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1. ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 

1.  Максимальне спрощення процедури надання адміністративних послуг та отримання документів дозвільного характеру: 

 - впровадження сучасних інформаційних технологій в 

сфері надання адміністративних послуг, у тому числі 

електронного документообігу – управління 

адміністративних послуг, ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”; 

У 2016 році проводились заходи з впровадження електронного 

врядування в управлінні адміністративних послуг. Можливість 

подання звернень на отримання адміністративних та інших 

послуг в електронному вигляді впроваджується разом з 

представниками порталу державних послуг iGov. 

В приміщенні управління адміністративних послуг запрацював 

безкоштовний Wi-Fi для відвідувачів. 

Створено спеціальне програмне забезпечення для формування 

бази даних архівних документів, забезпечено формування 

електронного архіву копій документів дозвільного характеру та 

документів, що супроводжують оформлення адміністративних 

послуг.  

Повністю замінено програмне забезпечення системи 

“Електронна черга”. Нова система забезпечує детальний 

контроль (у т.ч. продовж дня) за наданням послуг та дозволяє 

оперативно приймати рішення щодо регулювання чергою. 

Додатково створено 43 нових автоматизованих робочих місця 

для адміністраторів, реєстраторів новостворених відділів та 

залучених працівників. 

- 

 - розширення спектру адміністративних послуг, які 

можуть надаватись через управління адміністративних 

послуг – управління адміністративних послуг; 

Проведено стажування адміністраторів у сфері земельних 

відносин з метою подальшого надання відомостей з Державного 

земельного кадастру. 

- 

 - підвищення професійного рівня адміністраторів, участь 

у психологічних семінарах та тренінгах – управління 

адміністративних послуг; 

У 2016 році працівники управління адміністративних послуг 

прийняли участь у: 

- навчанні посадових осіб виконавчих органів міської ради в 

Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій; 

- короткостроковому семінарі на тему: “Адміністративні 

- 



процедури та надання адміністративних послуг” в Інституті 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президенті України; 

- практичному навчанні з питань державної реєстрації 

громадських організацій, структурних утворень політичних 

партій, організацій профспілок, роботодавців, інших громадських 

формувань в межах області; 

- практикумі на тему: “Застосування законодавства щодо 

розширення повноважень місцевого самоврядування у сфері 

надання адміністративних послуг”; 

- семінарі на тему: “Діяльність ЦНАП як інтегрованого офісу 

та децентралізація повноважень з надання адміністративних 

послуг”; 

- форумі місцевого самоврядування “Секторальні реформи в 

призмі децентралізації: освіта, охорона здоров’я, соціальний 

захист населення, адміністративні послуги”. 

a.  - відкриття філії управління адміністративних послуг – 

управління адміністративних послуг, управління 

капітального будівництва; 

Відкрито філію №1 на вул. Грушевського, 86. - 

b.  - здійснення моніторингу якості надання 

адміністративних послуг, у тому числі шляхом 

анкетування або опитування заявників – управління 

адміністративних послуг. 

Для поліпшення роботи управління адміністративних послуг та 

виявлення недоліків проводиться щоденний моніторинг якості 

надання послуг. Відвідувачі мають можливість оцінити роботу 

адміністраторів шляхом голосування талонами, які отримують 

через електронну систему керування чергою (для цього у 

приміщенні встановлені дві прозорі скриньки). 

Інформація про результати оцінки розміщена на веб-сайті 

(cnap.khmelnytsky.com) та щомісячно оновлюється. 

У 2016 році роботу управління оцінили 36368  відвідувачів, з 

них “негативно” лише 1115 осіб, або 3,1% від загальної кількості. 

- 

2. Залучення громадськості до вирішення всіх життєвоважливих для громади рішень: 

c.  - впровадження практики громадських слухань з питань 

життєдіяльності міста – управління організаційно-

інформаційної роботи та контролю; 

 

Впродовж 2016 року проведено: 

- громадські обговорення кандидатур на посади керівників 

виконавчих органів міської ради (грудень 2015 року – лютий 

2016 року); 

- громадське обговорення питання щодо запровадження нічних 

тролейбусних маршрутів (22 січня 2016 року); 

- громадське обговорення проекту рішення про встановлення 

- 



тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів у 

міському пасажирському транспорті загального користування у 

режимі маршрутного таксі (24 лютого 2016 року); 

- громадське обговорення проекту рішення про внесення змін 

до бюджету розвитку міста Хмельницького на 2016 рік  

(12 березня 2016 року); 

- І Батьківський форум з формування Стратегії розвитку освіти 

м. Хмельницького (16 квітня 2016 року);  

- громадське обговорення питання щодо впорядкування 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на 

території міста (27 липня та 20 вересня 2016 року); 

- І Освітній форум з формування Програми розвитку освіти  

м. Хмельницького на 2016-2021 роки (22 жовтня 2016 року); 

- І Медичний форум з формування Програми розвитку 

медичної галузі м. Хмельницького на 2017-2021 роки (3 грудня 

2016 року); 

- 5 громадських обговорень пропозицій топонімічної комісії. 

d.  - підтримка громадських ініціатив та сприяння 

розвитку інституцій громадянського суспільства – 

управління організаційно-інформаційної роботи та 

контролю; 

Проведено 9 засідань громадської ради при виконавчому 

комітеті Хмельницької міської ради.  

11 квітня 2016 року проведено зустріч міського голови з 

керівниками національно-культурних громадських об’єднань, під 

час якої напрацьовано пропозиції щодо розвитку національних 

культур та громад у місті та їх співпраці з владою міста. 

22 травня 2016 року за участю широкого кола громадських 

організацій проведено стратегічну сесію з формування Стратегії 

розвитку міста на 2016-2025 роки – Форум розвитку “Майбутнє 

Хмельницького”.  

Впродовж 2016 року сформовано громадську художню раду 

при управлінні культури і туризму, молодіжну громадську раду 

при управлінні молоді та спорту, громадську раду при управлінні 

освіти, громадську раду при управлінні охорони здоров’я. 

- 

e.  - проведення соціологічного моніторингу громадської 

думки щодо роботи органів місцевого самоврядування 

в місті, аналізу соціальних запитів мешканців міста - 

управління організаційно-інформаційної роботи та 

контролю. 

На офіційному веб-сайті міської ради проведено вивчення 

громадської думки щодо того, з яких джерел жителі міста 

отримують найбільше інформації про роботу міської влади та 

щодо інтересів відвідувачів веб-сайту міської ради. 

Постійно проводиться опитування відвідувачів веб-сайту 

- 



міської ради (шляхом голосування) з актуальних питань 

життєдіяльності міста.  

У січні-лютому 2016 року Соціологічною групою “Рейтинг” 

проведено Всеукраїнське муніципальне опитування на 

замовлення міжнародного республіканського інституту (IRI). За 

результатами опитування місто Хмельницький розділило 4-ту та 

5-ту позиції серед усіх обласних центрів за 22 основними 

критеріями. 

У січні-травні 2016 року Центром демократії та верховенства 

права в рамках проекту Платформа “Омбудсман плюс” проведено 

Всеукраїнський моніторинг дотримання законодавства про 

доступ до публічної інформації. Організатори проекту на 

місцевому рівні дослідили роботу обласних та міських рад 

обласного значення, а також обласних державних адміністрацій. 

Відповідно до узагальненого рейтингу Хмельницька міська рада 

посіла 6 позицію серед усіх обласних центрів України.  

З метою вивчення громадської думки щодо роботи органів 

місцевого самоврядування, аналізу соціальних запитів мешканців 

міста постійно проводиться моніторинг коментарів, відгуків, 

інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах 

масової інформації. 

3. 
Забезпечення відкритості діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів, ефективне функціонування інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури: 

f.  - висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих 

органів на офіційному веб-сайті міської ради у мережі 

Інтернет – управління організаційно-інформаційної 

роботи та контролю, ХМКП “Хмельницькінфоцентр”; 

Впродовж 2016 року розміщено на офіційному веб-сайті 

міської ради та передано до місцевих і центральних засобів 

масової інформації понад 2000 інформаційних матеріалів (прес-

релізи, анонси подій, оголошення, вітання, звернення до 

мешканців обласного центру). 

Протягом року забезпечено повну технічну підтримку та 

функціонування трьох офіційних сайтів.  

На сайті управління адміністративних послуг оновлено розділи 

“Адміністративні послуги” (забезпечено розміщення зразків заяв 

та інформаційних карток), “Державна реєстрація” та “Реєстрація 

місця проживання”.  

- 

g.  - проведення особистих прийомів, прямих телефонних 

ліній керівництвом міста – відділ роботи із зверненнями 

громадян;  

Для оперативного реагування на звернення громадян та 

інформування мешканців міста з питань функціонування 

міського господарства регулярно проводяться прямі телефонні 

- 



лінії “Міська влада відповідає” за участю міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови.  

Протягом 2016 року проведено 9 телефонних ліній, під час 

яких зареєстровано 77 звернень від мешканців міста. Усі 

звернення своєчасно розглянуті, заявникам надані конкретні 

обґрунтовані відповіді.  

Міським головою і заступниками міського голови, секретарем 

міської ради, проведено 15 виїзних прийомів у мікрорайонах 

міста, за результатами яких зареєстровано та опрацьовано 198 

звернень  від мешканців мікрорайонів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

h.  - організація трансляції сесій міської ради, засідань 

виконавчого комітету на офіційному веб-сайті 

Хмельницької міської ради – ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, ТРК “Місто”;  

Забезпечено он-лайн трансляції сесій міської ради та засідань 

конкурсних комісій з питань призначення керівників бюджетних 

установ управління культури та туризму. 

На офіційному веб-сайті міської ради створено сторінку 

“Транслювання засідань рад”. На інтернет ресурсі 

https://www.youtube.com створено канал “Хмельницька міська 

рада”. 

- 

i.  - оновлення офіційного веб-сайту Хмельницької міської 

ради, розробка та удосконалення існуючих баз даних 

внутрішнього порталу – ХМКП “Хмельницьк-

інфоцентр”; 

Сайт Хмельницької міської ради доповнено 8 новими 

розділами, які суттєво спростили комунікацію між мешканцями 

та владою міста. Створено розділи “Депутатські новини” та 

“Комунальні підприємства”. Повністю змінено розділи “Міський 

голова” та „Міська рада”. 

- 

j.  - удосконалення системи звернень від громади міста 

“Електронні звернення” та системи електронних петицій, 

адресованих Хмельницькій міській раді – ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”; 

Забезпечено функціонування розділу “Електронні звернення”. 

В результаті співпраці з МБО “Фонд Східна Європа” з 28 січня 

2016 року розпочав роботу проект “Електронні петиції” до 

Хмельницької міської ради на порталі http://e-dem.in.ua. 

Прийнято рішення сесії міської ради “Про внесення змін до 

Статуту територіальної громади міста Хмельницького та 

затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Хмельницькій міській раді”.  

З початку березня 2016 року місто підключено до порталу 

“Відкрите місто” (рішення сесії міської ради “Про реалізацію 

спільного Проекту “Відкрите Місто: посилення участі громадян у 

розвитку місцевої громади” в м. Хмельницькому”).  

У липні 2016 року Хмельницька міська рада підписала 

Меморандум про співпрацю з Інститутом бюджету та соціально-

економічних досліджень. Місто Хмельницький стало одним із 

- 

https://www.youtube.com/
http://khmelnytsky.com/
http://e-dem.in.ua/


учасників проекту “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 

(ЗМФІ-ІІ) впровадження”, який фінансується Агенцією США з 

міжнародного розвитку (USAID).  

21 вересня 2016 року затверджена Програма бюджетування за 

участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 

2017-2019 роки, у жовтні місто підключено до порталу 

“Громадський проект”. 

k.  - розробка порталу Хмельницької міської ради, який 

міститиме інформацію про роботу депутатського 

корпусу – відділ сприяння діяльності депутатів, ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”. 

Зареєстровано нове доменне ім’я для офіційного сайту 

Хмельницької міської ради. 

Тестова версія нового сайту розміщена на сервері підрядника 

http://hmr.testht.com/. Проводяться роботи з наповнення розділів 

на сайті, після чого сайт буде перенесено на серверне обладнання 

виконавчого комітету та оприлюднено. 

- 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
2.1. Бюджетно-фінансова політика 

4. Забезпечення прозорості міського бюджету та залучення громади міста до бюджетного процесу: 

l.  - проведення громадських обговорень проекту міського 

бюджету та звітування про його виконання – фінансове 

управління; 

Інформацію про виконання міського бюджету за 2015 рік 

опубліковано в газеті міської ради  “Проскурів” 25 лютого 2016 

року та розміщено на сайті міської ради, публічне представлення 

відбулося 29 лютого 2016 року. 

     12 березня 2016 року проведено презентацію та громадське 

обговорення проекту рішення про внесення змін до бюджету 

розвитку міста на 2016 рік. 

15 грудня 2016 року за участю громадськості проведено 

презентацію проекту бюджету міста на 2017 рік. 

- 

m.  - проведення інформування громадськості міста щодо 

надходжень та використання коштів міського бюджету – 

фінансове управління, управління організаційно-

інформаційної роботи та контролю, ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”. 

Завдяки плідній співпраці з  громадською організацією 

“Об’єднання “Центр політичних студій та аналітики” 

Хмельницький став учасником проекту “Прозорий бюджет”.  

З 2 лютого 2016 року місто підключено до порталу ”Відкритий 

бюджет”, на якому щомісячно оновлюється інформація про 

доходи та видатки міського бюджету.  

На сайті міської ради у розділі “Бюджет” розміщено  

інформацію про доходи та видатки бюджету міста 

Хмельницького у 2016 році. В розділі “Карта ремонтів” 

розміщено 224 об’єкти. 

- 

5.  Підвищення ефективності управління бюджетними коштами та оптимізація видатків міського бюджету: 

n.  - моніторинг виконання доходної частини міського Здійснюється щоденний моніторинг виконання доходної - 

http://hmr.testht.com/


бюджету –  фінансове управління; частини міського бюджету. За 2016 рік обсяг власних доходів 

загального фонду міського бюджету склав 949,1 млн. грн. 

(перевиконання бюджету становить 101,5%), що на 287,8 млн. 

грн. або на 43,5%  більше, ніж за 2015 рік. 

o.  - посилення контролю за цільовим та ефективним 

використанням бюджетних коштів, недопущення 

виникнення кредиторської та дебіторської 

заборгованості у бюджетній сфері – фінансове 

управління. 

На стадії фінансування головних розпорядників коштів 

здійснюється попередній контроль за цільовим та ефективним 

використанням бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів 

забезпечують внутрішній контроль за витрачанням бюджетних 

коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів. 

Здійснюється постійний контроль за веденням 

бухгалтерськими службами бюджетних установ бухгалтерського 

обліку, дотриманням бюджетного законодавства, стандартів 

бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів 

чинного законодавства для недопущення порушень у фінансово-

господарській діяльності та кредиторської і дебіторської 

заборгованості. 

У 2016 році затверджено заходи щодо економного та 

раціонального використання бюджетних коштів. Станом на 

01.01.2017 року економія бюджетних коштів склала 101,1 млн. 

гривень. 

- 

6. Розширення ресурсної бази міського бюджету: 

 - забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати 

фізичними та юридичними особами податків, зборів та 

обов'язкових платежів – Державна податкова інспекція 

у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у 

Хмельницькій області;  

ДПІ у м. Хмельницькому постійно проводиться робота з 

суб’єктами господарювання щодо недопущення заборгованості із 

сплати податків та зборів до міського бюджету. 

За 2016 рік до міського бюджету надійшло 900,9 млн. грн. 

(темп росту до надходжень 2015 року становить 142,3%). 

До бюджету міста мобілізовано: 

- плати за землю юридичних та фізичних осіб в сумі 133,1 млн. 

грн., що становить 105,5% виконання доведених показників 

(додатково надійшло 6,9 млн. грн.); 

- податку з доходів фізичних осіб (60%) в сумі 488,2 млн. грн., 

що становить 117,4% виконання доведених показників 

(додатково надійшло 19,2 млн. грн.); 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарської 

діяльності роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 129,0 

млн. грн., що становить 117,4% виконання доведених 

показників (додатково надійшло 19,2 млн. грн.); 

- 



- єдиного податку з юридичних та фізичних осіб в сумі 145,5 

млн. грн., що становить 104,6% виконання доведених 

показників (додатково надійшло 6,4 млн. грн.). 

 - проведення системної роботи щодо поліпшення 

адміністрування податків, розширення податкової бази, 

виявлення та усунення негативних чинників, що 

несприятливо впливають на рівень надходжень податків, 

зборів і обов’язкових платежів – Державна податкова 

інспекція у м. Хмельницькому Головного управління ДФС 

у Хмельницькій області; 

ДПІ у м. Хмельницькому проводиться постійна робота із 

забезпечення надходжень до міського бюджету. Особлива увага 

приділяється тим суб’єктам господарювання, які зменшили 

перерахування до бюджету податків і зборів, проте нарощують 

обсяги виробництва та реалізації, вивчаються схеми ухилень 

таких суб’єктів господарювання від оподаткування. 

З метою забезпечення додаткових надходжень податку з 

доходів фізичних осіб (далі - ПДФО) здійснюються відповідні 

заходи податкового контролю, зокрема: 

- проводиться  робота із платниками, які мають заборгованість із 

заробітної плати та ПДФО; 

- на робочих групах в ДПІ у м. Хмельницькому та на робочих 

групах при міській раді проведено співбесіди з питання 

визначення причин виплати заробітної плати менше 

законодавчо встановленого мінімуму з керівниками 1687 

суб’єктів господарювання, з них 1197 підвищили рівень 

мінімальної заробітної плати; 

- виявлено 14 підприємств, які нараховували та виплачували 

дохід без перерахування ПДФО та військового збору 

(внаслідок проведеної роботи підприємствами сплачено ПДФО 

в сумі 26,0 тис. грн.); 

- постійно здійснюється моніторинг правильності подання 

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з 

них податку (проведено 201 перевірку та застосовано 

штрафних санкцій на суму 134,2 тис. грн.); 

- проводиться моніторинг платників, які зареєстровані в інших 

регіонах та здійснюють діяльність в м. Хмельницькому без 

сплати ПДФО, та направляються листи щодо сплати ПДФО за 

місцем здійснення діяльності (залучено до оподаткування 9 

підприємств, якими сплачено ПДФО в сумі 19,5 тис. грн.). 

З метою збільшення кількості найманих працівників 

проводяться співбесіди з платниками, кількість найманих 

працівників у яких не відповідає виду та специфіці господарської 

- 



діяльності. За результатами співбесід додатково оформлено 1564 

найманих працівника. 

З метою забезпечення додаткових надходжень акцизного 

податку та єдиного податку здійснювались відповідні заходи 

податкового контролю, зокрема: 

- моніторинг правильності подання декларації акцизного податку 

(проведено 253 перевірки та застосовано штрафних санкцій в 

розмірі 77,1 тис. грн.); 

- моніторинг правильності подання податкової декларації з 

єдиного податку-юридичної особи (проведено 108 перевірок та 

застосовано штрафних санкцій в розмірі 68,1 тис. грн.). 

 - вжиття заходів, спрямованих на скорочення 

податкового боргу – Державна податкова інспекція у м. 

Хмельницькому Головного управління ДФС у 

Хмельницькій області; 

З початку 2016 року укладено 15 договорів про розстрочення 

податкових зобов’язань на загальну суму 1,7 млн. грн. (у т.ч. до 

міського бюджету - 5 договорів на суму 334,5 тис. грн.), 3 

платникам розстрочено податковий борг в сумі 702,2 тис. грн. (у 

т.ч. до міського бюджету – на суму 493,8 тис. гривень). 

За 2016 рік забезпечено надходження коштів в рахунок 

погашення податкового боргу та сплати розстрочених податкових 

зобов’язань у сумі 22,6 млн. грн. (у т.ч. до міського бюджету – 7,5 

млн. гривень). 

З метою погашення податкового боргу боржникам вручено 

(направлено) 2242 податкові вимоги, проводиться розшук 

боржників для визначення шляхів та перспектив погашення 

боргів, аналізується якісний та кількісний стан активів. Так, 

станом на 01.01.2017 року, описано майна в податкову заставу на 

суму 14,1 млн. гривень. 

Подано до суду 388 позовних заяв щодо стягнення боргу на 

суму 84,4 млн. гривень. У 2016 році в результаті вжитих заходів 

ДПІ у м. Хмельницькому стягнуто 1,5 млн. гривень, ДВС 

стягнуто 530,9  тис. гривень. 

ДПІ у м. Хмельницькому постійно проводить заслуховування 

керівників підприємств - боржників з питання вжиття дієвих 

заходів, спрямованих на покращення фінансово-господарської 

діяльності підприємств та перспектив погашення податкового 

боргу, доводяться завдання та графіки погашення (сплати).  

- 

 - залучення до оподаткування громадян, які займаються 

підприємницькою діяльністю без державної реєстрації 

У 2016 році проведено: 

- 71 перевірку фізичних осіб-підприємців, в ході якої виявлено 
- 



або не декларують доходи, які підлягають 

оподаткуванню – Державна податкова інспекція у м. 

Хмельницькому Головного управління ДФС у 

Хмельницькій області. 

268 неоформлених найманих працівників та підтверджено 

виплату заробітної плати у “конвертах” у сумі 636,7 тис. грн. 

(фонд оплати), донараховано разом із штрафними санкціями 585 

тис. грн., у т.ч. ПДФО - 213 тис. грн., єдиний соціальний внесок 

(далі ЄСВ) – 372 тис. грн. (матеріали перевірок передані 

управлінню Держпраці у Хмельницькій області для здійснення 

заходів в межах компетенції);   

- 18 перевірок юридичних осіб з питань повноти нарахування 

та сплати ПДФО та ЄСВ, у ході яких встановлені факти виплати 

заробітної плати без сплати (невчасної сплати) податків і зборів із 

заробітної плати. За результатами донараховано та застосовано 

штрафних санкцій у сумі 1603,1 тис. грн., у т.ч. ПДФО - 1510 тис. 

гривень. 

Обстежено 831 об’єкт, з них 794 об’єкти використовуються  

фізичними особами - підприємцями та виявлено 417 

неоформлених працівників. В результаті проведеної роботи 

оформлено 362 найманих працівника та 155 фізичних осіб – 

підприємців стали на облік в ДПІ у м. Хмельницькому, як 

новостворені.  

З початку 2016 року зареєстровано 128 фізичних осіб-

підприємців з видом діяльності “Надання послуг таксі” та 720 - з 

видом діяльності “Роздрібна торгівля з лотків і на ринках”. 

2.2. Інвестиційна діяльність 

p.  

7. 

Просування м. Хмельницького як об’єкта інвестування та популяризація його інвестиційних можливостей серед потенційних 

інвесторів:  

 - розробка концепції бренду та концепції візуальної 

ідентичності бренду міста Хмельницького –  управління 

економіки, залучені організації та установи; 

Розроблення концепції бренду та візуальної ідентичності міста 

Хмельницького заплановано на 2018 рік.  

З метою розробки концепції бренду та концепції візуальної 

ідентичності міста Хмельницького проведено опитування 

мешканців міста (близько 2000 анкет). 

