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища, 

Спеціальний фонд 
управління 
житлово-
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комунального 
господарства

224. Забезпечити  виконання  заходів, спрямованих на утримання в 
належному стані заплав та русел  річок, водойм міста, їх захисту 
від забруднення та засмічення

протягом  року Управління з питань 
екології та контролю за 

благоустроєм міста,
Управління ЖКГ,
КП по зеленому 
будівництву та 

благоустрою  міста

Обласний фонд 
ОНПС,

Міський бюджет,
Міський фонд 

ОНПС

225. Забезпечити виконання заходів Програми “Питна вода” в 
м. Хмельницькому на 2007-2012 роки

МКП 
“Хмельницькводоканал”

226. Закупити та встановити в мікрорайоні Озерна електросирени С – 40 
з  пусковим  пристроєм  П-164-А  для  удосконалення  системи 
оповіщення населення міста у випадку виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

протягом  року Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення

Міський бюджет

227. Забезпечити накопичення матеріально-технічних цінностей резерву 
місцевого рівня до обсягів затвердженої номенклатури

протягом  року Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення

Міський бюджет

228. Забезпечити  виконання  заходів  з  попередження  виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
території міста:
− виготовити  друковані  засоби  наочної  агітації,  методичні 

посібники;
− оснастити  необхідними  матеріалами  мережі  навчально-

консультаційних пунктів;
-   провести заходи до Дня цивільного захисту та Тижня безпеки 
дитини.

протягом  року Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення

Міський бюджет

229. Придбати засоби індивідуального захисту для населення міста, яке 
проживає в зонах можливого хімічного ураження у випадку аварії 
на хімічно-небезпечних об’єктах

протягом  року Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення

Міський бюджет

230. Закупити  міні  земснаряд  для  виконання  робіт  з  попередження 
підтоплень території міста

протягом  року Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

Міський бюджет
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4.2 Промислова безпека та охорона праці
231. Здійснювати  контроль  за  дотриманням  вимог  чинного 

законодавства  з  питань  охорони  праці  на  підприємствах,  в 
установах та організаціях усіх форм власності, надавати пропозиції 
щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці 

протягом  року Управління праці, 
соціального населення і 

охорони здоров’я -

232. Надавати  методичну  допомогу  керівникам  підприємств  установ, 
організацій  усіх  форм власності  та фізичним особам – суб’єктам 
підприємницької діяльності з питань впровадження в дію системи 
управління охороною праці, проведення атестації робочих місць за 
умовами праці 

протягом  року Управління праці, 
соціального населення і 

охорони здоров’я -

233. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 
міста  з  питань  регулювання  відносин  між  роботодавцем  та 
працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови 
праці, пільгового пенсійного забезпечення тощо 

щоквартально Управління праці, 
соціального населення і 

охорони здоров’я -

234. Організовувати засідання ради з питань безпечної життєдіяльності 
населення м. Хмельницького

щоквартально Управління праці, 
соціального населення і 

охорони здоров’я
-

235. Забезпечити проведення заходів з нагоди святкування 
Всесвітнього дня охорони праці 

квітень-
травень

Управління праці, 
соціального населення і 

охорони здоров’я
-

Секретар міської ради В. Лесков

Директор департаменту економіки Л. Литовка
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