- 

 - забезпечення впізнаваності міста та створення 

позитивного інвестиційного іміджу на місцевому та 

міжнародному рівнях – управління економіки; 

З метою позиціювання міста як інвестиційно-привабливого на 

веб-сайті міської ради в розділі “Інвестиційна діяльність” 

розміщено перелік муніципальних інвестиційних проектів, 

періодично оновлюється коротка інформація про місто, експортні 

можливості промислових підприємств міста, вільні виробничі 

площі та офісні приміщення, які можуть бути запропоновані 

інвесторам для ведення виробничої та економічної діяльності, 

- 



земельні ділянки, які будуть реалізовуватись шляхом продажу на 

аукціоні. 

З метою активізації міжнародного співробітництва міста, 

забезпечення пізнаваності міста та створення позитивного 

інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях 

рішенням міської ради від 20.07.2016 року №76 затверджено 

Програму міжнародного співробітництва та промоції міста 

Хмельницького на 2016-2020 роки. 

 - участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових 

заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах 

тощо) – управління економіки, Хмельницька торгово-

промислова палата, суб’єкти господарювання; 

У 2016 році підприємства міста приймали участь у наступних 

заходах: 

- виставці “VIROEXPO-2016” (м. Віровітіца (Хорватія), 25-27 

лютого 2016 року); 

- відео-мості Київ-Гуанчжоу “Кантонський Ярмарок: нові 

можливості для українського бізнесу” для представників  ділових 

кіл України, зацікавлених у співробітництві з Китаєм (м. Київ,  

14 березня 2016 року); 

- конференції за участі Вишеградської Четвірки та України 

“Розвиток малого і середнього бізнесу - вишеградський досвід для 

урядових представників української економіки” (м. Вінниця,  

14 квітня 2016 року); 

- українсько-хорватській бізнес-зустрічі в рамках дводенного 

візиту делегації Віровітічко-Подравської жупанії, Республіка 

Хорватія (м. Хмельницький, 20 травня 2016 року); 

- українсько-німецькому бізнес-форумі (м. Мюнхен, 8-9 червня 

2016 року); 

- українсько-канадському бізнес-форумі з актуальних питань 

економічного співробітництва країн (м. Торонто, 20-21 червня 

2016 року); 

- конференції в рамках проекту ЛЕВ в Україні “Формування 

дорожньої карти розвитку підприємництва в регіонах України”  

(м. Київ, 23 червня 2016 року); 

- форум “Автомобільна та харчова логістика” (м. Відень,  

13 вересня 2016 року); 

- дні славності Чехії у м. Брандіс над Лабелем Стара Болеслав 

та обговорення питань подальшого українсько-чеського ділового 

співробітництва (м. Брандіс, вересень 2016 року). 

- 

 - сприяння розвитку співробітництва з міжнародними З метою розширення взаємовигідного співробітництва 28 - 



організаціями та містами-побратимами у сферах освіти, 

культури, туризму тощо – управління економки, 

управління організаційно-інформаційної роботи та 

контролю, управління освіти, управління культури і 

туризму. 

березня 2016 року під час візиту офіційної делегації до м. Руставі 

(Грузія) підписано Меморандум про співпрацю між 

Муніципалітетом міста Руставі та Хмельницькою міською радою. 

20-24 травня 2016 року офіційна делегація Хмельницької 

міської ради прийняла участь у Днях міста Бельц, Молдова. 

24-26 червня 2016 року офіційна делегація Хмельницької 

міської ради прийняла участь у Днях міста Чеханов. 

Проведено переговори щодо можливості започаткування 

партнерських відносин з містами Віровітиця (Хорватія) та 

Влоцлавек (Польща). 

23 серпня 2016 року в Посольстві Канади в Україні відбулась 

офіційна зустріч делегації міської ради з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком, 

директором департаменту розвитку Посольства Канади в Україні 

Дженіфер Купер та директором департаменту торгівлі 

Посольства Канади в Україні Клінтом Мартіном. Під час зустрічі 

делегація міста ознайомила представників посольства з 

потенціалом міста, презентувала проекти, які можна реалізувати 

за підтримки Канади. Досягнуто домовленостей про співпрацю, 

консультативну допомогу в питаннях міжнародних зв’язків, 

вільної торгівлі з Канадою, залученні інвестицій, будівництва 

сміттєсортувального комплексу, а також про участь 

представників Канади у Форумі з енергоефективності фонду E5P 

у Хмельницькому, проведення спільного бізнес-форуму 

тощо. Представники міської ради ознайомилися з цікавими 

проектами підтримки малого і середнього бізнесу, виходу його на 

міжнародні ринки, створення і функціонування індустріального 

парку, програмою СUTIS. 

19 серпня 2016 року Надзвичайний та Повноважний Посол 

Канади в Україні Роман Ващук відвідав місто Хмельницький, а  

20 вересня 2016 року зустрівся з підприємницькою 

громадськістю. Під час зустрічі були обговорені питання 

зовнішньоторгівельного співробітництва між країнами, його 

проблеми та перспективи. 

13-15 вересня 2016 року офіційна делегація Хмельницької 

міської ради прийняла участь у Днях міста Сілістра. 

22 вересня 2016 року в місті відбувся семінар Фонду E5P на 



тему “Можливості фінансування муніципального сектору для 

енергоефективності разом з E5P”. Метою семінару було  

представити різні фінансові механізми та можливості, які можна 

застосувати в Україні в рамках програми E5P.  

24-25 вересня 2016 року у місті з візитом перебували делегації 

міст-побратимів Чеханов (Польща), Шауляй (Литва), Сілістра 

(Болгарія), а також Президент Continental European Union Club 

(Франція) Олів’є Ведрін, які взяли участь у святкуванні Дня міста 

Хмельницького.  

У вересні 2016 року представники міської ради відвідали з 

робочим візитом м. Ліберец та м. Стальова Воля (Чеська 

Республіка). Під час візиту обговорено питання створення та 

функціонування сміттєпереробного заводу на території міста 

Хмельницького. 

28 листопада 2016 року відбулась офіційна зустріч керівництва 

міської ради з делегацією Республіки Польща. Під час зустрічі 

підписано лист про наміри співробітництва між містами 

Хмельницький та Влоцлавек та прийнято рішення, що першим 

кроком співпраці стане організація зустрічі бізнесових кіл і 

вироблення чітких пропозицій щодо можливої взаємодії.  

7 грудня 2016 року відбулась робоча зустріч керівництва 

міської ради з представниками канадських компаній Refraction 

Asset Management, Lockton Companies, Suntek Systems та Wooden 

Horse Strategies. Предметом обговорення під час зустрічі були 

питання щодо налагодження співпраці у сфері освіти та культури, 

співробітництва між торгово-промисловими палатами, реалізації 

проектів зеленої енергетики на умовах державно-приватного 

партнерства. Крім цього, розглянуто питання щодо приватизації 

ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

16-18 грудня 2016 року офіційна делегація міста 

Хмельницького відвідала з офіційним візитом м. Чеханов та взяла 

участь у Різдвяному ярмарку, де майстри народного мистецтва 

представили продукцію ручної роботи. 

8. Вдосконалення системи залучення інвестиційних ресурсів в економіку міста Хмельницького:  

 - залучення міжнародної фінансової та технічної 

допомоги, грантових коштів, запровадження механізму 

державно-приватного партнерства для реалізації 

Відповідно до Угоди про співпрацю між Корпусом Миру 

США в Україні та Хмельницькою міською радою в рамках 

проекту “Розвиток громад” з 15 червня 2016 року в міській раді 

- 



інфраструктурних та соціальних проектів – управління 

економіки; 

працює доброволець Корпусу Миру США в Україні, який надає 

допомогу у розробці та реалізації проектів соціального, 

економічного, культурного, екологічного спрямування, які 

орієнтовані на розвиток територіальної громади міста 

Хмельницького, покращення співпраці між міською радою, 

громадськими організаціями та бізнесом. 

Хмельницький є містом-партнером в рамках міжнародного 

проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку 

США (USAID) “Муніципальна енергетична реформа в Україні”. 

В рамках проекту міською радою спільно з консультантами 

проекту підготовлено План дій зі сталого енергетичного розвитку 

міста Хмельницького на 2016-2025 роки (далі ПДСЕР), який 

затверджено рішенням сесії міської ради 18 травня 2016 року. 

ПДСЕР включає Каталог інвестиційних проектів міста 

Хмельницького, в якому міститься інформація про інвестиційні 

проекти, основною метою впровадження яких є скорочення 

споживання енергетичних ресурсів та зниження рівня викидів 

СО2, у розрізі муніципальних секторів. 

Спільно з проектом ведеться робота з розробки та 

впровадження проекту державно-приватного партнерства 

“Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації 

звалищного газу з полігону твердих побутових відходів, 

виробництво електроенергії” на умовах договору концесії. 

Прийнято рішення міської ради від 20.07.2016 року №9 “Про 

підготовку до проведення концесійного конкурсу щодо реалізації 

проекту “Будівництво та експлуатація комплексу по збору та 

утилізації звалищного газу з полігону твердих побутових 

відходів, виробництво електроенергії” та затверджено попереднє 

техніко-економічне обґрунтування проекту. 

Заявка Хмельницької міської дитячої лікарні щодо отримання 

медичного обладнання успішно пройшла перший відбір на 

грантову допомогу уряду Японії програми “Кусаноне”. 

19 вересня 2016 року відбувся візит координатора програми до 

міста Хмельницького, під час якого вона оглянула роботу 

відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених 

Хмельницької міської дитячої лікарні. 

27 грудня 2016 року підписано кредитний договір між 



міською радою та Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацію (НЕФКО) на реалізацію проектів з 

енергозбереження, а також підписано договір про надання 

грантової допомоги в розмірі 200,0 тис. євро. 

 - сприяння реалізації інвестиційних проектів, 

забезпечення належного рівня супроводу компаній, які 

впроваджують інвестиційні проекти – управління 

економіки; 

З метою сприяння реалізації інвестиційної діяльності впродовж 

2016 року проведено ряд зустрічей з потенційними інвесторами. 

13 квітня 2016 року міський голова провів зустріч з 

представниками потенційних інвесторів з Канади щодо 

будівництва сміттєпереробного заводу у місті.  

15 квітня 2016 року відбулась робоча зустріч заступника 

міського голови з директором підприємства з німецькими 

інвестиціями – ТОВ “Дювельсдорф Україна”, під час якої 

обговорено перспективи створення індустріального парку на 

території міста. Крім цього, з метою розширення виробничих 

потужностей підприємству презентовано земельні ділянки, які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону з продажу 

права оренди.   

4 травня 2016 року відбулась робоча зустріч з Томасом Хірве із 

Естонії – співвласником ТОВ “Навірек Україна”. Предметом 

обговорення була презентація системи GPS-навігації на 

комунальному транспорті, обговорення можливості створення 

диспетчерського пункту відстеження руху громадського 

транспорту та встановлення електронних табло на зупинках. За 

результатами зустрічі прийнято рішення детальніше вивчити 

пропозицію від естонської компанії після проведення відповідних 

розрахунків проекту в сфері комунального транспорту. 

14 червня 2016 року відбулася зустріч із потенційними 

інвесторами з Італії. В ході переговорів італійськими 

представниками запропоновано до розгляду проект сміттє-

переробного заводу із можливістю створення нових 300 робочих 

місць. 

15 червня 2016 року відбулися переговори з німецькими 

інвесторами, які розглядають Хмельницький як місто, де хотіли 

би побудувати завод з виробництва дрібної побутової техніки, що 

надасть можливість створення 800 нових робочих місць. Після 

зустрічі з потенційними інвесторами оглянуто земельні ділянки, 

на яких інвестори могли б розмістити виробництво. 

- 



17 червня 2016 року відбулась зустріч з представниками 

Чеської Республіки. Предметом обговорення під час зустрічі були 

питання реалізації муніципальних інвестиційних проектів, а саме 

розробки та впровадження комп’ютерної системи бази даних для 

муніципалітету та будівництва комплексу з переробки твердих 

побутових відходів.  

30 червня 2016 року відбулась робоча зустріч з 

представниками Канадської компанії Climax Megaland Inc. 

Предметом обговорення були питання щодо можливості 

будівництва сміттєпереробного заводу.  

4 жовтня 2016 року відбулась робоча зустріч міського голови з 

власниками ТОВ “Дювельсдорф Україна”, під час якої 

обговорено можливості розширення виробничих потужностей, 

збільшення штату працівників та пошуку механізму передачі 

земельної ділянки під виробничим приміщенням, яке придбало 

підприємство для розширення виробничих потужностей.  

11 жовтня 2016 року відбулась робоча зустріч з 

представниками польської компанії Сentrum Kapitałowe  Sp. z o.o. 

Предметом обговорення під час зустрічі були питання щодо 

можливості створення на території міста Хмельницького 

комплексу термічного перетворення відходів.  

12 жовтня 2016 року відбулась робоча зустріч керівництва 

міської ради з громадянином Німеччини Йорком Майсснером 

(ТОВ “Спільне українсько-німецьке підприємство 

“Альтернативні енергосистеми і технології захисту оточуючого 

природного середовища”). Предметом обговорення стала 

інвестиційна пропозиція щодо утилізації звалищного газу. За 

результатами зустрічі прийнято рішення детально опрацювати 

технічні умови, які надасть ПАТ “Хмельницькобленерго” та 

загальні умови договору, а також розробити детальний бізнес-

план проекту. 

2 листопада 2016 року відбувся візит японської компанії 

Yazaki Europe Ltd. до міста Хмельницького. Міською радою 

організовано виїзд делегації на попередньо відібрані земельні 

ділянки типу greenfield. 

28 листопада 2016 року відбулась офіційна зустріч 

керівництва міської ради з делегацією Республіки Польща. Під 



час зустрічі підписано лист про наміри співробітництва між 

містами Хмельницький та Влоцлавек.  

7 грудня 2016 року відбулась робоча зустріч з 

представниками канадських компаній Refraction Asset 

Management, Lockton Companies, Suntek Systems та Wooden Horse 

Strategies. Предметом обговорення під час зустрічі були питання 

щодо налагодження співпраці у сфері освіти та культури, 

співробітництва між торгово-промисловими палатами, реалізації 

проектів зеленої енергетики на умовах державно-приватного 

партнерства. Крім цього, розглянуто питання щодо приватизації 

ПАТ “Хмельницькобленерго”.  

22 грудня 2016 року відбулося засідання робочої групи з 

проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових 

майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам, в ході 

якого обговорено стратегічні напрями роботи та визначено 

перелік земельних ділянок, що потребують інвентаризації. 

 - забезпечення реалізації соціальних інвестиційних 

проектів – управління економіки; 

18 травня 2016 року рішенням сесії міської ради № 7 

затверджено Програму “Громадські ініціативи”                                        

м. Хмельницького на 2016-2020 роки. Рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 11.08.2016 року №571 затверджено 

перелік 13 мікропроектів громадських ініціатив і розмір їх 

фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету                                   

у 2016 році на загальну суму 990,2 тис. гривень. 

Станом на 01.01.2017 року профінансовано 12 проектів на 

загальну суму 930,2 тис. гривень. 

 За результатами конкурсного відбору міст, який проводився 

Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень 

(ІБСЕД) у червні 2016 року для участі у проекті “Зміцнення 

місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження” за 

підтримки Агентства США  з міжнародного розвитку (USAID), 

місто Хмельницький визначено одним з переможців конкурсу з 

відбору серед пілотних міст в Україні для впровадження 

бюджетування за участю громадян, а також підписано 

Меморандум про співпрацю Хмельницької міської ради та 

Всеукраїнської громадської організації “Інститут бюджету та 

соціально-економічних досліджень”. 

Рішенням сесії міської ради від 21.09.2016 року № 3 

990,2 - МБ 



затверджено Програму та Положення про бюджетування за 

участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького. Цим 

рішенням встановлено, що під час формування бюджету міста 

щорічно у рамках Бюджету участі у проекті міського бюджету у 

межах відповідних бюджетних програм передбачаються кошти 

для реалізації громадських проектів. У 2017 році на реалізацію 

програми заплановано виділити з міського бюджету 1,0 млн. 

гривень. 

 - налагодження співпраці міської ради з польськими 

інвесторами щодо будівництва сміттєпереробного 

комплексу у м. Хмельницькому в рамках реалізації 

Національного проекту “Чисте місто” – управління 

економіки, управління житлово-комунального 

господарства; 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 року № 1011 “Про внесення змін до Положення про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України”, постанова Кабінету Міністрів 

України від 8 грудня 2010 року № 1256, якою затверджено 

перелік проектів із пріоритетних напрямів соціально-

економічного та культурного розвитку (національні проекти), 

зокрема, Національний проект “Чисте місто”, втратила чинність. 

Разом з цим, з метою вирішення проблеми поводження з 

побутовими відходами міською радою розглядаються пропозиції 

щодо будівництва сміттєпереробного заводу, які надходять від 

потенційних інвесторів та виконавців, оцінюються техніко-

економічні показники запропонованих ними проектів. 

З метою залучення інвестора на прийнятних для громади міста 

умовах формується інвестиційна пропозиція, яка буде доступна 

для опрацювання потенційним виконавцям. 

У вересні 2016 року представники міської ради відвідали з 

робочим візитом м. Ліберец та м. Стальова Воля (Чеська 

Республіка). Під час візиту було обговорено питання створення 

та функціонування сміттєпереробного заводу на території міста 

Хмельницького. 

- 

 - вивчення можливості організації і функціонування 

індустріального парку на території або за межами міста 

Хмельницького – управління економіки, управління 

земельних ресурсів та земельної реформи; 

Земельна ділянка комунальної власності, яка відповідала б 

вимогам статті 8 Закону України “Про індустріальні парки”, у 

місті відсутня. 

Питання щодо можливості організації і функціонування 

індустріального парку на території або за межами міста 

Хмельницького вивчається.  

- 

 - залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток Укладено 345 договорів про пайову участь замовників у - 



інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста – управління капітального будівництва; 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Хмельницького на загальну суму                         

57,5 млн. гривень.  

У 2016 році до бюджету міста залучено 22,3 млн. гривень. 

q.  - сприяння професійному розвитку кадрового 

забезпечення інвестиційного процесу – управління 

економіки. 

18 лютого 2016 року з метою налагодження роботи щодо 

пошуку та використання позабюджетних джерел фінансування 

для всебічного розвитку міста, здійснення заходів, що 

сприятимуть покращенню рівня екологічної безпеки, охорони 

здоров’я, освіти, культури, туризму та інших сфер суспільного 

життя мешканців міста, для працівників структурних підрозділів 

міської ради, керівників комунальних підприємств, закладів 

культури, освіти, соціальних закладів міста та інших зацікавлених 

проведено навчально-практичний семінар на тему: “Можливості 

залучення ґрантових коштів на фінансування проектів розвитку 

міста”. 

31 березня – 1 квітня 2016 року на запрошення Міжнародного 

республіканського інституту в Україні представники міської ради 

взяли участь у Другій щорічній конференції з демократичного 

врядування, де разом з провідними експертами донорських 

структур, бізнес-середовища обговорили актуальні теми 

муніципального управління  та обмінялися досвідом найкращих 

практик врядування. 

З метою отримання умінь та навичок з підготовки, управління 

та звітності проектів, фінансованих з європейських структурних 

фондів, які адмініструються безпосередньо з Брюсселя або 

українським Урядом представник міської ради бере учать у 

програмі здобуття другої вищої освіти за напрямком “Управління 

європейськими проектами в фінансовій перспективі 2014-2020”, 

організованої Фундацією Central European Academy Studies and 

Certification (CEASC), Бидгощ, Польща у співпраці з Wyższa 

Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU), Лодзь, Польща. В 

рамках програми 23-24 січня та 5-6 березня 2016 року в м. Київ 

відбулися навчальні з’їзди. 

17-20 травня 2016 року представник міської ради взяв участь у 

навчальній поїздці до м. Львів, яка була частиною програми МРІ з 

муніципального врядування, що здійснюється за підтримки Уряду 

Канади. 

- 



23-26 червня 2016 року представник міської ради взяв участь у 

семінарі з обміну досвідом на тему: “Кращі практики місцевого 

самоврядування: інструментарій комплексного розвитку 

громади” (м. Тростянець, Сумської області). Під час семінару 

обговорено механізми залучення інвестицій для розвитку 

економіки міста, шляхи реалізації грантових програм та 

можливості розвитку економічної спроможності громади. 

У вересні 2016 року представники міської ради відвідали з 

робочим візитом м. Ліберец та м. Стальова Воля (Чеська 

Республіка). Під час візиту обговорено питання створення та 

функціонування сміттєпереробного заводу на території міста 

Хмельницького. 

5-9 грудня 2016 року прийнято участь у вступному семінарі 

міжнародної навчальної програми у м. Скоп’є (Македонія), в 

рамках тренінгової програми “Посилення місцевої демократії та 

урбаністичного розвитку за допомогою підходу SymbioCity” для 

представників українських муніципалітетів, організованій 

Шведським міжнародним центром місцевої демократії у 

співпраці з SKL International (Шведською асоціацією місцевих 

органів влади і регіонів) за фінансової підтримки шведського 

агентства з питань міжнародного розвитку SIDA.  

Програмою передбачено участь команди від міста в 5 

тренінгових сесіях і підготовка комплексного проекту для 

впровадження стратегії сталого розвитку міста за системою 

SymbioCity.  

З метою вивчення європейського досвіду доброго врядування 

Хмельницька міська рада долучилася до участі у проекті 

“Німецько-українська академія з питань доброго урядування та 

підвищення компетентності в Європі” (AGREE) Європейської 

академії Берліну (2 представники міської ради підвищили рівень 

компетенції у даному проекті). 

2.3. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу 

9. Розвиток та модернізація виробництва промислових підприємств міста: 

 - сприяння розширенню ринків збуту та збільшенню 

обсягів експорту шляхом залучення промислових 

підприємств до участі у всеукраїнських та міжнародних 

виставкових заходах – управління економіки; 

Керівники промислових підприємств постійно інформувались 

про проведення всеукраїнських та міжнародних виставок, 

запрошувались прийняти участь у різнопланових зустрічах з 

представниками бізнесу країн СНД та Західної Європи. 

- 



Протягом 2016 року підприємства міста приймали участь у 

наступних виставкових заходах: 

- ТОВ “Поліграфіст”, ПП Ярина у виставці “VIROEXPO-

2016” (м. Віровітіца (Хорватія)); 

- ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод” у XXVIII 

Міжнародній агропромисловій виставці “АГРО-2016” у 

Національному комплексі “Експоцентр України” (м. Київ); 

- ТОВ “Літма” у Міжнародній спеціалізованій виставці 

взуття і аксесуарів “ExpoShoes 2016” (м. Київ); 

- ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес” у VIIІ 

Міжнародній спеціалізованій виставці “Металообробка. 

Інструмент. Пластмаса – 2016”  (м. Київ); 

- ПАТ “Завод “Темп”, ПАТ “Хмельницький завод КПУ 

“Пригма-Прес”  у XV Міжнародному промисловому форумі  

(м. Київ). 

Інформація щодо проведення виставково-ярмаркових заходів в 

країнах – основних торговельних партнерах України на 2016 рік 

розміщена на офіційному веб-сайті міської ради у розділі “Для 

бізнесу ”. 

 - проведення моніторингу щодо впровадження 

промисловими підприємствами міста новітніх 

технологій, обладнання та продукції – управління 

економіки; 

Інноваційно-активними підприємствами міста є: ДП 

“Новатор”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Сіріус Екстружен”, 

ТОВ “Трансформатор сервіс”, ПАТ “Хмельницький завод КПУ 

“Пригма-Прес”, ВАТ завод “Темп”, КП “Південно-Західні 

тепломережі” та МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”. 

- 

 - удосконалення медичної техніки відповідно до 

європейських стандартів, розширення спектру 

лічильників води, придбання обладнання для контролю 

виготовлення друкованих плат та електронних вузлів – 

державне підприємство “Новатор”; 

ДП “Новатор” проведено заходи щодо удосконалення 

медичної техніки відповідно до європейських стандартів, подано 

пакет документів на сертифікацію продукції. 

- 

 - сприяння розвитку мережі фірмової торгівлі місцевих 

товаровиробників – управління торгівлі.  

Міською владою створюються максимально сприятливі умови 

для ведення бізнесу на території міста, у тому числі для місцевих 

товаровиробників, що забезпечують задоволення потреб 

населення у продовольчих товарах. 

Станом на 01.01.2017 року в місті функціонує 134 об’єкти 

фірмової торгівлі. Впродовж 2016 року розширено мережу 

фірмової торгівлі місцевих товаровиробників - відкрито 13 нових 

об’єктів.  

 



Продовжує функціонувати постійно діюча виставка-ярмарок на 

вул. Львівське шосе, 14, на якій здійснюють торгівлю 28 

товаровиробників. 

 Всього:  990,2 - МБ 

2.4. Регулювання у сфері земельних відносин та ефективне  

управління об’єктами комунальної власності 
r.  

10. 
Ефективне використання земельних ділянок та забезпечення прозорості при вирішенні земельних питань: 

s.  - забезпечення прозорості та неупередженості процесу 

продажу земельних ділянок та передачі їх в оренду – 

управління земельних ресурсів та земельної реформи; 

Процес продажу земельних ділянок та передача їх в оренду 

здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства. 

28-29 квітня 2016 року проведено земельні торги у формі 

аукціону. Продано 13 земельних ділянок на суму 1,7 млн. 

гривень. 

14-16 грудня 2016 року проведено земельні торги у формі 

аукціону. Продано 13 земельних ділянок на суму 1,5 млн. 

гривень. 

306,0 - МБ 

t.  - проведення комплексу землевпорядних робіт з 

підготовки ділянок до продажу – управління земельних 

ресурсів та земельної реформи; 

Проводиться підготовка актів вибору земельних ділянок для 

подальшого включення їх до переліку ділянок, які виставляються 

на земельні торги. 

Затверджено проекти землеустрою на 49 земельних ділянок з 

подальшим виставленням їх на земельні торги та включено до 

переліку одну земельну ділянку, яка може бути виставлена на 

аукціон.  

43,8 - МБ 

u.  - надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам, які 

перебувають у черзі – управління земельних ресурсів та 

земельної реформи; 

Станом на 01.01.2017 року відповідно до рішень сесій міської 

ради надано 168 земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки). 

- 

v.  - встановлення в натурі (на місцевості) межі прибережної 

захисної смуги річки Південний Буг та річки Плоскої (в 

центральній частині міста) – управління земельних 

ресурсів та земельної реформи;  

Кошти на фінансування заходу в бюджеті міста не передбачені.  - 

w.  - розроблення технічної документації з проведення 

нормативної грошової оцінки земель міста 

Хмельницького – управління земельних ресурсів та 

земельної реформи. 

Укладено договір з Українським державним науково-

дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто”  ім. Ю. М. 

Білоконя щодо розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Хмельницького. 

368,2 - МБ 

11. Підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста: 



x.  - продовження проведення інвентаризації та створення 

єдиної бази об’єктів комунальної власності – управління 

комунального майна, балансоутримувачі нерухомого 

майна; 

Управління комунального майна в розрізі балансоутримувачів  

формує перелік основних засобів (будівель, споруд, приміщень) 

та узагальнену  інформацію щодо вартості комунального майна. 

Проведено інвентаризацію приміщень, які передані в 

тимчасове безоплатне користування та оренду юридичним 

особам та фізичним особам – підприємцям.  

Сформовано базу щодо нерухомого майна комунальної 

власності, переданого в оренду та користування (із щомісячним 

поновленням даних щодо орендної плати та комунальних 

послуг). 

- 

y.  - забезпечення прозорості продажу та передачі в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності – 

управління комунального майна; 

У 2016 році проведено 2 конкурси з визначення орендарів 

нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності. За 

результатами конкурсу передано в оренду 3 приміщення  площею 

69,4 кв. м. 

За результатами вивчення попиту рішеннями виконавчого 

комітету надано дозвіл на передачу в оренду приміщень міської 

комунальної власності 35 юридичним особам загальною площею 

4,0 тис. кв. м та 50 фізичнім особам – підприємцям загальною 

площею 2,5 тис. кв. м.    

Інформація про оголошення аукціонів з продажу майна міської 

комунальної власності розміщується в газеті міської ради 

“Проскурів” та на офіційному веб-сайті міської ради. 

30 вересня 2016 року відбувся аукціон з продажу нежитлового 

приміщення на вул. Грушевського, 82 площею 32,5 кв. м.  

- 

z.  - продовження виготовлення свідоцтв на право власності 

на нерухоме майно, яке перебуває у власності 

територіальної громади міста – управління комунального 

майна, балансоутримувачі нерухомого майна; 

За 2016 рік зареєстровано право власності на 34 об’єкти 

нерухомості. 
- 

aa.  - проведення претензійно-позовної роботи по стягненню 

заборгованості по орендній платі за використання майна 

комунальної власності – управління комунального 

майна, МКП по утриманню нежитлових приміщень; 

Станом на 01.01.2017 року надіслано 289 претензій орендарям 

на суму 1688,9 тис. грн., 8 попереджень щодо невиконання умов 

договорів тимчасового користування, 10 попереджень про 

закінчення договорів тимчасового користування, 2 попередження 

про закінчення договору оренди, 5 пропозицій на розірвання 

договорів оренди та 1 пропозиція на розірвання договору 

тимчасового користування, 6 позовних заяв про стягнення 

заборгованості з орендної плати на суму 869,7 тис. грн., 10 

позовних заяв про дострокове розірвання договору оренди та 13 

- 



позовних заяв про виселення з нежитлового приміщення. 

bb.  - проведення капітальних ремонтів будівель та 

приміщень комунальної власності з метою покращення 

їх експлуатаційних характеристик – МКП по утриманню 

нежитлових приміщень. 

У 2016 році виконано ремонтних робіт в будівлях та 

приміщеннях комунальної власності на суму 1241,7  тис. гривень. 

 

1241,7 – ВК 

12. Забезпечення ефективності і результативності управління комунальними підприємствами: 

cc.  - забезпечення своєчасної розробки та затвердження 

фінансових планів комунальних підприємств – 

виконавчі органи, у підпорядкуванні яких перебувають 

комунальні підприємства, комунальні підприємства; 

Комунальним підприємствами міста розроблено та 

затверджено фінансові плани роботи на 2016 рік. 
- 

 - моніторинг виконання комунальними підприємствами 

показників фінансових планів – відділ внутрішнього 

контролю; 

За 2016 рік затверджені плани в частині доходів виконали 28 

комунальних підприємств (78,0% від загальної кількості 

підприємств). Показники фінансового результату в межах 

затверджених фінансових планів виконали 25 комунальних 

підприємства (69,0 %). 

- 

 - забезпечення максимально можливої прибутковості 

комунальних підприємств – комунальні підприємства; 

За підсумками 2016 року прибутки отримали 25 підприємств 

на загальну суму 3,0 млн. гривень. 
- 

 - забезпечення розгляду на засіданнях балансових 

комісій показників фінансово-господарської діяльності 

підприємств комунальної власності міста, підготовка 

пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи – 

відділ внутрішнього контролю; 

За підсумками роботи комунальних підприємств за 2015 рік 

проведено засідання балансової комісії, на яких розглянуто 

роботу 37 підприємств. На засіданнях підприємствам надано 

доручення, направлені на підвищення ефективності їх роботи, 

забезпечення раціонального використання енергоресурсів. 

За результатами роботи балансової комісії прийнято рішення 

виконавчого комітету від 12.05.2016 року №315 “Про підведення 

підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що 

належать до комунальної власності територіальної громади   

м. Хмельницького”. 

- 

dd. \
\ 

- зменшення обсягів бюджетного фінансування за 

рахунок збільшення доходів, отриманих від 

провадження госпрозрахункової діяльності – комунальні 

підприємства. 

У 2016 році із 11 комунальних підприємств, які отримують 

бюджетне фінансування, по 4 підприємствах відсоток бюджетних 

коштів у загальній сумі доходів зменшився у порівнянні з 

минулим роком. 

- 

ee.  Всього: 
 

1959,7 – МБ, 

1241,7 – ВК 

2.5. Поліпшення бізнес-клімату, розвиток малого та середнього підприємництва 

ff.  

13. 

Дерегуляція підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар'єрів при започаткуванні власної справи: 

gg.  - ефективна реалізація принципів державної Плани діяльності міської ради та виконавчого комітету -- 



регуляторної політики (оприлюднення проектів 

регуляторних актів, проведення їх обговорення за участю 

громадськості, проведення відстежень результативності 

прийнятих регуляторних актів) – виконавчі органи 

міської ради, управління економіки; 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на ІІ 

півріччя 2016 року затверджені рішеннями міської ради від 

20.07.2016 року  №6 та виконавчого комітету міської ради від 

23.06.2015 року №451. 

Реєстр регуляторних актів розміщено на офіційному веб-

сайті міської ради в розділі “Регуляторна політика”. Станом на 

01.01.2017 року у місті діяло 76 регуляторних актів (62 рішення 

міської ради, 14 рішень виконавчого комітету). 

Відповідно до плану-графіку проведення заходів з 

відстеження власних регуляторних актів Хмельницької міської 

ради та виконавчого комітету на 2016 рік протягом звітного 

періоду проведено відстеження 21 регуляторного акту.  

Вся інформація щодо здійснення регуляторної політики 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради у розділі 

“Регуляторна політика”. 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об'єднань протягом  2016 року на офіційному 

веб-сайті Хмельницької міської ради та у газеті “Проскурів”  

опубліковано проекти рішень Хмельницької міської ради “Про 

передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення 

земельних торгів у м. Хмельницькому”; “Про впорядкування 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на 

території міста Хмельницького” та рішення виконавчого комітету 

“Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Хмельницькому та втрату чинності рішення 

виконкому”.  

У 2016 році проведені громадські обговорення проектів 

регуляторних актів та розгляд проектів регуляторних актів на 

засіданнях консультативно-дорадчих органів при виконавчому 

комітеті міської ради: 

- проекту регуляторного акту - рішення Хмельницької 

міської ради “Про передачу в оренду земельних ділянок, 

підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому” 

(31.08.2016 року) 

- проекту регуляторного акту - рішення Хмельницької 

міської ради “Про впорядкування розміщення тимчасових споруд 



для провадження підприємницької діяльності так тимчасових 

конструкцій на території міста Хмельницького” (27.07.2016 

року). 

hh.  - залучення підприємців та їх громадських об'єднань до 

обговорення проблемних питань здійснення 

підприємницької діяльності – управління економіки; 

Оновлено склад координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва. Протягом 2016 року проведено 2 засідання 

координаційної ради. 

15 червня 2016 року укладено Меморандум про співпрацю між 

Хмельницькою міською  радою та  громадською організацією 

“Асоціація Хмельницьких ринків”, основною метою якого є 

системна співпраця і сприяння захисту законних  економічних, 

соціальних та інших спільних прав та інтересів підприємців на 

ринках міста, надання  практичної і методичної допомоги в 

розвитку торговельно-технологічного процесу, координації дій в 

торговельному обслуговуванні споживачів, розвитку 

інфраструктури ринків та участі ринків в заходах, що спрямовані 

на розвиток міста та його громади. 

Проведено низку виїзних нарад щодо розгляду поточного 

стану та короткострокових прогнозів роботи підприємств міста 

Хмельницького (ТОВ “Тін-Імпекс”, ТОВ “Дювельсдорф 

Україна”, ТОВ “Реноме”, ПАТ “Завод “Темп”, ПНВП 

“Корпускула”, ТОВ “Сіріус Екстружен”, ТДВ 

“Хмельницькзалізобетон”, ПВКФ “Бджілка”, ТОВ ХКФ 

“Кондфіл”, ПАТ “Хмельпиво”, ТОВ “Літма”), у ході яких 

ознайомлено з роботою зазначених підприємств, а також з 

проблемними питаннями, що гальмують їх розвиток. За 

підсумками нарад, сформовано перелік інфраструктурних 

проблем, що потребують вирішення на місцевому рівні.  

- 

ii.  - подальше запровадження прозорих механізмів 

започаткування власного бізнесу та забезпечення діалогу 

між владою та бізнесом – управління економіки, 

управління адміністративних послуг.  

Для спрощення механізму запровадження власного бізнесу та 

виконання норм Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення 

бізнесу (дерегуляція)” та з метою належної організації роботи  в 

сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  

адміністратори управління адміністративних послуг підключені 

до Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно, 

Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців для отримання відомостей органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх 

- 



справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України. 

14. Покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва: 

jj.  - надання первинної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам у започаткуванні підприємницької діяльності - 

Центр підтримки малого підприємництва; 

Завершилась реалізація проекту “Стабілізаційна  підтримка 

внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад у розвитку 

мікропідприємництва” за фінансової підтримки Міжнародної 

організації з міграції.  

В результаті реалізації проекту 85 бенефіціарів отримали 

обладнання, з них: 

- 13 бенефіціарів з програми мікропідприємництва; 

- 73 бенефіцари з програми самозайнятості.  

Загальна сума отриманого обладнання склала  

100,0 тис. дол. США (2,5 млн. грн.).  

У 2016 році Центр підтримки малого підприємництва отримав 

грант від організації МОМ в Україні в рамках проекту 

“Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення 

засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, 

що постраждало внаслідок конфлікту в Україні”. Проект 

передбачає проведення роботи з внутрішньо переміщеними 

особами та учасниками АТО, спрямованої на започаткування ними 

власної справи. В разі підтримки бізнес-планів планується 

закупівля обладнання для близько 70 осіб, що виявили бажання 

розпочати підприємницьку діяльність. Реалізація проекту 

починається з 01.01.2017 року та триватиме 8 місяців. 

- 

kk.  - надання інформаційно-правової допомоги з питань 

започаткування та ведення бізнесу – Центр підтримки 

малого підприємництва, міський центр зайнятості; 

Надано 228 безоплатних індивідуальних та групових 

консультацій з питань організації та впровадження 

підприємницької діяльності із залученням на громадських 

засадах працівників органів державної влади та громадських 

організацій. 

- 

ll.  - інформування суб'єктів малого та середнього бізнесу 

про проведення виставкових заходів, ярмарок, бізнес-

зустрічей, бізнес-тренінгів, семінарів – управління 

економіки, Хмельницька торгово-промислова палата; 

На офіційному веб-сайті міської ради у розділі “Для бізнесу” 

розміщена інформація щодо проведення виставково-ярмаркових 

заходів в країнах – основних торговельних партнерах України на 

2016 рік.  

Представники суб’єктів підприємництва міста брали участь 

у: 

- засіданні круглого столу з питань розвитку легкої 

промисловості Хмельниччини та виходу на ринки ЄС 

(Хмельницька торгово-промислова палата, 12 лютого 2016 року); 

- 



- семінарі “Вихід на ринки ЄС на прикладі Німеччини”  

(м. Львів, 11 лютого 2016 року); 

- семінарі “Доступ на ринки ЄС для виробників українського 

взуття” (м. Київ, 10 березня 2016 року); 

- круглому столі “Актуальні питання охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності на митному кордоні України”  

(м. Хмельницький, 25 березня 2016 року); 

- конференції за участі Вишеградської Четвірки та України 

“Розвиток малого і середнього бізнесу - вишеградський досвід 

для урядових представників української економіки” (м. Вінниця, 

14 квітня 2016 року); 

- семінарі з питань державних закупівель “Нововведення в 

сфері державних закупівель. Електронні закупівлі - новий 

пілотний проект в Україні як більш прозорий проект здійснення 

державних закупівель” (м. Хмельницький, 02 червня 2016 року); 

- семінарі з питань зовнішньоекономічної діяльності, 

організованому Хмельницькою торгово-промисловою палатою 

спільно з Асоціацією платників податків України у Хмельницькій 

області (м. Хмельницький, 23 червня  2016 року); 

- зустрічі з представником Корпусу Миру (м. Хмельницький, 

23 червня 2016 року); 

- візиті ділових кіл регіону до Чехії з метою ознайомлення з 

впровадженням ефективних систем переробки відходів на 

прикладі підприємств ЄС (вересень 2016 року); 

- офіційній зустрічі з делегацією Республіки Польща  

(м. Хмельницький, 28 листопада 2016 року). 

mm.  - сприяння професійному росту кадрів у сфері малого та 

середнього підприємництва, у тому числі залучення 

представників бізнесу до участі у програмі “Українська 

ініціатива” – управління економіки; 

Підприємства міста взяли участь 06-08 квітня 2016 року у 

робочому семінарі Програми Федерального міністерства 

економіки та енергетики з підготовки управлінських кадрів 

Німеччина-Україна: Fit for Partnership with Germany – Готові до 

співпраці з Німеччиною. 

- 

nn.  - підтримка підприємницької ініціативи безробітних, 

забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-

вразливих верств населення шляхом залучення їх до 

підприємницької діяльності – міський центр зайнятості. 

Протягом 2016 року отримали одноразову допомогу для 

організації підприємницької діяльності 18 безробітних. 

10 безробітних проходили професійне навчання шляхом 

підвищення кваліфікації за напрямом організація 

підприємницької діяльності.  

 З метою орієнтації безробітних на започаткування власної 

374,2 - 

ФЗДССВБ 



справи, з подальшим працевлаштуванням, активізації  зусиль 

безробітних щодо самозайнятості, проведено 12 інформаційних 

семінарів  “Як розпочати свій бізнес” та 11 тематичних семінарів 

“Від бізнес-ідеї до власної справи”. Слухачами семінарів стали 

332 потенційних підприємця. 

211 осіб проходили комп’ютерне тестування за методикою 

дослідження рівня підприємницького потенціалу. 

oo.  
Всього: 

 374,2 - 

ФЗДССВБ 

2.6. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг 

pp.  
15. 

Задоволення попиту населення міста в якісних товарах і послугах та розвиток мережі закладів торговельного і побутового 

обслуговування: 

qq.  - сприяння створенню сучасної інфраструктури торгівлі 

та служби сервісу на рівні європейських стандартів – 

управління торгівлі; 

Станом на 01.01.2017 року у місті функціонує 2292 об’єкти 

торгівлі (1819 магазинів, 473 заклади ресторанного 

господарства), 417 об’єктів  побуту, 40 ринків, 10 торгових 

майданчиків та 17 торгових рядів. 

За 2016 рік зареєстровано 189 об’єктів торгівлі та побуту, 

укладено 547 договорів особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд, а саме відкритих майданчиків 

для харчування та об’єктів дрібнороздрібної мережі. Згідно з 

договорами особистого строкового сервітуту до міського 

бюджету надійшло 4,4 млн. гривень.   

- 

rr.  - проведення ярмарків з реалізації сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів із залученням 

сільськогосподарських та переробних підприємств 

Хмельницької області – управління торгівлі; 

Проведено 6 сільськогосподарських ярмарки, у яких 

прийняли участь фермерські господарства, виробники 

сільськогосподарської продукції та народних ремесел. 

19-21 серпня 2016 року проведено Медовий фестиваль, у 

якому взяли участь 24 суб'єкта господарювання – пасічники, 

бджолярі. 

- 

ss.  - сприяння подальшій розбудові інфраструктури міських 

ринків та перетворенню їх у сучасні торговельно-сервісні 

комплекси – управління торгівлі; 

ТОВ “ТСЦ “Кооператор” збудовано та введено в експлуатацію 

торговий комплекс “Комфорт центр” (площа 6,1 тис. кв. м) на 

вул. Старокостянтинівське шосе, 5. 

Введено в експлуатацію приміщення ринку змішаної торгівлі 

“Приватна справа” на пр. Миру, 69 (площа 580 кв. м). В новому 

ринку розмістили свою підприємницьку діяльність 62 суб'єкти 

господарювання. 

У торговому центрі на вул. Нижній Береговій, 42/1 ТОВ 

“Раунд Центр” (площа 5,1 тис. кв. м) розміщено нові об’єкти 

- 



торгівлі та побуту, а також Академія перукарського мистецтва. 

tt.  - проведення конкурсів професійної майстерності 

“Кращий кухар” та “Кращий продавець” – управління 

торгівлі. 

Конкурси не відбулись у зв’язку з відсутністю заявок 

учасників. 

16 травня 2016 року проведено Перший фестиваль 

рестораторів Поділля. 

- 

16. Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі: 

uu.  - продовження роботи по впорядкуванню розміщення 

тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового 

обслуговування – управління торгівлі, управління 

архітектури та містобудування; 

Проведено інвентаризацію місць розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної мережі, перелік яких затверджений рішенням 

виконавчого комітету від 27.03.2008 №382 “Про затвердження 

місць розміщення об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі 

на території міста” (957 тимчасових споруд, 79 пересувних 

тимчасових споруд, з власниками яких укладено договори 

особистого строкового сервітуту).  

Проводиться  робота з підготовки Порядку розміщення на 

території  міста Хмельницького пересувних тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності та  проекту рішення 
міської ради з впорядкування  розміщення  тимчасових споруд 

для підприємницької діяльності. 

Затверджено Порядок демонтажу тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності та тимчасових 

конструкцій. 

    20 вересня 2016 року проведено розширене обговорення 

проекту регуляторного акту “Про впорядкування розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності 

на території міста Хмельницького та тимчасових конструкцій”.  

- 

-  - вжиття заходів щодо ліквідації місць стихійної торгівлі 

на вулицях міста та прилеглих до ринків територіях, 

запобігання реалізації неякісних і потенційно 

небезпечних харчових продуктів – управління торгівлі, 

Хмельницький міський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції України в Хмельницькій області. 

З метою протидії несанкціонованій торгівлі за 2016 рік 

проведено 164 спільних рейди з її припинення.  

Складено 208 протоколів про адміністративні правопорушення 

за ст. 160 КУпАП “Торгівля з рук у невстановлених місцях”, 

проведено профілактично-роз’яснювальну роботу з особами, що 

здійснювали незаконну торгівлю.             

В результаті проведеної роботи зменшилась скупченість місць 

несанкціонованої торгівлі в Південно-Західному районі - на                   

вул. Інститутській (в районі університету), вул. Вайсера,  

вул. Кам´янецькій (в районі міського комунального 

підприємства – ринок “Ранковий”).      

 

- 



 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ В МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 

3.1. Благоустрій міста та розвиток житлово-комунального господарства 

17. Поліпшення стану об’єктів благоустрою міста, системи вуличного освітлення: 

vv.  - покращення естетичного вигляду міста (створення 

нових зелених зон, належне утримання парків, скверів, 

вулиць, фонтанів, кладовищ, електромереж зовнішнього 

освітлення міста) – управління житлово-комунального 

господарства; 

З метою покращення естетичного вигляду міста проведено: 

- заходи з озеленення міста та догляду за зеленими 

насадженнями, благоустрою скверів та парків на суму 8,9 млн. 

грн.; 

- поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього 

освітлення на суму 3,4 млн. грн.; 

- заходи із санітарного очищення міста на суму 0,8 млн. грн.; 

- поточний ремонт та утримання кладовищ на суму 3,0 млн. 

гривень. 

16010,3 - МБ 

 

 

 

 

  - проведення капітальних ремонтів об’єктів благоустрою 

міста – управління житлово-комунального господар-

ства;  

У 2016 році проведено капітальні ремонти: 

- зелених насаджень (відновлено 2,5 тис. кв. м газонів, 

омолоджено 918 дерев); 

- мереж зовнішнього освітлення вулиць Курчатова, 

Чорноострівської, Локомотивної, Смотрицького, Верейського та 

провулку Світанкового; 

- підпірної стінки р. Південний Буг зі сторони парку культури 

і відпочинку ім. М. Чекмана та набережної р. Плоскої; 

-  спортивного майданчика та фонтану у парку  

ім. М. Чекмана;  

- кабельних муфт на існуючих електричних кабелях у парку 

ім. І. Франка; 

- пам'ятника “Воїнам локальних війн”; 

- огорожі кладовищ в мікрорайонах Книжківці, Гречани, 

Ракове, Лезневе та пішохідних доріжок на Військовому 

кладовищі на вул. Кам’янецькій. 

Виконано роботи з реконструкції мереж зовнішнього 

освітлення – запровадження автоматизованої системи контролю 

та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення 

міста, будівництва громадського туалету у парку ім. І. Франка, 

будівництво дитячого та спортивного майданчиків товариству 

індивідуальних забудовників “Дубово” та інше. 

7178,5 - МБ 

  - проведення капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків – управління житлово-

Виконано капітальний ремонт 16 спортивних і 27 дитячих 

майданчиків. 

1848,5 - МБ 



комунального господарства; 

ww.  - проведення поточного та капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення із встановленням 

енергозберігаючого освітлювального обладнання – 

управління житлово-комунального господарства, ХКП 

“Міськсвітло”. 

Замінено 369 натрієвих ламп (ДНаТ). 80,7 - МБ 

18. Формування ефективної системи управління житлом: 

xx.  - сприяння створенню конкурентного середовища на 

ринку обслуговування житла та залучення населення до 

управління житловим фондом – управління житлово-

комунального господарства; 

У 2016 році в місті створено 41 ОСББ.  

Станом на 01.01.2017 року зареєстровано 303 ОСББ загальною 

площею 1,2 млн. кв. м. 

- 

  - розроблення програми розвитку діяльності ОСББ у  м. 

Хмельницькому – управління житлово-комунального 

господарства; 

Рішенням сесії міської ради від 18.05.2016 року №74 

затверджено Програму сприяння діяльності ОСББ, розвитку 

самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних 

будинках м. Хмельницького на 2016-2018 роки. 

- 

  - передача одно- та двоповерхових будинків, в яких всі 

квартири є приватною власністю, у власність мешканцям 

– управління житлово-комунального господарства; 

Надано дозвіл на зняття з балансу ЖЕКів 13 квартир площею 

469,3 кв. м. 
- 

yy.  - забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків – управління житлово-комунального 

господарства. 

Прийнято рішення сесії Хмельницької міської ради від 

27.01.2016 року №20 “Про залишення цілісного майнового 

комплексу гуртожитку по вул. Пілотській, 2/1 А у статусі 

“гуртожиток” та надання дозволу на приватизацію його житлових 

і нежитлових приміщень”. 

- 

19. Впровадження сучасного обладнання і технологій для технічного переоснащення підприємств житлово-комунальної сфери:  

zz.  - покращення технічного стану житлових будинків 

шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів 

покрівель, фасадів, під’їздів, ліфтів та 

внутрішньобудинкових інженерних мереж – управління 

житлово-комунального господарства; 

У 2016 році виконано: 

- капітальний ремонт 27,1 тис.кв.м покрівель 34 житлових 

будинків;  

- заміну старого горищного перекриття у житлового будинку 

на вул. Купріна, 54; 

- реконструкцію покрівлі на вул. Інститутській, 19/1; 

- заміну групових та встановлення нових розподільчих та 

запобіжних коробок і щитків  у 26 будинках; 

- заміну трубопроводів водопостачання та водовідведення у 10 

будинках; 

- відновлення внутрішньої каналізації та приєднання до 

каналізаційної мережі у 3 житлових будинках; 

- капітальний ремонт димоходів та вентиляційних каналів у 1 

12377,1 - МБ 



житловому будинку; 

- демонтаж і монтаж газового розведення в 1 житловому 

будинку; 

- відновлення зовнішньої штукатурки з фарбуванням фасаду 1 

житлового будинку; 

- укріплення стін натяжними металевими зв’язками у 4 

житлових будинках; 

- реконструкцію холу на першому поверсі гуртожитку під 

квартиру на вул. Чорновола, 60; 

-  проведено експертну оцінку технічного стану 176 ліфтів, 

замінено редуктори та лебідки ліфтів у 8 житлових будинках, 

виконано капітальний ремонт 2 ліфтів, замінені тягові канати 

ліфтів у 16 житлових будинках тощо. 

aaa.  - проведення капітальних та поточних ремонтів 

прибудинкових територій – управління житлово-

комунального господарства; 

Здійснено поточний ремонт 120 прибудинкових територій 

житлових будинків (39,4 тис. кв. м) та капітальний ремонт 20 

прибудинкових територій (20,7 тис. кв. м). 

19516,0 - МБ 

bbb.  - оновлення матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств – управління житлово-комунального 

господарства, комунальні підприємства. 

Придбано техніку та обладнання для: 

- СКП “Хмельницька міська ритуальна служба” (2  бензопили, 

міні електростанція, компресор, 3 молотки відбійні, 2 генератори 

бензинових, 2 біотуалети та систему GPS контролю автомобілю); 

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (2 

піскорозкидачі, піскорозкидальне обладнання, 2 машини 

притиральні, евакуатор, каток); 

- КП по зеленому будівництву і благоустрою міста (2 кущорізи 

та вантажопасажирський автомобіль ГАЗЕЛЬ); 

- КП “Парки і сквери міста Хмельницького” (бензопили, 

машина миюча високого тиску, 23 камери відеонагляду у парку 

ім. М. Чекмана); 

- ХКП “Міськсвітло” (гідравлічний колун); 

- міське комунальне аварійно-технічне підприємство 

(автопідіймач, зварювальний апарат, шліфмашина кутова, 

електропаяльник, бензопили, перфоратор, молоток відбійний, 

генератор бензиновий, газозварювальне обладнання); 

- ЖЕКи №2, 3, 5 (машини притиральні); 

- ЖЕК №6 (фронтальний навантажувач, мотокоси, захват-

ківш); 

- ЖЕК №7 (машина прибиральна,  косарка роторна); 

19757,3 – МБ 

196,7 - ВК 

 



- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” (тягач з напів-

причепом самоскидного типу);  

- МКП “Хмельницькводоканал” (муловсмоктувальний 

автомобіль, обладнання для діагностики трубопроводів, 

лабораторне обладнання для контролю за якістю питної води і 

стічних вод, трасодефектошукач та гідромолот, проливна 

установка для повірки лічильників). 

20. Надання мешканцям міста якісних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення: 

ccc.  - проведення робіт з реконструкції та заміни зношених 

теплових мереж на попередньоізольовані труби – МКП 

“Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-Західні 

тепломережі”; 

Замінено 5,6 км зношених теплових мереж на 

попердньоізольовані труби на вул. Хотовицького, 7, 8,  

вул. Курчатова, 1-А, вул. Майборського, 13/1, 15/1,  

вул. Спортивній, 41, вул. Свободи, 1А, вул. Прибузькій, 14,  

вул. Гагаріна, 3, вул. Соборній, 69, вул. Бандери, 32/1. 

6844,4 – МБ, 

6972,6 – ВК 

 

 

ddd.  - продовження будівництва другої черги водогону від с. 

Чернелівка Красилівського району до міста 

Хмельницького – МКП “Хмельницькводоканал”; 

Відсутнє фінансування у 2016 році. - 

eee.  - реалізація інвестиційного проекту 

“Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних 

споруд продуктивністю 80 тис.куб.м/добу” – МКП 

“Хмельницькводоканал”; 

Фінансування проекту планується у наступні роки. - 

fff.  - проведення капітального ремонту та реконструкції 

водопровідних та каналізаційних мереж – МКП 

“Хмельницькводоканал”; 

Виконано реконструкцію (заміну) 2002 п.м водопровідних та 

195 п.м каналізаційних мереж. 

2162,6 – МБ 

239,5– ВК 

 

ggg.  - проведення реконструкції артезіанських свердловин 

№ 1, 1Б, 2 першого підйому Чернелівського водозабору – 

МКП “Хмельницькводоканал”; 

Проведено реконструкцію артезіанських свердловин №1, 1Б, 2 

першого підйому Чернелівського водозабору. 

798,7 – ОБ 

hhh.  - проведення реконструкції каналізаційно-насосної 

станції № 11 на вул. Північній, 109/1-К – МКП 

“Хмельницькводоканал”; 

Проведено реконструкцію каналізаційно-насосної станції №11. 4139,4 - МБ 

iii.  - проведення реконструкції машинного залу 

водопровідної насосної станції № 10 на 

вул. Прибузькій, 9 із заміною обладнання на 

енергозберігаюче – МКП “Хмельницькводоканал”; 

Проведено реконструкцію машинного залу водопровідної 

насосної станції №10. 

4541,1 - МБ 

jjj.  - будівництво водопровідних мереж у мікрорайоні 

Гречани (від перехрестя вул. Міцкевича – прв. Курчатова 

до вул. Північної; від житлового будинку на вул. 

П'яскорського, 8/1 до вул. Північної; від водонапірної 

Виконано будівництво водопровідних мереж у мікрорайоні 

Гречани. 

 

1820,7 - МБ 



башти на вул. Волочиській до вул. Партизанської) – 

МКП “Хмельницькводоканал”;  

kkk.  - відшкодування МКП “Хмельницькводоканал” за 

рахунок коштів міського бюджету частини витрат, 

пов’язаних із забезпеченням послуг водопостачання 

споживачів, які підключені до водогону від с. Чернелівка 

Красилівського району до міста Хмельницького – 

фінансове управління; 

За 2016 рік згідно реєстрів споживачів послуг, що підключені 

до водогону Чернелівка-Хмельницький, які користуються 

послугою з водопостачання та мешкають на території, яка 

відноситься до “депресивної лійки”  Чернелівського водогону, 

профінансовано з міського бюджету видатки в сумі  

238,2 тис. гривень. 

238,2 – МБ  

lll.  - забезпечення своєчасної ліквідації та попередження 

аварійних ситуацій на об'єктах водопостачання та 

водовідведення – МКП "Хмельницькводоканал”; 

Станом на 01.01.2017 року своєчасно ліквідовано 20 аварійних 

ситуацій. 

292,3 - ВК 

mmm.  

Всього: 

 798,7 – ОБ 

96514,8 - МБ 

7701,1 – ВК 

3.2. Політика енергозбереження та енергоефективності 
21. Впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження в бюджетній та комунальній сфері міста: 

nnn.  - реалізація проектів з енергозбереження у бюджетних 

закладах та на комунальних підприємствах, 

передбачених Програмою впровадження заходів 

Муніципального енергетичного плану міста на 2016 рік – 

управління освіти, управління охорони здоров’я, 

управління культури та туризму, управління молоді та 

спорту, управління праці та соціального захисту 

населення, комунальні підприємства; 

З метою співпраці з Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (НЕФКО) прийнято рішення міської ради від 

21.09.2016 року №57 “Про залучення кредиту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту” для  проведення заходів з 

термомодернізації бюджетних будівель ДНЗ № 26, 29, 54, СЗОШ 

№ 14 та НВК № 2. Проектом передбачається встановлення 

індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна існуючого 

внутрішнього та зовнішнього освітлення на енергозберігаюче 

(світлодіодне), утеплення фасаду будівель, заміна вікон.  

27 грудня 2016 року підписано кредитний договір між міською 

радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацію 

(НЕФКО) та договір про отримання грантової допомоги в розмірі 

200, 0 тис. євро. 

Прийнято рішення міської ради від 20.07.2016 року №8 “Про 

надання дозволу управлінням освіти та охорони здоров’я міської 

ради на участь у проекті “Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України”. Проектом передбачається залучення 

коштів позики від  Європейського інвестиційного банку на 

умовах, визначених фінансовою угодою щодо проекту, в обсязі 

6,7 млн. євро для фінансування субпроекту  “Комплексна 

термомодернізація будівель бюджетної сфери” вартістю 7,3 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



млн.євро, до якого включено 22 навчальних заклади та 9 

лікувальних закладів загальною площею понад 150 тис. кв. м. В 

рамках проекту технічної допомоги USAID “Муніципальна 

енергетична реформа в Україні” компанією ТОВ 

“Енергоменеджмент ПРО” проведено обстеження 66 будівель 

вказаних закладів та готуються звіти з енергоаудитів. 

 

 

 

 

ooo.  - впровадження теплогенеруючих установок з 

використанням альтернативних видів палива 

(встановлення твердопаливних котлів) на котельнях 

теплопостачальних підприємств міста – МКП 

“Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-Західні 

тепломережі”; 

Розроблено проект реконструкції котельні з переводом 2-х 

водогрійних котлів на альтернативний вид палива (пелети) на 

вул. Хотовицького, 4/1. 

- 

ppp.  - проведення робіт з реконструкції та модернізації 

котелень – МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП 

“Південно-Західні тепломережі”; 

Проведено реконструкцію котелень на вул. Свободи, 44,  

вул. Парковій, 4 та реконструкцію ЦТП під котельню на  

вул. В. Береговій, 7. 

Виконано технічне переоснащення котла в котельні на  

вул. Молодіжній, 2. 

1565,0 - МБ 

1079,8 – ВК 

 

qqq.  - впровадження заходів з енергозбереження в житлових 

будинках та на об’єктах комунального господарства – 

відділ енергоменеджменту, управління житлово-

комунального господарства, житлово-експлуатаційні 

контори; 

12 травня 2016 року міська рада підписала Меморандум з 

Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України про партнерство щодо запровадження 

енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності 

будівель бюджетних установ Хмельницький являється містом-

партнером Проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа 

в Україні” та очікує на надання технічної допомоги у реалізації 

запровадження механізму енергосервісу в бюджетній сфері. 

 20 липня 2016 року прийнято Програму енергоефективної 

модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. 

Хмельницького на 2016 – 2017 роки, яка спрямована на 

вирішення актуальної проблеми скорочення значних витрат на 

утримання внутрішнього та зовнішнього освітлення міста з 

метою підвищення рівня енергоефективності світлотехнічного 

обладнання. Програмою передбачено проведення повної заміни 

низькоефективних ламп розжарювання на енергоефективні 

світлодіодні лампи в будівлях бюджетних установ, 

адміністративних приміщеннях виконавчих органів міської ради 

та комунальних підприємствах, в місцях загального користування 

багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться на 

6073,9 - МБ 



обслуговуванні в житлово-експлутаційних організаціях, а також 

які використовуються в мережах зовнішнього освітлення міста. 

У 2016 році встановлено ледосвітлення в початкових класах 

загальноосвітніх навчальних закладів на суму 2,0 млн. грн., в 

житлово-експтуатаційних організаціях на суму 1,3 млн. грн. та в 

адміністративних приміщеннях на суму 197,0 тис. гривень. 

20 липня 2016 року прийнято Програму енергоефективності, 

енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних 

житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки. 

Програмою визначено механізм співфінансування виконання 

робіт з енергоефективності, енергозбереження та 

термомодернізації багатоквартирних житлових будинків 

власниками ОСББ, що утримують їх на власному балансі, та 

співвласниками багатоквартирних будинків, що перебувають на 

балансі житлово-експлуатаційних організацій. 

Проведено роботи з утеплення будинків за адресами:  

вул. С. Бандери, 7/1, 9, вул. Північна, 1, вул. Подільська, 54/1, 

133/1, 149, вул. Зарічанська, 50, вул. Вайсера, 4/2. 

Встановлено вікна в місцях загального користування за 

адресами: вул. Львівське шосе, 49, вул. Сковороди, 11/2,  

пр. Миру, 78/1, вул. Кам'янецька, 101, вул. Зарічанська, 52. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

проведення утеплення 4 будинків за адресами: вул. С. Бандери, 

7/1 (ОСББ “Наш дім”), вул. Волочиська, 29, вул. Інститутська, 19, 

вул. Львівське шосе, 49. 

Станом на 01.01.2017 року міською Програмою часткового 

відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 

заходи з підвищення енергоефективності на 2015 – 2017 роки 

скористалось 10 фізичних осіб та 2 юридичні особи (ОСББ 

“Юлія”, ОСББ “Буг”). Сума наданого з міського бюджету 

відшкодування становила 15,8 тис. гривень. 

rrr.  - продовження капітального ремонту фасаду з 

утепленням мінеральною ватою міського 

перинатального центру – управління охорони здоров’я; 

Завершено капітальний ремонт фасаду з утепленням 

мінеральною ватою міського перинатального центру. 

180,0 - МБ 



sss.  - реалізація проектів з утеплення фасадів та дахів 

багатоквартирних житлових будинків на умовах 

співфінансування (50% – кошти міського бюджету, 50% 

– кошти мешканців) – управління житлово-комунального 

господарства; 

Виконані роботи із заміни вікон у 6 будинках, улаштування 

утеплення фасаду 1 житлового будинку та розпочато роботи у 7 

житлових будинках. 

 

2546,1 - МБ 

 

 

 

ttt.  - участь у реалізації міжнародного проекту USAID 

“Муніципальна енергетична реформа в Україні” – відділ 

енергоменеджменту. 

В рамках реалізації проекту USAID “Муніципальна 

енергетична реформа в Україні” 23 лютого 2016 року прийнято 

участь у семінарі “Зменшення споживання електроенергії у 

загальноосвітніх навчальних закладах: організаційні, технічні та 

інформаційні аспекти”. 

2 березня 2016 року прийнято участь у навчально-практичному 

семінарі “Актуальні проблеми енергозбереження та підвищення 

енергоефективності в сучасному місті: нові підходи та 

можливості”. 

З 23 по 26 березня 2016 року прийнято участь у тематичному 

короткостроковому семінарі “Енергозбереження та підвищення 

енергоефективності. Використання альтернативних паливно-

енергетичних ресурсів” у Національній академії державного 

управління при Президентові України. 

31 березня – 1 квітня 2016 року на запрошення Міжнародного 

республіканського інституту в Україні представники міської ради 

взяли участь у Другій щорічній конференції з демократичного 

врядування, де разом з провідними експертами донорських 

структур, бізнес-середовища обговорили актуальні теми 

муніципального управління  та обмінялися досвідом найкращих 

практик врядування. 

11 квітня 2016 року прийнято участь у конференції “Будинок 

майбутнього: енергоефективний, пасивний, автономний”               

(м. Кам'янець-Подільський). 

14 квітня 2016 року прийнято участь у навчальному семінарі 

“Муніципальні інвестиції в Україні – можливості фінансування та 

управління з E5P” в рамках святкування Днів Сталої Енергії          

(м. Тернопіль). 

31 травня - 3 червня 2016 року прийнято участь у конференції 

“Енергетичний сервіс та енергетичне планування” (м. Одеса).  

4-10 вересня 2016 року прийнято участь у тренінгу 

“Сертифікований енергоменеджер” (м. Одеса). 

- 



В рамках реалізації Проекту USAID “Муніципальна енергетична 

реформа в Україні” надається технічна допомога з: 

- розробки та впровадження проекту державно- приватного 

партнерства “Будівництво та експлуатація комплексу по збору та 

утилізації звалищного газу з полігону твердих побутових відходів, 

виробництво електроенергії” на умовах договору концесії; 

- підготовцки техніко-економічного обґрунтування 

створення біопаливної когенераційної установки для  

КП “Південно-Західні тепломережі”; 

- проведення енергоаудитів 31 закладу бюджетної сфери. 

В рамках реалізації проекту “Муніципальна енергетична 

реформа в Україні”, під час святкування Дня міста 

Хмельницького вдруге проведено Дні Сталої Енергії, а саме з 19 

по 25 вересня 2016 року. 

Під час проведення Днів Сталої Енергії 24 вересня 2016 року з 

метою підвищення поінформованості громади щодо більш 

ефективного використання енергії в місті працювали 

інформаційні кіоски проекту USAID “Будь енергоефективним”. 

Розповсюджено інформаційні матеріали та надано поради 

стосовно впровадження енергоефективних технологій.  Під час 

заходу представники  ресурсного центру підтримки ОСББ та 

державних банків надавали консультації мешканцям щодо 

діючих програм з енергозбереження. З метою спонукання 

населення до зменшення викидів СО2 проходила виставка 

електромобілів та електрозаправок. 

22. Впровадження ефективної системи енергетичного моніторингу бюджетних установ та комунальних підприємств: 

uuu.  - запровадження системи доведення до бюджетних 

закладів орієнтовних лімітів споживання енергоносіїв – 

відділ енергоменеджменту; 

Виконавчими органами міської ради розроблено використання 

енергоресурсів в розрізі будівель. 
- 

vvv.  - впровадження програмного забезпечення для 

моніторингу, аналізу та використання енергоносіїв (в 

рамках реалізації пілотного проекту “Енергоплан”) – 

відділ енергоменеджменту; 

З 01.08.2016 року розпочато моніторинг використання 

енергоресурсів адміністративних будівель Хмельницької міської 

ради за допомогою програмного забезпечення “Енергоплан”. 

- 

www.  - проведення щоденного моніторингу споживання 

енергоресурсів бюджетними установами міста за 

допомогою автоматизованої системи “Енергоплан” – 

відділ енергоменеджменту; 

Здійснюється щоденний моніторинг споживання енергоносіїв 

бюджетними закладами. 

 За даними моніторингу у 2016 році бюджетними установами  

спожито: 

- 



- електроенергії – 67660,0 тис. кВт, що на 2,3% менше ніж за 

2015 рік;   

- холодної води – 199,9 тис. куб. м, що на 2,0% менше ніж за 

2015 рік; 

- гарячої  води – 233 тис. куб. м, що на 24,0% більше ніж за 

2015 рік; 

- теплової енергії – 36,2 тис. Гкал, що на 7,5% більше ніж за 

2015 рік; 

- газу – 176,7 тис. куб. м, що на 4,6 % більше ніж за 2015 рік. 

xxx.  - затвердження Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку міста Хмельницького на 2015-2025 роки (в 

рамках впровадження програми “Муніципальна 

енергетична реформа в Україні”) – відділ 

енергоменеджменту; 

Проект ПДСЕР м. Хмельницького на 2016-2025 роки 

презентовано для громадськості, депутатів міської ради, 

громадських організацій, членів Дорадчого комітету з питань 

сталого енергетичного розвитку, представників ОСББ міста.  

Рішенням сесії міської ради від 18.05.2016 року №10 

затверджено ПДСЕР. 

ПДСЕР успішно пройшов аналіз в Об'єднаному 

дослідницькому Центру Європейської комісії та прийнятий в 

рамках Європейської ініціативи “Угода Мерів”. 

- 

yyy.  - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо ефективного використання енергоресурсів серед 

мешканців міста – відділ енергоменеджменту. 

З метою підвищення поінформованості громади щодо більш 

ефективного використання енергії, стимулювання мешканців 

міста до зниження споживання енергетичних ресурсів шляхом 

впровадження заходів з підвищення енергоефективності ведеться 

активна інформаційна політика. 

Інформаційні матеріали про те, як кожен мешканець може 

зберегти енергію у своїй домівці, розміщуються у громадському 

транспорті, управлінні адміністративних послуг, громадських 

приймальнях, ЖЕКах тощо. 

З метою пропагування серед мешканців міста впровадження 

заходів з правильної та послідовної термомодернізації 

багатоповерхівок на 16 бігбордах у місті розміщено зовнішню 

соціальну рекламу ощадливого використання енергоресурсів зі 

слоганом “Утеплюйтесь правильно!”, розроблену проектом 

USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”. 

На місцевому телебаченні транслюється відео 

“Енергонезалежність – наша спільна справа”, створене в рамках 

проекту CLЕEN/ЕСКОМ (Енергоефективність: створення 

коаліцій на місцях), що має на меті об'єднання зусиль 

- 



громадськості та влади задля реалізації локальних енергетичних 

реформ в містах.  

Прийнято участь у засіданні робочої групи з розробки 

методичного посібника для учнів та студентів Хмельницького з 

енергоефективності та енергозбереження, а також шляхів 

впровадження освіти в даній сфері. 

Постійно висвітлюються корисні поради на тему 

енергоефективності та енергоощадності у мережi Facebook. 

Під час проведення Днів Сталої Енергії у місті (19-25 вересня 

2016 року) відбувся ряд масштабних заходів, а саме: 

-  - в закладах освіти проведено відкриті уроки з 

енергоефективності та енергозбереження на тему “Збережемо 

клімат за рахунок простих енергетичних рішень”, круглі столи на 

тему “Альтернативні джерела енергії”, уроки-дебати щодо видів 

енергії, проблем її нераціонального використання та змін клімату, 

Показ фільмів на екологічну тематику, про відновлювальні 

джерела енергії і глобальну зміну клімату; 

-  - проведено конкурс захисту проектів серед учнів шкіл міста на 

тему “Практичні заходи для зниження енергоспоживання у 

власній школі”; 

-   -  для студентів вищих навчальних закладів міста організовано 

екскурсії на МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, де 

запроваджуються новітні енергозберігаючі технології; 

 - 24 вересня 2016 року працювали інформаційні кіоски проекту 

USAID “Будь енергоефективним”. Розповсюджувались 

інформаційні матеріали та надавались поради стосовно 

впровадження енергоефективних технологій.  Під час заходу 

представники  ресурсного центру підтримки ОСББ та державних 

банків надавали консультації мешканцям по діючим програмам з 

енергозбереження. З метою спонукання населення до зменшення 

викидів СО2 проходила виставка електромобілів та 

електрозаправок. 

22 вересня 2016 року відбувся семінар Фонду E5P 

“Можливості фінансування муніципального сектору для 

енергоефективності разом з E5P”. Метою семінару було  

представити різні фінансові механізми та можливості, які можна 

застосувати в Україні в рамках програми E5P. Участь у заході 



прийняли представники Європейського Союзу, міжнародних 

фінансових та донорських організацій, представники міністерств 

та державних органів України, міські голови українських міст, 

керівники комунальних підприємств.  

23 вересня 2016 року відбувся І Форум Енергоефективності 

міста Хмельницького. Форум спрямований на підвищення 

проінформованості у сфері енергозбереження ресурсного центру 

підтримки ОСББ, голів ОСББ, старших будинків, бізнесу та 

пересічних громадян. Участь у Форумі прийняло 350 осіб. 

Під час Форуму проведено виставку “Енергоефективне 

обладнання, матеріали та технології”, на якій представлені 

сучасні системи енергозбереження, системи опалення, 

альтернативна енергетика, електротехнічне обладнання тощо. 

zzz.  
Всього: 

 10365,0 – МБ 

1079,8 - ВК 

3.3. Розвиток транспортної інфраструктури 

23. Удосконалення транспортно-дорожньої мережі та підвищення безпеки руху: 

aaaa.  - забезпечення своєчасного та якісного проведення 

капітального та поточного ремонтів доріг та тротуарів 

міста – управління житлово-комунального 

господарства; 

Виконано капітальний ремонт 139,4 тис. кв. м вулично-

дорожньої мережі та поточний ремонт 165,8 тис. кв. м доріг. 

 

 

110907,1 – МБ 

3493,2 - ДБ 

 

bbbb.  - забезпечення належного утримання об’єктів вулично-

дорожньої мережі міста (ремонт світлофорів, 

встановлення нових світлофорних об’єктів на 

перехрестях вулиць міста, нанесення дорожньої 

розмітки, заміна дорожніх знаків тощо) – управління 

житлово-комунального господарства; 

Забезпечено функціонування в режимі регулювання 98 

світлофорних об'єктів. 

Замінено 12 дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах, 

проведено роботи з утримання світлофорних об'єктів, заміни та 

експлуатації дорожніх знаків, утримання пішохідної огорожі. 

Нанесено і відновлено 22,0 тис. кв. м дорожньої розмітки. 

Розроблено дислокації технічних засобів регулювання 

дорожнього руху на 15 вулицях. 

3757,6 – МБ  

 

 

 

 

 

 

cccc.  - створення велосипедної інфраструктури та будівництво 

велосипедних доріжок – управління транспорту та 

зв’язку, управління житлово-комунального 

господарства. 

Виконано капітальний ремонт – улаштування пішохідної та 

велосипедної доріжки у парку ім. М. Чекмана, капітальний 

ремонт велосипедних доріжок на набережній від 

вул. Кам’янецької до вул. Староміської. 

1145,9 - МБ 

24. Підвищення якості та надійності послуг громадського транспорту: 

dddd.  - оновлення рухомого складу громадського транспорту – 

управління транспорту та зв’язку, ХКП 

“Електротранс”; 

У 2016 році придбано 10 тролейбусів та проведено капітальний 

ремонт 2 тролейбусів. 

47014,5 – МБ 

849,0 - ВК 



eeee.  - подальше удосконалення маршрутної мережі міста – 

управління транспорту та зв’язку;  

Запроваджено нічні тролейбусні маршрути (№ 1 “Катіон-

Ракове”, № 2 “АС № 2 – ВО Алмаз”, № 3 “АС № 2 – Озерна”). 

Розроблено проекти нової транспортної мережі та стратегію 

розвитку пасажирських перевезень на 2017 рік. 

- 

ffff.  - реконструкція контактної мережі на перехресті вул. 

Кам’янецької та вул. Купріна – ХКП “Електротранс”; 

Кошти на реконструкцію контактної мережі міським 

бюджетом не передбачені. 
- 

gggg.  - облаштування зупинок громадського транспорту 

заїзними кишенями – управління житлово-комунального 

господарства; 

У 2016 році проведено капітальний ремонт - місцеве 

розширення проїзної частини вулиць та облаштування: 

- зупинки та вуличної автостоянки на 

вул. Старокостянтинівське шосе (на ділянці від вул. Шевченка до 

вул. Проскурівської в районі міської лікарні); 

- вуличної автостоянки на вул. Володимирській (в районі 

будинку № 74). 

543,4 - МБ 

hhhh.  - продовження робіт по демонтажу старих та 

встановленню нових павільйонів для очікування 

пасажирами транспорту на зупинках – управління 

транспорту та зв’язку; 

Встановлено 5 нових павільйонів для очікування пасажирами 

громадського транспорту за кошти інвесторів. 
- 

iiii.  - впровадження автоматизованої системи оплати проїзду 

(АСОП) – управління транспорту та зв’язку 

Придбано пристрої для впровадження автоматизованої системи 

оплати проїзду (85 штук). 

1550,0 - МБ 

jjjj.  Всього:  3493,2 - ДБ 

110901,7 - МБ 

3.4. Містобудування та житлова політика 

25. Удосконалення містобудівної документації: 

kkkk.  - затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у мирний час та 

на особливий період у складі генерального плану м. 

Хмельницького – управління архітектури та 

містобудування; 

Продовжуються роботи з коригування (внесення змін) 

генерального плану міста.  

 

520,1 - МБ 

llll.  - затвердження Схеми перспективного озеленення 

території міста для збереження існуючих зелених 

насаджень та створення нових озеленених територій – 

управління архітектури та містобудування; 

Схему озеленення міста Хмельницького планується затвердити 

у 2017 році на сесії міської ради. 

- 

mmmm.  - підготовка Проектів детального планування 

центральної частини міста Хмельницького та 

мікрорайону “Заріччя” – управління архітектури та 

містобудування; 

Проектним інститутом “Діпромісто” проводиться збір 

інформації щодо внесення змін (коригування) до генерального 

плану міста та Проектів детального планування центральної 

частини міста Хмельницького та мікрорайону “Заріччя” з 

105,0 - МБ 



визначенням меж цих територій.  

nnnn.  - розроблення Історико-архітектурного опорного плану 

м. Хмельницького – управління архітектури та 

містобудування; 

Розроблено Історико-архітектурний опорний план м. 

Хмельницького, який у 2017 році планується затвердити на сесії 

міської ради. 

210,0 - МБ 

oooo.  - розроблення Проекту створення дендролугопарку між 

вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Трудовою – 

управління архітектури та містобудування; 

На засіданні архітектурно-містобудівної ради розглянуто 

питання щодо створення дендролугопарку між вул. 

Старокостянтинівське шосе та вул. Трудовою та проведення 

архітектурних конкурсів щодо його впорядкування. 

- 

 - виконання робіт по перегляду грифу обмеження 

доступу для графічної частини проекту і пояснювальної 

записки Генерального плану міста Хмельницького та 

роздрукування окремих брошур і креслень для 

відкритого користування – управління архітектури та 

містобудування. 

Виконання заходу заплановано на 2017 рік. - 

26. Будівництво та реконструкція міських об’єктів: 

 - проведення реставрації приміщень з надбудовою 

мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної 

школи № 1 ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18 

– управління капітального будівництва; 

Направлено документи до Державної архітектурно-

будівельної інспекції України для отримання дозволу на 

виконання будівельних робіт.  

- 

 - реставрація приміщення кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка 

на вул. Проскурівській, 40 – управління капітального 

будівництва; 

Виконуються роботи з реставрації приміщення кінотеатру ім. 

Т. Г. Шевченка. 
1187,0 – МБ 

 - проведення робіт з будівництва дошкільного 

навчального закладу на 120 місць на прв. Шостаковича, 

28А – управління капітального будівництва; 

Виконуються роботи з будівництва дошкільного навчального 

закладу. 
1192,0 - МБ 

 - продовження реконструкції приміщення ДНЗ №3 з 

добудовою приміщень на 4 групи на прв. Успенського 

(Жукова), 5 – управління капітального будівництва; 

Виконуються роботи з реконструкції приміщення ДНЗ №3. 

 

16464,1 - МБ 

 - продовження робіт з добудови приміщень на 6 груп 

НВО № 1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – 

управління капітального будівництва; 

Виконуються роботи з добудови приміщень на 6 груп НВО 

№1. 
305,0 - МБ 

 - будівництво навчально-виховного комплексу на вул. 

Залізняка, 32 – управління капітального будівництва; 

Виконуються роботи з будівництва навчально-виховного 

комплексу. 
4936,2 - МБ 

 - проведення реконструкції недобудованого плавального 

басейну ЗОШ № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 

Виконуються роботи з реконструкції недобудованого 

плавального басейну ЗОШ № 20 під дитячий дошкільний заклад. 
1346,8 - МБ 



груп на вул. Івана Павла ІІ (Ричко), 1 – управління 

капітального будівництва; 

 - капітальний ремонт будівлі міської лазні № 1 на вул. І. 

Франка, 28 – управління капітального будівництва; 

Виконуються роботи з капітального ремонту будівлі міської 

лазні №1. 

 1078,3 – МБ 

 

 - завершення будівництва волоконно-оптичної лінії 

зв’язку І та ІІ черги – управління капітального 

будівництва; 

Завершено роботи з будівництва волоконно-оптичної лінії 

зв’язку. 
657,2 - МБ 

 - проведення робіт з будівництва самопливного і 

напірного колекторів та каналізаційної насосної станції 

продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві 

“Лезневе 1, 2” – управління капітального будівництва. 

Виконуються роботи з будівництва самопливного і напірного 

колекторів та каналізаційної насосної станції на житловому 

масиві “Лезневе 1, 2”. 

2743,5 - МБ 

27. Сприяння будівництву житла за рахунок усіх джерел 

фінансування та в рамках реалізації державних 

житлових програм 

За січень-вересень 2016 року введено в експлуатацію  

157,0 тис. кв. м загальної площі житла, що на 24,2% менше, ніж у 

січні-вересні 2015 року.  

- 

 Всього:  30745,2 - МБ 

4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ  

ТА СПРИЯННЯ ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ МІСТА 

4.1. Підвищення ефективності соціального захисту хмельничан 

28. Підтримка найбільш незахищених категорій населення та посилення адресного характеру надання соціальної допомоги та пільг: 

 - забезпечення своєчасного призначення та виплати всіх 

видів державних соціальних допомог, у тому числі 

житлових субсидій, відповідно до вимог чинного 

законодавства – управління праці та соціального 

захисту населення; 

Виплачено всіх видів державної соціальної допомоги 26,6 тис. 

одержувачам. 

Надано адресну допомогу 875 внутрішньо переміщеним 

особам, особам, які отримали важкі та середньої важкості тілесні 

ушкодження та членам сімей загиблих в антитерористичній 

операції. 

Нараховано субсидії на житлово-комунальні послуги 37530 

домогосподарствам.  

553845,2 –ДБ 

8776,9 – ПФ 

1285,7 - МБ 

 - здійснення матеріальної підтримки малозабезпечених 

верств населення за рахунок коштів міського бюджету, у 

тому числі: 

  

 ∙ надання житлових субсидій сім’ям, що 

складаються лише з непрацездатних громадян, інвалідів 

І, ІІ групи та перебувають на обліку в територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

Надано відшкодування обов’язкової частки 10 сім’ям. 

 

 

4,5 – МБ 



піклування – управління праці та соціального захисту 

населення; 

 ∙ надання 50 % пільги по сплаті за житлово-

комунальні послуги сім’ям, в складі яких двоє і більше 

інвалідів І групи – управління праці та соціального 

захисту населення; 

Надано 50% пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги 

13 сім’ям. 

42,3 – МБ 

 ∙ виплата грошової допомоги на кишенькові 

витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування – управління праці та 

соціального захисту населення; 

Призначено грошову допомогу на кишенькові витрати 100  

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.   

223,4 – МБ 

 ∙ здійснення доплати до пенсії членам 

Проскурівського підпілля, партизанам, колишнім 

політв’язням та репресованим, воїнам Української 

Повстанської Армії (УПА) – управління праці та 

соціального захисту населення; 

Відповідно до рішення сесії міської ради від 16.03.2016 року 

№13 встановлено надбавки до пенсії членам Проскурівського 

підпілля, партизанам та колишнім політв’язням і репресованим 

на 2016 рік в розмірі 400 грн.  

Станом на 01.10.2016 року надбавки виплачено 25 особам. 

122,4 - МБ 

 ∙ виплата одноразової грошової допомоги 

пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим верствам 

населення, які опинились в складних життєвих 

ситуаціях, учасникам антитерористичної операції, 

членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в 

антитерористичній операції – управління праці та 

соціального захисту населення; 

Станом на 01.01.2017 року надано одноразову грошову 

допомогу 14426 особам. 

994 учасникам АТО та членам їх сімей надано одноразову 

грошову допомогу. 

 

12315,1 –  МБ 

 ∙ виплата щомісячної допомоги особам, що 

здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за 

висновком медичних закладів потребують постійного 

стороннього догляду – управління праці та соціального 

захисту населення; 

Виплачено щомісячну допомогу 652 особам, що здійснюють 

догляд за самотніми громадянами. 

1062,3 –  МБ 

 - проведення капітальних ремонтів житлових будинків і 

квартир інвалідів війни, членів сімей загиблих 

військовослужбовців та прирівняних до них осіб, заміна 

газового обладнання малозабезпеченим мешканцям міста 

– управління праці та соціального захисту населення. 

Замінено газове обладнання 23 особам, встановлено газові 

лічильники 73 особам та лічильники води 53 особам, проведено 

капітальний ремонт житла 1 особі. 

 

458,0 – МБ 

29. Соціальна реабілітація та максимальна адаптація до суспільного життя осіб з особливими потребами та соціально незахищених 

громадян: 

 - забезпечення стабільного функціонування міських 

соціальних закладів з надання соціальних послуг 

Забезпечено роботу 5 соціальних закладів. 

За 2016 рік Територіальним центром соціального 

13321,7 –  МБ 

86,9 – ВК 



(надомне обслуговування одиноких непрацездатних 

громадян, соціально-побутові послуги, благодійна 

допомога тощо) – управління праці та соціального 

захисту населення; 

обслуговування надано 247,3 тис. послуг 4629 особам; Центром 

реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою 

відсталістю “Родинний затишок” надано 46,7 тис. послуг 74 

особам; у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа 

життя” пройшли реабілітацію 95 дітей-інвалідів, надано  

84,8 тис. послуг; у Будинку тимчасового перебування громадян, 

які втратили зв’язок з сім’ями “Центр реабілітації бездомних 

(безпритульних) “Промінь надії” надано 20,1 тис. послуг  

321 особі; у Рекреаційному центрі сімейного типу по 

відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з 

обмеженими можливостями “Берег надії” оздоровлено 331 особу. 

141,9  –

благодійнні 

кошти 

 - створення умов для безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими можливостями до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури – управління 

праці та соціального захисту населення; 

В управлінні праці та соціального захисту населення та в 

громадських приймальнях створено умови для безперешкодного 

доступу осіб з обмеженими можливостями, встановлено 

інформаційні таблички з надрукованими рельєфними знаками 

(шрифтом Брайля). 

- 

 - забезпечення путівками на санаторно-курортне 

лікування ветеранів війни та праці, громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 

управління праці та соціального захисту населення; 

 Протягом 2016 року 380 осіб отримали путівки для санаторно-

курортного лікування, з них 24 особи – учасники АТО. Також 

видано 173 путівки громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

597,7 – ДБ 

99,5 - МБ 

 

 - проведення культурно-мистецьких заходів для 

інвалідів, ветеранів війни та праці, соціально-

незахищених верств населення – управління праці та 

соціального захисту населення; 

У 2016 році проведено наступні заходи: 

- день вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; 

- зустріч з ветеранами Другої світової війни з нагоди Дня 

визволення м. Хмельницького від фашистських окупантів; 

- відвідування громадян, які постраждали від нацистських 

переслідувань з нагоди відзначення Міжнародного дня 

визволення в’язнів концтаборів;  

- заходи з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи; 

- великодні свята (875 пасок роздані одиноким людям, 

ветеранам та інвалідам, які перебувають на обслуговуванні у 

міському територіальному центрі соціального обслуговування, 

на стаціонарному лікуванні у госпіталі ветеранів війни); 

- зустріч з ветеранами Другої світової війни з нагоди Дня 

Перемоги; 

- заходи до Дня жертв політичних репресій, відвідування 

громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій; 

368,1 –  МБ 

 

 

 



- свято для 200 дітей з багатодітних родин до Дня захисту 

дітей; 

- свято для багатодітних родин “Готуємо дітей до школи” до 

Дня Незалежності України; 

- заходи до Дня партизанської слави; 

- свято для дітей з багатодітних родин до Дня міста; 

- вітання матерів-породіль, які народили малят на День міста; 

- захід до Дня людей похилого віку, Дня ветерана; 

- заходи до Дня батька; 

- заходи до Дня ліквідатора ЧАЕС; 

- заходи для дітей з багатодітних родин, новорічні ранки для 

дітей-інвалідів. 

 - надання фінансової підтримки громадським 

організаціям соціальної спрямованості, у тому числі 

громадським організаціям інвалідів та ветеранів – 

управління праці та соціального захисту населення; 

   Надано фінансову підтримку 29 громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів та 13  громадським організаціям. 

488,3 –  МБ 

 

 - вивчення можливості відкриття відділення тимчасового 

стаціонарного перебування та реабілітації осіб, які 

перенесли інсульт та інші травми – управління праці та 

соціального захисту населення. 

Розглядається можливість будівництва приміщення для 

створення відділення (вартість будівництва становитиме 6,1 млн. 

гривень). 

- 

 

Всього: 

 
554442,9 – ДБ 

8776,9 – ПФ 

29791,3 – МБ 

86,9 - ВК 

141,9 – 

благодійні 

кошти 

4.2. Грошові доходи населення та ринок праці 

30. Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати:  

 - недопущення виникнення заборгованості з виплати 

заробітної плати в бюджетній сфері та на комунальних 

підприємствах – управління праці та соціального 

захисту населення, фінансове управління;  

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 

01.01.2017 року становила 665,1 тис. грн., що на 62,6% менше, 

ніж на початок 2016 року.  

У переліку боржників перебуває 4 підприємства, стосовно 

яких триває процедура банкрутства (ПАТ “Хмельницьке 

авіапідприємство “Поділля-Авіа”, ПФ “Проспектбуд”,  

ТОВ “Євро Лізинг”, ВО “Хмельницькі теплові мережі”).  

Заборгованість з виплати заробітної плати у бюджетній сфері 

- 



та на комунальних підприємствах міста відсутня. 

 - проведення засідань комісії з питань забезпечення 
своєчасності та повноти сплати податків, погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

інших соціальних виплат – управління праці та 

соціального захисту населення; 

У 2016 році проведено 4 спільних засідання міської комісії з 
питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 

погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації 

“тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати, на 

яке запрошувались керівники 91 суб’єкта господарювання 

(заслухано 32). 

Запрошено керівників підприємств на 8 засідань обласної 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат. 

Протягом 2016 року продовжено практику проведення нарад з 

питань рівня заробітної плати, за участю представників міської 

комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, 

стипендій, інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння 

легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” 

заробітної плати (проведено 25 нарад, на які запрошувались 975 

роботодавці міста, заслухано 329 з них) 

- 

 - здійснення контролю за забезпеченням соціального 

захисту працівників, в частині додержання 

законодавства про працю, на підприємствах, на яких 

наявна заборгованість із виплати заробітної плати або 

відстежується рівень заробітної плати нижче 

законодавчо встановленого мінімуму – управління праці 

та соціального захисту населення. 

Протягом 2016 року контролю підлягало 143 підприємства, у 

тому числі 34 підприємства – в частині додержання 

законодавства про працю (кадрове діловодство, нарахування та 

виплата заробітної плати).  

Продовжувалась співпраця з іншими контролюючими та 

правоохоронними органами - направлено 70 звернень з приводу 

розгляду фактів порушення трудового законодавства до ДПІ у 

м. Хмельницькому, управління захисту економіки у 

Хмельницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України, управління Держпраці у 

Хмельницькій області. 

- 

31. Підвищення рівня доходів населення, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин: 

 - вжиття заходів, спрямованих на посилення мотивації 

до легальної зайнятості, у тому числі проведення 

роз'яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання 

та найманих працівників про негативні соціальні 

наслідки нелегальних трудових відносин та виплати 

В місті активно працює робоча група зі сприяння легалізації 

“тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати. 

У 2016 році проведено 51 обстеження суб’єктів 

господарювання за місцем здійснення діяльності з питань 

легалізації трудових відносин (обстежено 955 суб’єктів 

- 



заробітної плати “в конвертах” – управління праці та 

соціального захисту населення;  

господарювання, виявлено 677 неоформлених працівників). 

Проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота 

щодо недопустимості використання “тіньової” зайнятості і 

“тіньової” заробітної плати: 

- в квітні 2016 року у громадському транспорті  

ХКП “Електротранс” (70 тролейбусів) розміщено друковані 

матеріали з роз’ясненням важливості офіційного оформлення 

трудових відносин між працівником та роботодавцем;  

- під час реєстрації колективних договорів, представникам 

підприємств видаються “пам’ятки” із зазначенням видів 

відповідальності за порушення трудового законодавства; 

- інформація про проведену роботу висвітлюється в ЗМІ. 

Проводиться робота щодо розміщення соціальної реклами на 10 

біг-бордах та 10 сіті-лайтах в різних мікрорайонах міста. 

 - проведення моніторингу рівня середньої заробітної 

плати та заборгованості з її виплати на підприємствах 

міста – управління праці та соціального захисту 

населення; 

Для здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної 

плати та погашенням заборгованості із виплати заробітної плати 

здійснювались наступні моніторинги: 

- щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної плати 

суб’єктів господарювання міста; 

- щодекадний моніторинг погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати. 

За інформацією Головного управління статистики у 

Хмельницькій області, середньомісячний розмір заробітної плати 

у м. Хмельницькому за січень-вересень 2016 року становив 3956 

грн., що більше на 18,3%, ніж у відповідному періоді 2015 року 

та на 2,0%, ніж по Хмельницькій області. В той же час цей 

показник на 21,0% менший ніж по Україні. 

У листопаді 2016 року із 375 підприємств, що входять до 

основного кола, у переліку “підприємств - мінімізаторів” 

перебувало 3 підприємства.   

- 

 - забезпечення своєчасного призначення та виплати 

пенсій у м. Хмельницькому – управління Пенсійного 

фонду у м. Хмельницькому;  

За 2016 рік призначено пенсії 2838 громадянам.  

Забезпечено своєчасну виплату пенсій 70290 пенсіонерам. 

Проведено перерахунок пенсії 131127 пенсіонерам. 

Середній розмір пенсії на 01.01.2017 року становить  

1768,7 грн., що на 130,34 грн., або на 7,3%, більше ніж на початок 

2016 року.      

1214624,2 - ПФ 

217884,9 - ДБ 

 

 - здійснення заходів щодо виявлення та недопущення В результаті аналізу звітності з єдиного соціального внеску за - 



застосування схем ухилення від сплати єдиного 

соціального внеску – Державна податкова інспекція у м. 

Хмельницькому Головного управління ДФС у 

Хмельницькій області;  

листопад 2016 року 1371 платник податків з 5799 податкових 

агентів виплачував заробітну плату найманим працівникам на 

рівні або нижче встановленого мінімального рівня, що складало 

23,6%.  

З метою забезпечення додаткових надходжень податків та 

єдиного внеску із заробітної плати з початку 2016 року та 

зменшення кількості платників, які виплачують заробітну плату 

на рівні або нижче встановленого мінімального рівня на робочих 

групах в ДПІ у м. Хмельницькому та на робочих групах при 

міській раді проведено співбесіди з керівниками 1521 суб’єкту 

господарювання з питання визначення причин виплати заробітної 

плати менше законодавчо встановленого мінімуму. З них 1054 

платники підвищили рівень заробітної плати найманим 

працівникам.  

 - посилення претензійно-позовної роботи по стягненню 

заборгованості із сплати страхових внесків та 

відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових 

пенсій – управління Пенсійного фонду у м. 

Хмельницькому. 

Станом на 01.01.2017 року заборгованість склала 9,8 млн. грн., 

у т.ч.: 

- 2,5 млн. грн. (25,7%) – із сплати внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

- 7,34 млн. грн. (74,3%) – із відшкодування витрат на виплату 

та доставку пільгових та наукових пенсій.  

Направлено до судів різної юрисдикції 84 позовних заяви. 

На примусовому виконанні у відділі державної виконавчої 

служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції 

перебуває 1195 виконавчих документів на суму 5,5 млн. гривень.  

З початку року з метою з’ясування майнового стану та 

примусового стягнення даної заборгованості здійснено 480 

виїздів для опису майна боржників.  

- 

32. Розширення сфери застосування праці та поліпшення структури зайнятості: 

 - розширення видів та напрямків професійного навчання 

безробітних під робочі місця та конкретні замовлення 

роботодавців, сприяння у видачі ваучерів на 

безкоштовну додаткову освіту особам віком старше 45 

років, страховий стаж яких становить не менш як 15 

років – міський центр зайнятості, управління освіти; 

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на 

ринку праці, часткового подолання дисбалансу між попитом та 

пропозицією робочої сили міським центром зайнятості 

організовано професійне навчання 557 безробітних під 

гарантовані робочі місця за 42 професіями та напрямками 

актуальними на ринку праці. 

Рівень працевлаштування після закінчення навчання - 98%.  
Для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці 

особам старше 45 років зі стажем роботи 15 років шляхом 

- 



підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для 

пріоритетних видів економічної діяльності видано11 ваучерів.  

 - сприяння створенню робочих місць для 

працевлаштування окремих соціально-демографічних 

груп населення та осіб, які нездатні на рівні конкурувати 

на ринку праці – міський центр зайнятості; 

Впродовж 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 

985 осіб, які нездатні на рівні конкурувати на ринку праці, з них: 

- 227 працевлаштовано на підприємства міста;  

- 91 проходили професійне навчання; 

- 132 брали участь у громадських роботах та роботах 

тимчасового характеру; 

- 5 започаткували підприємницьку діяльність.   

Впродовж 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 

325 осіб, які мають обмежені фізичні можливості, з них 33 особи 

працевлаштовано, 6 – проходили профнавчання за направленням 

міського центру зайнятості, 16 – брали участь в оплачуваних 

громадських та тимчасових роботах, 2 – започаткували 

підприємницьку діяльність. 
Здійснено компенсації єдиного соціального внеску 48 

роботодавцям за працевлаштування 71 безробітного на нові 

робочі місця (працевлаштовано 24 безробітних, які мають 

додаткові соціальні гарантії).  

248,9 - 

ФЗДССВБ 

 - залучення незайнятих громадян до робіт тимчасового 

характеру – міський центр зайнятості; 

 Впродовж 2016 року у оплачуваних громадських роботах та 

роботах тимчасового характеру взяли участь 361 безробітний, з 

них 237 – у громадських роботах. 

193,2 - 

ФЗДССВБ 

 

 - проведення профорієнтаційних заходів (ярмарки 

професій, марафони робітничих професій, тижні 

профорієнтації тощо), спрямованих на підвищення 

престижу робітничих професій та мотивацію до 

свідомого вибору професій актуальних на ринку праці 

для молоді, яка навчається в загальноосвітніх закладах – 

міський центр зайнятості. 

Впродовж 2016 року проведено 76 профорієнтаційних заходів, 

у яких взяли участь 6711 учнів загальноосвітніх шкіл, зокрема 

профорієнтаційні уроки “Правила вибору майбутньої професії” 

для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл міста з використанням 

ПАК, “Правила вибору майбутньої професії” з елементами 

тренінгу для учнів 11 класів гімназії №1, “Критерії вибору 

майбутньої професії” для учнів 9 класів гімназії №1; “Світ 

актуальних професій ринку праці. Правильні кроки вибору 

професії” для учнів 11 класів шкіл міста у міжшкільному 

виробничому комбінаті; інформаційні семінари “Молодь на 

ринку праці” для учнів 10 класів шкіл міста, “Молодь на ринку 

праці” для учнів 11 класів ліцею № 17; а також 

профорієнтаційний брейн-ринг “У світі професій” для учнів  8-А 

класу СЗОШ №6. 

16 травня 2016 року проведено інформаційно-просвітницький 

- 



захід “День відкритих дверей центру зайнятості” для 

неповнолітніх громадян, що перебувають  на профілактичному 

обліку  у ювенальній превенції органів поліції. 

28 травня 2016 року у сквері імені Т. Г. Шевченка проведено 

профорієнтаційний захід “Місто професій”.  Головна мета заходу 

- максимально презентувати професію дітям, надати необхідну 

інформацію та продемонструвати специфіку професії, її 

актуальність та важливість.  

У червні 2016 року з метою розширення поінформованості 

школярів про світ професій та з метою формування у школярів 

свідомого ставлення до вибору професії проведено 

інформаційно-просвітницькі виїзні акції “Світ професій очима 

дітей” для учнівської молоді (діти з малозабезпечених сімей та 

діти учасників АТО) у дитячому оздоровчому  таборі “Чайка” с. 

Головчинці.  

   У вересні проведені профінформаційні уроки “Урок реального 

трудового життя” з учнями 9-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста.  

 

Всього: 

 217884,9 – ДБ 

1214624,2 – 

ПФ 

442,1 – 

ФЗДССВБ 

4.3. Захист прав дітей, підтримка молоді та підвищення престижу сім’ї 

33. Здійснення соціальної підтримки дітей: 

 - сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

шляхом влаштування їх під опіку, піклування, 

усиновлення – служба у справах дітей; 

У місті функціонують один дитячий будинок сімейного типу і 

дві прийомні сім'ї, в яких виховуються 17 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 2016 року влаштовано під опіку 11 дітей, усиновлено 

38 дітей, у т.ч. 12 дітей – іноземними громадянами. 

Проводиться інформаційна кампанія з роз’яснення питань 

влаштування дітей вищеназваних категорій на сімейні форми 

виховання. 

- 

 - своєчасне виявлення та превентивне виховання дітей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, 

просвітницька робота та правова допомога їхнім батькам 

У 35 навчальних закладах міста проведено правоосвітньо-

роз'яснювальні заходи щодо недопущення пропусків уроків без 

поважних причин, попередження злочинів і правопорушень, 

- 



– служба у справах дітей; тютюнопаління та вживання алкоголю неповнолітніми, ведення 

здорового способу життя тощо.  

   На обліку в службі у справах дітей знаходиться 32 дитини, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, чиї батьки 

ухиляються від виховання дітей, а також 3 дитини - стосовно 

яких скоєно насильство в сім'ї. 

 - захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються 

в будинках дитини, школах-інтернатах, дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – служба 

у справах дітей. 

На обліку перебуває 44 дитини-сироти та 87 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Із них 10 виховуються у прийомних 

сім’ях і дитячих будинках сімейного типу, 17 – в інтернатних 

закладах.  

Постійно проводиться контроль за станом утримання житла, 

право власності або користування яким мають діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування (9 дітей є одноосібними 

власниками житла, 40 – співвласниками, 67 - мають право 

користування квартирами чи приватними будинками).  

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які 

виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), інтернатних 

закладах, що досягли шістнадцяти років та потребують 

поліпшення житлових умов, перебувають на квартирному обліку 

осіб для першочергового отримання житлової площі. Впродовж 

останніх п’яти років 27 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа поставлено на облік 

осіб, які потребують поліпшення житлових умов у позачерговому 

порядку.  

Протягом 2016 року призначено опікунів над майном 6 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

- 

34. Сприяння у реалізації творчого потенціалу молоді, залучення її до громадського життя міста: 

 - проведення заходів, спрямованих на сприяння 

творчому й інтелектуальному розвитку молоді, 

організація роботи з талановитою та обдарованою 

молоддю – управління молоді та спорту; 

Проведено молодіжний форум та ІІІ Всеукраїнський Дебатний 

турнір “Маю право” спільно з ГО “ХДО “Молодіжний вибір”, 

фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер”, фестиваль 

малюнку графіті “Хмельницький – місто європейське”, парад 

близнят до Дня захисту дітей, святкову програму до Дня Європи. 

Проведено VIII сезон Ліги КВН “Поділля”. Команда 

“Відпочиваємо разом” прийняла участь у 1/8 фіналу фестивалю 

“Ліга сміху-2016” (м. Київ) за запрошенням студії “Квартал 95”. 

Команда “Ми з 90-х” взяла участь у фестивалі “Ліга сміху-

2016” (м. Одеса). 

- 



Прийнято участь у міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-

юнацької журналістики “Прес-Весна на Дніпрових схилах”, 

молодіжному фестивалі з вуличних видів мистецтв та 

екстремальних видів спорту “Джемчік”, молодіжному фестивалі 

розвитку “Green Fest”, відкритому міському молодіжному 

фестивалі з вуличних видів мистецтв, фестивалі “Медовий спас”, 

молодіжному фото пленері “Романтика старих часів”. 

Проведено спортивно-інтелектуальне змагання (квест) 

“Стежками рідного серцю Проскурова”. 

 - проведення профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі шляхом проведення лекцій, 

тренінгів, вуличних акцій, індивідуальних консультацій 

та інших заходів – Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, управління молоді та спорту; 

За 2016 рік з метою профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі (алко/наркозалежність, тютюнопаління, 

ВІЛ/СНІД, насильство, торгівля людьми)  проведено 496 лекцій, 

бесід, тренінгів, засідань круглого столу, семінарів для 12312  

студентів ВУЗів, Академії прикордонних військ, учнів шкіл.  

Проведено 22 групових та індивідуальних консультацій для   

230 осіб, які перебувають на лікуванні у наркодиспансері, 

профілактично-виховна робота з  8 особами, які були засуджені 

та відбували покарання у місцях позбавлення волі. 

Психолог Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

працює з неповнолітніми, які утримуються у слідчому ізоляторі. 

Надано 21 індивідуальну та групову консультацію  та проведено 

тренінги з неповнолітніми щодо мотивації до соціальної 

поведінки у СІЗО. 

До психологів щодо надання індивідуального консультування з 

питань наркоманії, СНІДу, тютюнопаління, вживання алкоголю, 

насильства в сім’ї звернулось 496 осіб.  

На спеціалізовану службу психологічної допомоги “Телефон 

Довіри” звернулось 6962 особи. Працює спеціалізована служба 

“Консультативний пункт “ДОВІРА” по роботі з наркозалежними, 

алкозалежними, ВІЛ-позитивним та їх родичами.  

- 

 - залучення молоді та її громадських організацій до 

управління містом – управління молоді та спорту; 

Створено молодіжну громадську раду при управлінні молоді та 

спорту за участю лідерів молодіжних громадських організацій та 

представників студентського самоврядування. 

- 

 - надання підтримки молодіжним і дитячим громадським 

організаціям, талановитій та обдарованій молоді – 

управління молоді та спорту; 

Надано підтримку 5 міським громадським організаціям. 

Впроваджено Програму “Громадські ініціативи” 

(профінансовано 12 проектів на загальну суму 930,2 тис. 

гривень). 

133,7 – МБ  



 

 - розширення мережі підліткових клубів за місцем 

проживання та зміцнення їх матеріально-технічної бази 

– управління молоді та спорту.  

Завершено ремонт приміщення та придбано спорттовари для 

підліткового клубу за адресою вул. Перемоги, 2.  

254,1 - МБ 

35. Пропаганда сімейних цінностей та виховання відповідального батьківства: 

 - забезпечення соціального супроводу багатодітних 

сімей міста – управління праці та соціального захисту 

населення; 

Станом на 01.01.2017 року на обліку перебуває 1292 

багатодітні родини. 

Всі багатодітні родини внесені до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Видано 

392 посвідчення батькам з багатодітних сімей та 550 посвідчень 

дітям з багатодітних сімей, які дають право на пільги.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької 

міської ради від 14.01.2016 року №32 надаються щомісячні 

проїзні квитки одному з батьків багатодітної сім’ї та матерям-

героїням, які не досягли пенсійного віку.  

Для 30 дітей з багатодітних родин організовано безкоштовне 

відвідування льодового майданчика. Організовано привітання 450 

дітей з новорічно-різдвяними святами. 

Рішенням сесії міської ради від 16.03.2016 року №10 

затверджено “Програму підтримки сім’ї на 2016-2020 роки”. 

- 

 - забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення 

соціальної роботи з сім’ями та особами, які опинились у 

складних життєвих обставинах – служба у справах 

дітей, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

Станом на 01.01.2017 року на обліку знаходиться 918 сімей, які 

потрапили у складні життєві обставини, у яких налічується 1055 

дітей. Протягом 2016 року під соціальним супроводом 

перебувало 107 сімей. 

Станом на 01.01.2017 року під соціальним супроводом 

перебуває 44 сім'ї, у яких виховується 67 неповнолітніх дітей. 

Надано 13892 соціально-педагогічні, психологічні, юридичні 

та інформаційні послуги. 

Протягом 2016 року проведено 65 профілактичних рейдів 

(“Діти вулиці”, “Підліток”, “Вокзал”), відвідано 326 сімей.  

- 

 - проведення роботи з майбутніми матерями, які 

відносяться до групи ризику, як матері, що можуть 

відмовитись від новонароджених – Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

У 2016 році проведено роботу з 10 вагітними, які знаходились 

у зоні високого ризику по перинатальним втратам та 5 молодими 

матерями, які мали намір відмовитись від новонароджених дітей 

(2 матері змінили рішення та діти  виховуються у сім’ї). 

- 



 - забезпечення діяльності “Клубу майбутніх наречених” 

в рамках реалізації програми “Соціальна підтримка 

молодої сім’ї” – Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

Проведено 30 презентаційних та лекційних занять для 1119 

учнів та студентів середньо-спеціальних та вищих навчальних  

закладів. 

- 

36. Забезпечення змістовного дозвілля та повноцінного оздоровлення дітей та молоді: 

 - проведення комплексу заходів для молоді, дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, які 

опинились у складних життєвих обставинах – служба у 

справах дітей, управління молоді та спорту; 

01 червня 2016 року до Міжнародного дня захисту дітей 

проведено заходи на майданчику біля кінотеатру ім. Т. Г. 

Шевченка, в яких взяли участь близько 80 дітей, які перебувають 

на обліку в службі у справах дітей, управлінні молоді та спорту. 

26 серпня 2016 року відбулось привітання до Дня знань 

першокласників, які виховуються у прийомній сім’ї, дитячому 

будинку сімейного типу, під опікою. 

30 серпня 2016 року проведено захід до Дня знань для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

20 грудня 2016 року проведено заходи для дітей-сиріт у 

Дитячій школі мистецтв, під час яких 150 дітей подивились 

театралізовану виставу та отримали солодкі  подарунки.  

24,0 – МБ 

 - забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей міста, у 

тому числі дітей, що потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки – управління молоді та спорту, 

управління освіти; 

Управлінням молоді та спорту оздоровлено у позашкільному 

навчальному закладі “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс 

“Чайка” 41 дитину пільгових категорій. 

У таборах з денним перебуванням “Старт”, “Олімп” та 

“Ракетка” (на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 1, № 2 

та № 3) відпочинком охоплено 166 дітей.  

218,5 - МБ 

 - залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи в 

профільних центрах – Центр роботи з дітьми та 

підлітками, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, СКЦ “Плоскирів”. 

В клубах за місцем проживання охоплено гуртковою та 

секційною роботою 1477 дітей. 
- 

 Всього:  630,3 - МБ 

4.4. Інноваційний розвиток системи освіти 

37. Забезпечення рівного доступу населення до якісних освітянських послуг: 

 - забезпечення належного рівня навчально-виховного 

процесу, безперервного професійного розвитку 

педагогічних працівників відповідно до світових освітніх 

стандартів – управління освіти; 

У 2016 році пройшли курсову підготовку 489 керівників, 

педагогічних працівників та методистів загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів. 

 

- 



 - запровадження у навчально-виховний процес 

прогресивних методів навчання та застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – 

управління освіти; 

На базі НВК №10 проведено: 

- обласний семінар для директорів навчальних закладів 

Хмельницької області “Застосування хмарних технологій в 

управлінській діяльності (подолання цифрового розриву: 

створюємо модель своєї ефективності)”; 

- засідання динамічної групи для вчителів української мови та 

літератури міста “Використання он-лайн презентацій в 

методичній діяльності вчителів”;  

- семінар “Застосування хмарних технологій в роботі вчителя 

початкової школи”. 

У березні 2016 року в рамках Всеукраїнського проекту “Cloud 

services in education” педагогічні працівники НВК № 10 брали 

участь у виставці “Сучасні заклади освіти-2016”, а також у 

семінарі “Впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний 

процес ЗНЗ як показник розвитку неформальної освіти в Україні” 

(м. Київ). 

У січні-лютому 2016 року на базі НВК № 2 проведено:  

- майстер-клас для слухачів курсів Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти “Використання 

хмарних технологій на уроках української мови та літератури”; 

- майстер-клас для вчителів “Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках правознавства та історії”. 

У лютому 2016 року на базі гімназії № 2 проведено засідання 

творчої групи вчителів природничо-математичних наук з питання 

використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

вивченні навчальних дисциплін. 

Спільно із Хмельницьким національним університетом в 

серпні для учнів та вчителів міста проведено семінар-практикум 

“Модернізація освіти міста  в напрямку ІТ. Програми 

співробітництва ІТ-індустрії із загальноосвітніми навчальними 

закладами для забезпечення рівного доступу до якісної ІТ-освіти 

школярів та вчителів у всіх школах міста”. 

17-18 вересня проведено фестиваль новітніх технологій 

“ІТ256” у парку ім. М. Чекмана. 

- 

 - створення умов для розвитку здібностей обдарованих 

дітей, надання їм освітніх послуг за рахунок 

позашкільної освіти, факультативної та гурткової роботи 

У загальноосвітніх навчальних закладах функціонувало 445 

гуртків та секцій, в які залучено 8779 учнів. 

У 5 позашкільних навчальних закладах діє 227 гуртків, в яких 

- 



– управління освіти;  займається 5580 дітей.  

 - створення додаткових класів з інклюзивним навчанням 

для здобуття повної загальної середньої освіти для учнів 

з особливими потребами у СЗОШ № 8 на вул. 

Я. Гальчевського, 34 та у СЗОШ № 15 на вул. 

Проскурівського підпілля, 125/1 – управління освіти;  

В СЗОШ № 8 функціонує 14 класів інклюзивного навчання для 

дітей з вадами опорно-рухового апарату, в яких навчається 25 

дітей. У СЗОШ № 15 функціонує 9 інклюзивних класів, в яких 

навчається 30 учнів з вадами зору. 

- 

 - забезпечення участі міських учнівських команд у 

обласних, всеукраїнських, міжнародних предметних 

олімпіадах, конкурсах – управління освіти; 

Високі результати досягнуто школярами міста на конкурсі-

захисті учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України. 

На розгляд журі у 2015-2016 навчальних роках представлено 277 

робіт, з них 158 робіт (57,0%) відзначені призовими І, ІІ, ІІІ 

місцями. У ІІ етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України приймали участь 54 учасники, переможцями 

з яких стали 28 юних науковців. У Всеукраїнському етапі 

конкурсу-захисту приймали участь 12 учнів-членів МАН (8 учнів 

здобули перемогу). 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015-2016 

навчальних років з української мови та літератури, іноземних мов 

(англійської, німецької, французької), історії, математики, фізики, 

астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформатики, 

інформаційних технологій, правознавства, економіки, російської 

мови і літератури, польської мови і літератури взяли участь 2273 

учні, що становить 16,9% учнів 6-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста (стали переможцями 963 учні); у ІІІ 

етапі брали участь 105 учнів (здобули перемогу – 89); у ІV етапі 

місто представляло 18 учасників (8 – здобули перемогу). 

У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 

2016-2017 навчальних роках на розгляд журі представлено 267 

робіт, з них 171 робота (64,0%) відзначено призовими І, ІІ, ІІІ 

місцями. 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 

навчальних роках з української мови та літератури, іноземних 

мов (англійської, німецької, французької), історії, математики, 

фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, 

інформатики, інформаційних технологій, правознавства, 

економіки, російської мови і літератури, польської мови і 

літератури, трудового навчання (обслуговуючої, технічної праці) 

- 



взяли участь 2363 учні навчальних закладів міста, стали 

переможцями 964 учні. 

18 листопада 2016 року відбувся ІІ етап ХVІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У ІІ (міському) 

етапі взяли участь 236 учнів 5-11 класів та 66 учнів 3-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста – переможці І 

(шкільного) етапу. У ІІІ (обласному) етапі взяли участь  9 учнів 

переможців міського етапу. Учасники конкурсу виявили високий 

рівень знань з української мови не тільки в межах навчальної 

програми, а й продемонстрували знання мовних тонкощів, 

філологічні здібності, творчий підхід до розв’язання мовних 

проблем. 

 - здійснення виплати персональних стипендій міської 

ради обдарованим дітям, талановитій молоді та премій 

міської ради кращим педагогічним працівникам 

навчальних закладів міста – управління освіти. 

Персональні стипендії міської ради виплачуються 26 

обдарованим дітям.  

Премії міської ради отримують 33 кращих педагогічних 

працівники навчальних закладів міста. 

323,5 – МБ 

38. Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів 

освіти відповідно до сучасних вимог: 

 - відкриття в дошкільних навчальних закладах додатково 

7 груп (4 – в ДНЗ № 36 на пр. Миру, 84/2; 2 – в НВК 

№ 31 на вул. М. Мазура (Щербакова), 17; 1 – в ДНЗ № 43 

на вул. Молодіжній, 5/2) – управління освіти; 

Відкрито 8 додаткових дошкільних груп: 4 – в ДНЗ №36, 2 – в 

НВК №31, 1 – в ДНЗ №43 та 1 - в ДНЗ №3. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2217,7 - МБ 

 - придбання меблів для облаштування новостворених 

груп у дошкільних навчальних закладах – управління 

освіти; 

Придбано меблі, іграшки, постільну білизну та посуд. 600,0 - МБ 

 - оновлення матеріально-технічної та навчальної бази 

профільних кабінетів з фізики, хімії, біології, математики 

– управління освіти; 

Виконання заходу заплановано на 2017 рік. - 

 - придбання комп’ютерних класів та мультимедійних 

комплексів для закладів освіти, оновлення та 

модернізації наявної комп’ютерної техніки – управління 

освіти; 

Придбано 15 комп’ютерних класів, 20 мультимедійних 

комплексів, 67 комп’ютерів, 32 принтери, 8 проекторів, 5 екранів. 
4124,6 - МБ 

 - проведення капітального ремонту басейну СЗОШ № 8 

на вул. Я. Гальчевського, 34 та приміщень ДНЗ № 25 на 

прв. Маяковського, 17 – управління освіти; 

Проводитвся капітальний ремонт приміщення ДНЗ №25 на 

прв. Маяковського, 17. 

1256,5 - МБ 

 - проведення капітальних ремонтів в загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладах 

За 2016 рік проведено капітальні ремонти покрівель СЗОШ 

№6, 18, 32, ЗОШ №13, НВО №23, палацу творчості дітей та 

6097,5 - МБ 



(ремонт покрівель, санвузлів тощо) – управління освіти; юнацтва, колегіуму; заміна віконних блоків, ремонти санвузлів, 

огорожі у дошкільних навчальних закладах. 

 - проведення заходів з термомодернізації будівель ДНЗ 

№ 2, ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, СЗОШ № 14, НВК № 2 – 

відділ енергозбереження та інвестиційної політики, 

управління освіти; 

Роботи будуть проведені у 2017 році. - 

 - оновлення спортивних та ігрових майданчиків на 

території дошкільних навчальних закладів – управління 

освіти. 

Оновлено ігрові майданчики на територіях ДНЗ №5, 32, 35, 43, 

47, НВО №1. 

Збудовано спортивне поле із штучним покриттям на базі НВО 

№28. 

1062,3 - МБ 

39. Забезпечення всебічної допомоги дітям пільгових категорій: 

 - надання грошової допомоги дітям-сиротам – 

випускникам 9-х, 11-х класів – управління освіти; 

Надано грошову допомогу 111 дітям-сиротам – випускникам 9-

х, 11-х класів. 
35,6 - МБ 

 - надання грошової допомоги дітям-сиротам, яким у 2016 

році виповнюється 18 років – управління освіти; 
Надано грошову допомогу 21 дитині-сироті, якій у 2016 році 

виповнилося 18 років. 
38,0 –МБ 

 - забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною 

формами – управління освіти; 

Придбано спортивний одяг 75 дітям-сиротам, 23 дітям-

сиротам придбано випускний одяг. 

31,7 - МБ 

 - надання грошової допомоги для здобуття вищої освіти 

студентам пільгових категорій – управління освіти; 

Надано грошову допомогу на здобуття вищої освіти 9 

студентам пільгових категорій. 
100,0 - МБ 

 - організація безкоштовного харчування дітей з 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, батьки яких є 

учасниками або загинули під час участі в 

антитерористичній операції, дітей, переміщених з зони 

проведення антитерористичної операції – управління 

освіти; 

Організовано безкоштовне харчування в навчальних закладах 

міста для дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є 

учасниками або загинули під час участі в антитерористичній 

операції, дітей, переміщених з зони проведення 

антитерористичної операції. 

6325,3 – МБ 

 - забезпечення належного функціонування пришкільних 

оздоровчих таборів з денним перебуванням при 

загальноосвітніх навчальних закладах, палаці творчості 

та юнацтва, позашкільного навчального закладу 

“Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка” – 

управління освіти. 

Протягом 2016 року в 14 таборах на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів було охоплено відпочинком 1236 дітей.  

На базі позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацький 

оздоровчий комплекс “Чайка“ оздоровлено 1129 дітей. 

У таборі з денним перебуванням “Прибузька республіка“  при 

Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва охоплено 

відпочинком 98 дітей.  

У наметовому містечку “Мандрівник“ у с. Головчинці 

Летичівського району охоплено відпочинком 45 дітей. 

869,4 - МБ 

 



 Всього:  22758,6 - МБ 

4.5. Підвищення якості та доступності медичної допомоги 

40. Реформування системи охорони здоров’я, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я:  

 - продовження облаштування амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини – управління охорони 

здоров’я; 

В місті працює 7 амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини – Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове, 

Заріччя та амбулаторія на вул. Червонофлотській. Зареєстровано 

87 штатних посад лікарів загальної практики-сімейної медицини 

(77 – у 2015 році). Кількість штатних посад сімейних лікарів на 

10 тисяч мешканців міста складає 3,27 (у 2015 році - 2,89).   

Розпочато проведення капітального ремонту амбулаторії 

“Озерна-2” на вулиці М. Залізняка 34. Закінчення ремонту та 

відкриття амбулаторії планується на перше півріччя 2017 року. 

701,1 - МБ 

 - прийняття в комунальну власність цілісного 

майнового комплексу державного закладу “Вузлової 

лікарні станції Гречани Південно-Західної залізниці” – 

управління охорони здоров’я; 

Прийнято у комунальну власність Вузлову лікарню станції 

Гречани Південно-Західної залізниці, яку перетворено у 

комунальний заклад “Хмельницький міський лікувально-

діагностичний центр”. 

5742,8 - МБ 

 - дооснащення лікувально-профілактичних закладів 

міста сучасним діагностичним та лікувальним 

обладнанням – управління охорони здоров’я; 

Придбано медичне  обладнання для лікувально-

профілактичних закладів міста: 

- Хмельницька міська лікарня: світильники операційні (3 шт.), 

автоклав, коагулятор, бронхоскоп, аналізатор крові та 

електролітів, стерилізатор паровий (3311,5 тис. грн.); 

- Хмельницька міська дитяча лікарня: пульсоксиметри  (7 шт.), 

ліжечка новонародженого (34 шт.), світильник операційний, 

центрифуга (3 шт.), шафи електричні (4 шт.), термостати, каталки 

для перевезення  хворих  (6 шт.), мікроскопи бінокулярні (4 шт.),  

апарати для фототерапії (2 шт.), денситометр, операційний стіл, 

аналізатори, датчики для дитячої реанімації (1734,2 тис. грн.); 

- Хмельницький міський перинатальний центр: монітори пацієнта 

(3 шт.),  лабораторне обладнання для ЕКЗ,  лапароскопічна 

стійка,  система діагностична рентгенівська для мамографії 

(9027,1 тис. грн.); 

- Хмельницька міська поліклініка №1: аналізатор автоматичний 

гематологічний,  УЗД сканер кардіологічний, прилад 

ультразвуковий скануючий,  авторефректор,  автоматичний 

периметр,  щілинна лампа, фізіотерапевтичне обладнання (1831,3 

тис. грн.); 

21548,1 - МБ 



- Хмельницька міська поліклініка №2: ехоенцефалограф 

Сономед,  аналізатор автоматичний для вимірювання 

концентрації глюкози Ексан, аналізатор автоматичний 

гематологічний,  флюорограф (1701,0 тис. грн.); 

- Хмельницька міська поліклініка №3: ректоскоп,  дефібрилятор,  

аналізатор автоматичний гематологічний,  цистоскоп, медичне 

обладнання для амбулаторій (642,0 тис. грн.); 

- Хмельницька  міська поліклініка №4: світильник операційний 

безтіньовий,  ручка з офтальмоскопом,  аналізатор автоматичний 

гематологічний, блок живлення до гематологічного аналізатора 

(211,2 тис. грн.); 

- Хмельницька міська об’єднана стоматологічна поліклініка: 

стерилізатор медичний,  апарат УВЧ для терапії, аквадистилятор 

електричний,  стоматологічні установки (556,5 тис. грн.); 

- Хмельницька міська інфекційна лікарня: комплекс 

рентгенівський діагностичний (2193,5 тис. грн.). 

Для лікарсько-сестринської бригади військової частини А2339 

придбано обладнання для операційної (239,8 тис.грн.). 

Для Хмельницького обласного психоневрологічного 

диспансеру придбано спектрофотометр (100,0 тис. грн.). 

 - створення мережі соціальних аптек в місті – 

управління охорони здоров’я. 

У 2016 році змін в мережі соціальних аптек міста не відбулось. - 

41. Профілактика захворювань та своєчасне їх лікування, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань: 

 - виконання заходів Загальнодержавної програми 

“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини” на період до 2016 року – управління 

охорони здоров’я; 

В місті на обліку перебуває 254 дитини, які потребують 

медикаментозного забезпечення.  

Розроблено методичні вказівки для батьків щодо профілактики 

йододефіцитних станів, ожиріння та інших хронічних 

захворювань у дітей. На диспансерному обліку у міській дитячій 

лікарні знаходиться 1266 дітей віком до 18 років з дифузно-

нетоксичним зобом І-ІІІ ст. 

Скринінгом охоплено 98,6% новонароджених. 

Акушерською та педіатричною службою міста ведеться 

постійна робота щодо індивідуальної йодної профілактики 

лікарськими засобами, що містять сполуки йоду контингенту з 

підвищеною фізіологічною потребою у йоді (в першу чергу 

вагітним та жінкам, які годують груддю).  

310,9 – МБ 



Для запобігання виникнення у дітей дошкільного та шкільного 

віку порушень зору функціонує 5 кабінетів охорони зору, у яких 

проліковано 1037 дітей. 

Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді у місті 

відбувається в умовах “Клініки дружньої до молоді“ 

Хмельницької міської дитячої лікарні.  

 - виконання заходів Загальнодержавної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2017 

роках (забезпечення якісної та своєчасної діагностики 

туберкульозу, використання сучасних технологій 

організації лікування хворих на туберкульоз, проведення 

просвітницької роботи) – управління охорони здоров’я; 

Для забезпечення здійснення туберкулінодіагностики 

придбано туберкулін для міської дитячої лікарні. 

У 2016 році захворіло на туберкульоз 126 мешканців міста 

(132 – у 2015 році), що становить 47,3 на 1 тисячу населення. 

Проведено профілактичні флюорографічні огляди 121231 

особи, у т.ч. 8155 – в умовах пересувного флюорографа. 

Охоплено туберкулінодіагностикою 11536 дітей, що складає 

263,9 на тисячу дітей, що підлягали обстеженню. 

Бактеріоскопічно обстежено 342 пацієнти з підозрою на 

туберкульоз або його рецидиви. 

Проведено понад 300 лекції щодо профілактики туберкульозу, 

опубліковано 3 статті у ЗМІ, лікарі прийняли участь у 4 теле- та 5 

радіопередачах з питань раннього виявлення та профілактики 

туберкульозу. 

1464,7 - МБ 

 - виконання заходів Загальнодержавної програми 

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 

роки (виявлення на ранніх стадіях онкологічних 

захворювань, належний рівень лікування хворих, 

проведення санітарно-просвітницької роботи серед 

населення щодо ризиків виникнення онкологічних 

захворювань) – управління охорони здоров’я; 

У 2016 році захворюваність на злоякісні новоутворення 

збільшилась з 999 випадків у 2015 році до 1041, що становить 

390,3 на 100 тисяч населення (377,1 – у 2015 році). Питома вага 

візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених в ІІІ стадії 

складає 3,1%, питома вага злоякісних новоутворень виявлених в 

ІV стадії – 8,1%. 

Проведено санітарно-просвітницьку роботу з профілактики 

онкологічних захворювань, а саме: прочитано 230 лекцій, 

прийнято участь у 20 радіо- та 17 телепередачах, опубліковано 12 

статей у ЗМІ. 

365,2 - МБ 

 - придбання імунобіологічних препаратів для екстреної 

профілактики захворювань, а саме: анатоксину 

протиправцевого, імуноглобуліну антирабічного, 

КОКАВ, протиправцевої та протигангренозної 

сироватки – управління охорони здоров’я; 

Для роботи травматологічних пунктів міської дитячої лікарні 

та міської лікарні придбано препарати для проведення екстреної 

профілактики сказу та правцю – антирабічний анатоксин, 

антирабічний імуноглобулін, КОКАВ. 

122,4  –  МБ 

 - фінансування видатків на лікування мешканців міста в 

лікарняних закладах не міської комунальної форми 

У 2016 році розглянуто 99 заяв від мешканців міста щодо 

виділення коштів на лікування в лікарняних закладах неміської 

89,6 - МБ 



власності – управління охорони здоров’я. комунальної форми власності та оформлено відповідні договори 

на оплату медикаментів. 

42. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення:  

 - проведення щорічного медичного огляду та лікування 

дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей 

– управління охорони здоров’я; 

В місті зареєстровано 1067 дітей-інвалідів, 129 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 4123 дитини з 

багатодітних сімей. 

Впродовж 2016 року оглянуто 1064 дитини-інваліда (99,7%), 

127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

(98,7%), 4097 дітей з багатодітних сімей (98,7%). 

Оздоровлено в таборах 62 дитини-інваліди, 33 дітей-сиріт, 29 

дітей з багатодітних сімей оздоровлено у санаторно-курортних 

закладах. 

- 

 - забезпечення слуховими апаратами інвалідів з вадами 

слуху (відповідно до звернень) – управління охорони 

здоров’я; 

Аналоговими слуховими апаратами забезпечено 52 інваліди. 100,3 – МБ 

 - забезпечення пільгового зубопротезування соціально 

незахищених верств населення – управління охорони 

здоров’я; 

В міській об’єднаній стоматологічній поліклініці проведено 

протезування зубів 496 особам пільгових категорій населення. 

Проведено 676 виїздів до пацієнтів, які не можуть самостійно 

пересуватися, оглянуто 611 пацієнтів.  

Проведено протезування 51 учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС. 

792,0 – МБ 

 - медикаментозне забезпечення пільгових категорій 

населення, у тому числі учасників антитерористичної 

операції, які проходили лікування в Хмельницькій 

міській лікарні та міській інфекційній лікарні – 

управління охорони здоров’я. 

Для медикаментозного забезпечення пільгових категорій 

населення використано у 2016 році 2,9 млн. гривень. 

В амбулаторно-поліклінічних закладах міста проведено 

комплексні огляди 700 учасників АТО, 9 проліковано у міській 

лікарні. 

2977,6 – МБ 

 Всього:  34214,7 - МБ 

4.6. Задоволення культурних потреб населення та охорона культурної спадщини 

43. Створення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтва, формування національно-патріотичних якостей, духовної та 

естетичної культури у мешканців міста, насамперед дітей та молоді, залучення їх до навчання у закладах початкової мистецької 

освіти, занять у гуртках, студіях, творчих колективах, всебічна підтримка та розвиток здібностей юних талантів: 

 - проведення національно-патріотичних мистецьких та 

просвітницьких заходів для жителів та гостей міста 

Хмельницького – управління культури і туризму; 

Проведено 206 загальноміських заходи, серед яких: новорічно-

різдвяні ранки та майстер-класи, Різдвяний вертеп та 

регіональний різдвяний етнофестиваль, вечір українських 

колядок та щедрівок у виконанні камерного хору, цикли заходів 

1841,7 – МБ 



до Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, 

Шевченківських Днів, 72-ї річниці визволення  міста від нацизму, 

регіональний огляд-конкурс творчих колективів викладачів 

мистецьких шкіл “Музична палітра”. Проведено також міські 

конкурси “Об’єднаймося ж, брати мої”, “Найкращий читач 2015”, 

“Школярка-2016”, Всеукраїнський фестиваль “Джаз Фест 

Поділля” та І міжнародний етнофестиваль “Ладовиці”, 

Міжнародний фестиваль моновистав “Відлуння”, свято 

відкриття туристичного сезону, свято гаївок у дендропарку, 

творчий звіт художніх колективів та виконавців міста тощо. 

19-21 серпня 2016 року вперше у місті відбувся фестиваль 

меду “Медовий Спас”. 

24 серпня 2016 року проведено заходи з нагоди 25-річчя 

незалежності України: концертна програма “Україна у моєму 

серці”, акція “Привітай воїна”, музейна виставка “Плоскирів. 

Проскурів. Хмельницький” тощо.  

24-25 вересня 2016 року у рамках святкування Дня міста 

проведено понад 25 масштабних різноманітних заходів за 

участі міських колективів, виконавців та зірок української 

естради. 

У жовтні 2016 року проведено заходи з нагоди Дня захисника 

Вітчизни та визволення України від нацистських окупантів. 

У листопаді 2016 року організовано міський конкурс “Рідна 

мова калинова”, художньо-публіцистичну акцію “Майдан, що 

нас змінив” з нагоди Дня Гідності та Свободи, акцію 

вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років.  

В грудні 2016 року традиційно відкрито головну ялинку 

міста та Гостину Святого Миколая. 

 - сприяння розвитку аматорської творчості народних та 

зразкових колективів – управління культури і туризму; 

Проведено творчі звіти зразкових дитячих колективів: 

ансамблю народного танцю “Сяйво” та ансамблю сучасного 

танцю “Фреш”, поетичну виставу “Не забудь!” дитячої студії 

“Чарівна скринька” до Дня Героїв Небесної Сотні. 

Відбулися творчі звіти художніх колективів та студій центру 

національного виховання учнівської молоді, народних та 

зразкових аматорських колективів міського будинку культури: 

ансамблів народного танцю “Веселка”, “Намисто”, бального 

1,5 - МБ 



танцю “Успіх”, хору ветеранів війни та праці “Надвечір’я”, 

капели бандуристів. Проведено концерти дитячого зразкового 

ансамблю скрипалів “Елегія” дитячої музичної школи №2, 

камерного ансамблю дитячої музичної школи №1 імені М. 

Мозгового, колективів дитячої музичної школи №3, ансамблю 

викладачів “Імпреза” дитячої школи мистецтв, сольний концерт 

зразкового дитячого хору “Подільські солов’ї”. 

16 червня 2016 року на відкритому сценічному майданчику 

біля кінотеатру імені Т. Г. Шевченка відбувся творчий звіт 

художніх колективів та виконавців міста, присвячений 25-й 

річниці незалежності України. 

У жовтні-грудні 2016 року відбулися творчі звіти народного 

ансамблю пісні та музики “Ретро” культурно-мистецького центру 

“Ветеран”, народного колективу мажореток “Альфа” 

муніципального естрадно-духового оркестру, хореографічного 

ансамблю “Галант” дитячої школи мистецтв “Райдуга”, 

колективів дитячої музичної школи №2, традиційний різдвяний 

концерт зразкового дитячого хору “Подільські солов’ї” та 

ювілейний концерт народного фольклорного ансамблю танцю 

“Гонта” центру національного виховання учнівської молоді з 

нагоди 30-річчя з часу створення. 

 - співробітництво з осередками творчих спілок, 

національно-культурними товариствами, молодіжними і 

дитячими громадськими організаціями, що здійснюють 

діяльність у сфері культури і мистецтва, підтримка їх 

творчих ініціатив – управління культури і туризму; 

З метою налагодження співробітництва з громадськими 

організаціями, осередками творчих спілок, митцями при 

управлінні культури і туризму створено громадську художню 

раду.  

Під час проведення новорічно – різдвяних заходів надано 

театральні костюми громадській організації “Хмельницький 

молодіжний клуб розвитку” для організації колядування для 

жителів міста.  

Проведено спільно з Подільським культурно-просвітницьким 

центром імені М. Реріха відкриття виставки фотографій “Тибет. 

Шлях на Кайлас”, спільно з обласним благодійним фондом 

“Хесед – Бешт” – концерт єврейської музики за участю провідних 

музикантів з Республіки Польщі, культурно – мистецький захід – 

свято “Пурім”. 

Надано організаційну і творчу допомогу Подільській гільдії 

кулінарів у проведенні Подільського фестивалю рестораторів; 

12,2 - МБ 



церковним громадам міста на чолі з парафією Христа Царя 

Всесвіту щодо організації ходи на підтримку християнських 

сімейних цінностей; газеті “Марічка News” у проведенні свята 

для дітей; благодійній організації “Хмельницький Фонд Захисту 

Вітчизни” в організації концерту на стадіоні “Поділля” з метою 

придбання реанімобіля; ГО “Критична маса” в організації свята 

“Велодень”; ТОВ “Телерадіокомпанія “Всім радіо” у проведенні 

концерно-розважальної програми з нагоди міжнародного дня 

захисту дітей; обласному товариству інвалідів у проведенні ІІІ-го 

Всеукраїнського фестивалю творчості дітей з особливими 

потребами “Сяйво дитинства”; ГО “Хмельницький молодіжний 

клуб розвитку” в озвученні заходів екофестивалю “Green Fest”. 

17-18 вересня 2016 року надано підтримку у проведенні 

першого у місті IT-фестивалю. 

24 вересня 2016 року спільно з ГО “Подільський культурно-

просвітницький центр імені М. Реріха” відкрито Будинок 

творчості для занять різними видами мистецтва. 

Центральна міська бібліотека брала участь  у заходах 

Общинного Центру “Тхія”. 

Проведено міський літературний фестиваль “Слово єднає!”. 

Протягом п’яти фестивальних днів відбулося 15 зустрічей з 

авторами, презентації нових книг у міських бібліотеках, вечір 

авторської музики на вул. Проскурівській, зустріч з літераторами 

та авторами-початківцями міста та районних літературних 

об’єднань, молодіжних студій, вечори літературних спілок у 

моно-театрі “Кут” за участю громадських організацій. Всього у 

заходах взяло участь понад 800 учасників.  

Центральна бібліотека взяла участь у соціальній ініціативі 

“Хтось не зробить”, а саме у проведенні Школи молодого лідера. 

Протягом жовтня-грудня 2016 року надано допомогу у 

проведенні культурно-просвітницьких та благодійних заходів ГО 

“Всеукраїнське об’єднання “Коло. Медіа” та організації 

культурної програми для активістів патріотичного руху потягу 

єднання України “Труханівська Січ”, культурно-просвітницькому 

центру імені Ю. Словацького польської громади щодо 

проведення фестивалю польської культури “Перлина Поділля”, 

обласному благодійному фонду “Вікторія” щодо проведення 



ярмарку для збору коштів для дітей-сиріт у зоні АТО, 

благодійному фонду “Спілка Матері Миру” щодо проведення 

відзначення нагородами воїнів АТО, оргкомітету 

реформаторських конфесій щодо проведення Різдвяних вітань.  

 - надання пільг обдарованим дітям та молоді в оплаті за 

навчання у початкових спеціалізованих навчальних 

мистецьких закладах – управління культури і туризму; 

Надано пільги в оплаті за навчання у початкових 

спеціалізованих навчальних мистецьких закладах 827 дітям, у т.ч. 

71 дитині із сімей учасників АТО, 20 учням із сімей, переміщених 

з тимчасово окупованих територій.  

477,6 – МБ 

 - надання фінансової підтримки творчим колективам та 

окремим виконавцям міста для участі у фестивалях та 

конкурсах – управління культури і туризму; 

Надано фінансову підтримку 187 учням мистецьких шкіл та 

вихованцям колективів для участі у виконавських конкурсах та 

фестивалях.  

37,6 – МБ 

 - організація експедицій з вивчення подільського 

фольклору, популяризація народних звичаїв та обрядів – 

управління культури і туризму; 

22 травня 2016 року гуртом “Ладовиці” записано першу 

передачу з циклу “Жива традиція” у с. Пилипківці 

Новоушицького району, 18-19 червня 2016 року взято участь в 

еко-етно-фестивалі “Кодима” (Одеська область), 17-18 грудня 

2016 року - у фестивалі “Орелі” у центрі І. Гончара (м. Київ). 

- 

 - проведення муніципальними академічним камерним 

хором та естрадно-духовим оркестром річного циклу 

просвітницьких концертів-лекцій для учнів 

загальноосвітніх закладів міста – управління культури і 

туризму; 

У березні 2016 року складено графік проведення 

просвітницьких концертів-лекцій для учнів загальноосвітніх 

закладів міста. Муніципальними колективами проведено 19 

концертів, залучено 3635 школярів. 

- 

 - забезпечення виплати персональних стипендій 

обдарованим дітям, викладачам початкових 

спеціалізованих навчальних мистецьких закладів, 

провідним митцям міста – управління культури і 

туризму. 

Забезпечено своєчасну виплату персональних стипендій 14 

учням та 20 викладачам мистецьких шкіл, провідним митцям 

міста. 

251,7 - МБ 

44. Розвиток бібліотек як осередків активності громад: 

 - поповнення бібліотечних фондів міської 

централізованої бібліотечної системи, у тому числі 

книгами місцевих авторів – управління культури і 

туризму; 

Книжкові фонди міської централізованої бібліотечної системи 

поповнилися на 8735 примірників  з різних джерел, у т.ч. творами 

місцевих авторів (1131 примірник).  

 

353,8 – МБ 

164,3 – 

благодійні 

кошти 

 - впровадження для мешканців міста віддаленого 

бібліотечного обслуговування на основі електронного 

каталогу видань з фондів міських бібліотек, розміщеного 

на офіційному сайті Хмельницької міської 

централізованої бібліотечної системи – управління 

культури і туризму; 

Укладено договір із Хмельницькою міською організацією 

Національної спілки краєзнавців України на право надання 

доступу через сайт централізованої бібліотечної системи 

електронної версії “Краєзнавчих студій”. На сайті розміщено 9 

повнотекстових збірників наукових статей краєзнавчого 

спрямування, які поповнили електронну бібліотеку 

- 



повнотекстових видань. 

В електронний каталог централізованої бібліотечної системи 

введено 6981 бібліографічний запис нових надходжень з 

анотаціями та візуальним зображенням книг (всього 

нараховується 18761 запис у електронному каталозі). 

Центральна бібліотека започаткувала створення електронної 

бази даних “Світова культура” з фондів бібліотеки культурно-

просвітницького центру Поділля ім. М. Реріха у рамках 

партнерської співпраці. За 2016 рік введено 2500 записів книг, 

анотацій.  

 - надання у міських бібліотеках безкоштовних 

консультативних послуг мешканцям міста щодо 

користування системою електронного урядування – 

управління культури і туризму; 

Надано 321 консультацію та послугу мешканцям міста щодо 

користування системою електронного урядування. 

Популяризується серед хмельничан отримання послуг через 

Портал державних послуг iGov.  

- 

 - проведення на базі міських бібліотек тренінгів, 

семінарів, дистанційних навчань для мешканців міста з 

вивчення іноземних мов, соціальної адаптації та 

суспільного діалогу –управління культури і туризму. 

У січні 2016 року в бібліотеці-філії № 11 проведено Інтернет-

лабораторію “Шопінг-онлайн” для пенсіонерів – користувачів 

бібліотеки.  

З лютого 2016 року у бібліотеках міської централізованої 

бібліотечної системи реалізується проект “Моя нова поліція: 

громадська підтримка реформи Національної поліції”.  

У центральній бібліотеці з 14 березня 2016 року розпочалися 

безкоштовні курси програмування за всеукраїнською освітньою 

програмою Technology Nation від фонду Brainbasket. 

28 травня 2016 року 50 хмельничан долучилися до акції 

встановлення в Україні нового рекорду Гіннеса у номінації 

“Найбільший мовний урок у світі”, який організувала центральна 

бібліотека. Учасники уроку – люди різного віку та професій, які 

мають величезне бажання не тільки вивчати англійську мову, а й 

прославити свою країну, показати всьому світу, що разом 

українці можуть зробити дуже багато.  

22 липня 2016 року відбулася зустріч з Еріком та Валентиною 

Ріо – волонтерами із французького міста Белфор, які подарували 

у фонд бібліотеки різноманітні за тематикою книги та журнали 

французькою мовою. 

Хмельницька міська центральна бібліотека, спеціалізацією якої 

є література англійською мовою, стала одним із 81 учасників 

проекту Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації 

- 

http://cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=713
http://cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=713
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“Display-кросинг”. 15 серпня 2016 року у центральній міській 

бібліотеці зібралися любителі інтелектуального дозвілля на 

відкриття “Книжкового Біг-Бену”. 

У центральній бібліотеці проводиться акція “Жива бібліотека”, 

яка сприяє налагодженню суспільного діалогу між 

хмельничанами. У акції взяли участь 14 “живих книг”, серед яких 

відомі люди міста і області, іноземці, люди різних професій, 

волонтери та ін. 

Організовано  проект “Чужа батьківщина: біженець у рідній 

країні”. В грудні 2016 року вийшла газета про переселенців  “Ми 

є” з журналістськими матеріалами учасників проекту.  

45. Вивчення та популяризація історії міста, збереження культурної спадщини: 

 - створення нових розділів постійної експозиції музею 

історії міста: “Так гартувалась Нація”, приуроченого 

подіям Революції Гідності та Героям Небесної Сотні, 

“Герої не вмирають!”, приуроченого хмельничанам – 

Героям АТО – управління культури і туризму; 

У 2016 році в музеї історії міста створено нові розділи 

постійної експозиції музею: “Так гартувалась Нація” (приурочена 

подіям Революції Гідності та Героям Небесної Сотні) та “Герої не 

вмирають!” (приурочена хмельничанам-героям АТО). 

 

- 

 - проведення акції “Подаруй експонат музею” – 

управління культури і туризму; 

В музеї історії міста Хмельницького оголошено акцію 

“Подаруй експонат музею”. 

Мешканцями міста протягом 2016 року передано до музею 500 

предметів. 

- 

 - проведення Всеукраїнської наукової історико-

краєзнавчої конференції “Місто Хмельницький у 

контексті історії України”, присвяченої 585-й річниці з 

часу першої писемної згадки про Плоскирів (нині – 

Хмельницький) – управління культури і туризму; 

22 вересня 2016 року проведено I Міжнародну наукову 

історико-краєзнавчу конференцію “Місто Хмельницький в 

контексті історії України”, присвячену 585-річчю з часу першої 

писемної згадки про місто Плоскирів та 450-річчю надання 

місту Магдебурзького права. За її підсумками видано тези 

доповідей, у яких представлено матеріали 100 авторів з 

України, Болгарії, Польщі, Словаччини. Рівень конференції 

засвідчує участь у ній 12 докторів та 30 кандидатів наук. 

30,4 - МБ 

 - паспортизація та укладання охоронних договорів на 

об’єкти архітектури міста – управління культури і 

туризму. 

У квітні 2016 року здійснено фотофіксацію 134 пам’яток та  

об’єктів культурної спадщини у місті Хмельницькому (500 

фотографій). 

Комісією з обстеження технічного стану пам’яток культурної 

спадщини управління культури і туризму проведено візуальне 

обстеження технічного стану 7 пам’яток та 6 об’єктів 

архітектури. 

У квітні-червні 2016 року ініціювано внесення до Державного 

- 

http://cbs.km.ua/?dep=2&w=show_news&dep_up=3&dep_cur=19&news_id=713


реєстру нерухомих пам’яток України 6 об’єктів архітектури та 

містобудування. 

За поданням органу охорони культурної спадщини підписано 

охоронний договір на щойно виявлений об’єкт археології 

“Курган”. 

46. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та мистецької освіти: 

 - придбання музичних інструментів, підсилювальної 

апаратури, сценічних костюмів для закладів культури – 

управління культури і туризму; 

Впродовж 2016 року для закладів культури придбано: 

- музичні інструменти для дитячих музичних шкіл, 

муніципального камерного хору та дитячої школи мистецтв 

“Райдуга”, 

- сценічні костюми для муніципального естрадно-духового 

оркестру, колективу мажореток “Альфа”, культурно-

мистецького центру “Ветеран”, колективів міського будинку 

культури та дитячої школи мистецтв “Райдуга”, 

- звукопідсилювальну та світлову апаратуру,  обладнання 

сцени для міського будинку культури, муніципального 

академічного камерного хору, центру національного виховання 

учнівської молоді, 

 - навчальні гіпсові моделі для образотворчого відділу 

музичної школи №3 та меблі, мольберти, кольоровий принтер 

для дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, 

- бібліотечні меблі, меблі для навчальних класів музичної 

школи №1, крісла для концертних залів музичної школи №3, 

комп’ютерну техніку для музею історії міста, школи  “Нікош”, 

централізованої бухгалтерії тощо. 

1623,4 – МБ 

148,7 – ВК 

26,9 – 

благодійні 

кошти 

 

 - проведення капітальних ремонтів приміщень клубу 

мікрорайону Книжківці,  дитячої школи мистецтв на вул. 

Гагаріна, 3А, дитячої школи мистецтв “Райдуга” на вул. 

Курчатова, 9, дитячої музичної школи № 2 на вул. С. 

Бандери (Рибалко), 19 – управління культури і туризму; 

Проведено капітальний ремонт приміщення клубу “Книжківці”, 

санвузлів у дитячій школі мистецтв на вул. Гагаріна, 3А, покрівлі 

даху дитячої школи мистецтв “Райдуга”, приміщення дитячої 

музичної школи № 2, покрівлі даху музею історії міста, вхідного 

навісу музею-студії фотомистецтва, приміщення школи 

іконопису “Нікош”, бібліотеки-філії №7, реставрації міського 

будинку культури, встановлення шумоізоляції у приміщенні 

дитячої музичної школи №3. 

1959,4 - МБ 

 - виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи 

№ 1 ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18 – 

Розроблено проектно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи № 1  

(120,0 тис. грн.), а також на реконструкцію дитячої музичної 

1062,0 - МБ 



управління культури і туризму; школи №3 (390,0 тис. грн.) та реконструкцію музейного 

комплексу історії та культури міста (552,0 тис. грн.). 

 - завершення реконструкції виставкової зали дитячої 

школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва на вул. Проскурівській, 67 – управління 

культури і туризму. 

Завершено реконструкцію виставкової зали дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

1014,4 - МБ 

 

Всього: 

 8665,7 - МБ 

148,7 - ВК 

191,2 – 

благодійні 

кошти 

4.7. Розвиток фізичної культури та спорту 

47. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення міста, пропаганда здорового способу життя: 

 - сприяння розвитку аматорського і професійного 

спорту, проведення масових велопробігів, 

загальноміських фізкультурно-спортивних заходів з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту (у тому 

числі для інвалідів) – управління молоді та спорту; 

Проведено 148 міських спортивно-масових заходів, 79 

навчально-тренувальних зборів з підготовки міських спортсменів 

до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань, 

профінансовано участь міських спортсменів у 24 обласних та 27 

всеукраїнських змаганнях.  

Проведено 15 велопробігів. 

2411,8 – МБ 

 

 - збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

та створення в них належних умов для навчально-

тренувального процесу – управління молоді та спорту; 

На утримання Хмельницьких дитячо-юнацьких шкіл №1, №2, 

та №3 використано 11,5 млн. гривень. 

Крім того, надано фінансову підтримку на утримання та 

навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-

спортивної спрямованості, в сумі 1,5 млн. гривень. 

13033,3 – 

МБ 

 

 - розвиток мережі спортивних секцій та гуртків на базі 

загальноосвітніх закладів, оновлення спортивних 

майданчиків в місцях масового відпочинку громадян – 

управління молоді та спорту; 

В загальноосвітніх закладах міста працюють 76 спортивних 

секцій та гуртків, з них 52 з олімпійських видів спорту, 10 з 

неолімпійських видів спорту та 14 з спортивно-масових видів 

спорту. 

У 2016 році встановлено 20 спортивних майданчиків. 

529,9 – МБ 

 

 - забезпечення фінансування участі міських спортсменів 

та збірних команд міста в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях – управління молоді та спорту; 

Профінансовано участь волейбольної команди у двох етапах 

чемпіонату України з волейболу, а також участь команд міста у 

чемпіонатах області з легкої атлетики, пауерліфтингу, важкої 

атлетики та футзалу. 

209,7 – МБ 

 

 - забезпечення виплати персональних стипендій десяти 

кращим спортсменам міста – управління молоді та 

Десяти кращим спортсменам міста  виплачуються стипендії 

міського голови. 

64,9 - МБ 



спорту. 
 

 Всього:  16249,6 - МБ 

5. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

5.1. Охорона навколишнього природного середовища 

48. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів:  

 - здійснення контролю за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства та Правил 

благоустрою території міста Хмельницького – 

управління з питань екології та контролю за 

благоустроєм міста; 

За результатами обстеження території міста Хмельницького 

щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та 

Правил благоустрою території міста складено 234 протоколи про 

адміністративні правопорушення та винесено постанов на 

загальну суму 170,0 тис. гривень. 

- 

 - завершення робіт з розчистки та благоустрою правої 

притоки р. Плоска (струмок Безіменний) від вул. 

Інститутської до озера в районі Хмельницького 

перинатального центру (П черга) – управління житлово-

комунального господарства; 

Роботи проводитимуться у 2017 році. - 

 - проведення технічного переоснащення системи 

знезараження питної води на ВНС-9 з заміною 

зношеного обладнання та монтажем установки по 

виготовленню гіпохлориту – МКП “Хмельницьк-

водоканал”; 

Відсутнє фінансування. - 

 - будівництво напірних каналізаційних колекторів на 

вул. Прибузькій (через річку Південний Буг в районі 

каналізаційно-насосної станції № 3) та на вул. Західно-

Окружній (через річку Південний Буг в районі 

автомобільного мосту) – МКП “Хмельницькводоканал”; 

Побудовано напірний каналізаційний колектор на вул. Західно-

Окружній та вул. Прибузькій (через річку Південний Буг). 

1383,3 – ОБ  

1046,2 – ВК 

 - розчистка водовідвідних каналів, розташованих в 

заплаві р. Південний Буг – управління житлово-

комунального господарства; 

Проект з розчистки водовідвідних каналів, розташованих в 

заплаві р. Південний Буг відправлений на експертну оцінку. 

Роботи проводитимуться у 2017 році. 

5,6 - МБ 

 - реалізація заходів з озеленення міста, збільшення 

кількості зелених зон загального користування – 

управління житлово-комунального господарства, 

управління з питань екології та контролю за 

благоустроєм міста, КП по зеленому будівництву та 

У 2016 році проведено коригування схеми озеленення міста. 

На посадку дерев та кущів на території міста витрачено 197,4 

тис. гривень. 

 

197,4 – МБ 



благоустрою міста. 

49. Удосконалення системи поводження з відходами:  

 - ліквідація місць несанкціонованого складування 

відходів, попередження їх утворювання – управління 

житлово-комунального господарства, ХКП 

“Спецкомунтранс”; 

Виявлено 16 та ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ. 

 

- 

 - подальше запровадження системи розподільного 

збирання побутових відходів – управління житлово-

комунального господарства, ХКП “Спецкомунтранс”; 

Станом на 01.01.2017 року встановлено 44 контейнери для 

роздільного збору відходів, а саме: 20 контейнерів для збирання 

скла та 24 контейнери для збирання ПЕТ-пляшки (об’єм 1,1 

куб.м). 

- 

 - організація збору та передачі на утилізацію 

небезпечних відходів, які утворюються в побуті 

(енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки) – 

управління з питань екології та контролю за 

благоустроєм міста; 

З метою зменшення негативного впливу на довкілля токсичних 

речовин забезпечується організація збору на території міста 

небезпечних відходів, які утворюються в побуті 

(енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки). 

У 28 навчальних закладах міста розміщено контейнери для 

збору відпрацьованих елементів живлення. Крім цього, 

спеціалізовані контейнери встановлені в торгових мережах 

“Ватсонс”, “Вопак”, МТС, ТОВ “Форсаж Авто”, ТЦ “Фуршет”, 

ТЦ “Епіцентр”, на автозаправках “WOG” та інших закладах 

торгівлі.  

Зібрано 284 кг відпрацьованих елементів живлення. 

В рамках проведення Днів сталої енергії на території міста 

організовано роботу мобільних пунктів прийому небезпечних 

відходів від населення, за період роботи яких зібрано 1922 

енергозберігаючих лампи, 138 кг батарейок та 102 термометри, 

які у подальшому будуть відправлені на спеціалізоване 

підприємство, що здійснить їх утилізацію.  

З початку року за кошти природоохоронного фонду передано 

на утилізацію понад 1500 люмінісцентних відпрацьованих ламп. 

39,8 - МБ 

 - придбання сміттєвозу та євро-контейнерів для 

збирання побутових відходів – ХКП “Спецкомунтранс”. 

Придбано 77 контейнерів евростандарту 1,1 куб.м, сітчасті 

огорожі (10 од. для 3 контейнерів, 10 од.  для 4 контейнерів, 5 од. 

для 2 контейнерів).  

884,7 - МБ 

50. Формування екологічної культури мешканців м. Хмельницького: 

 - проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня 

екологічної свідомості громадян, екологічної освіти 

учнів та студентів – управління з питань екології та 

Проведено фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер”, 

науково-практичну конференцію, присвячену міжнародному дню 

Землі. 

74,4 - МБ 



контролю за благоустроєм міста; До Дня Південного Бугу спільно з Хмельницьким обласним 

управлінням водних ресурсів проведено засідання круглого столу  

“Проблемні питання використання водних ресурсів в басейні 

річки Південний Буг” та організовано прибирання прибережної 

смуги річки в межах міста. 

 Серед учнів загальноосвітніх закладів розповсюджено міський 

екологічний бюлетень “Еко-поведінка у головоломках”. Видано 

збірку дитячих творів “Екологічні казки” (1000 примірників). 

Серед населення міста проведено роз’яснювальну роботу з 

розповсюдженням інформаційних листівок щодо заборони 

спалювання відходів та сухої рослинності, недопущення 

порушень Правил благоустрою території міста Хмельницького. 

З метою формування екологічної свідомості мешканців міста 

надано 23 інтерв’ю та 8 статей для розміщення у засобах масової 

інформації та на сайті міської ради.  

 - організація та проведення природоохоронних акцій, 

залучення громадськості до прийняття рішень, що 

стосуються довкілля – управління з питань екології та 

контролю за благоустроєм міста. 

З метою забезпечення виконання природоохоронних заходів 

розроблено Програму охорони довкілля міста Хмельницького на 

2016-2020 роки. У формуванні переліку заходів програми взяли 

участь представники  громадських організацій: Хмельницька 

обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, 

Хмельницька міська організація Українського  товариства 

охорони природи, ГО “Хмельницький молодіжний клуб 

розвитку”. 

В рамках заходів до Дня Землі організовано акцію “Година 

Землі”. 

До  Дня довкілля проведено місячник санітарної очистки та 

благоустрою міста. До Дня міста організовано прибирання 

території міста. 

6,9 - МБ 

 Всього:  1383,3 - ОБ 

1208,8 – МБ 

1046,2 – ВК 

5.2. Охорона праці та підвищення безпеки життя  

51. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності: 

 - проведення перевірок стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності – управління з питань надзвичайних ситуацій 

Здійснено 70 планових перевірок стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях міста комунальної 

форми власності. За результатами перевірок складено акти 

- 



та цивільного захисту населення і охорони праці; (довідки), надано рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків та методичну допомогу з питань впровадження дії 

системи управління охороною праці. 

За результатами перевірок стану охорони праці у закладах 

соціального захисту розроблено “Методичні рекомендації з 

охорони праці  для закладів та установ, підпорядкованих 

управлінню праці та соціального захисту населення 

Хмельницької міської ради”. 

Перевірено освітні заклади міста щодо організації безпечного 

перебування дітей в навчальних закладах, вивчення стану роботи 

з питань безпеки життєдіяльності та попередження дитячого 

травматизму. 

Проведено роботу з вивчення стану охорони праці виконавчих 

органів Хмельницької міської ради.  

Спільно з управлінням Держпраці у Хмельницькій області 

проведено позапланову перевірку будівельного майданчику ТОВ 

“Комфортбудсервіс” з питань охорони праці та промислової 

безпеки під час виконання будівельних робіт. 

Проводились огляди дитячих ігрових майданчиків, 

розташованих на прибудинкових територіях, які обслуговуються 

житлово-експлуатаційними конторами та ТОВ “ЖЕО”. 

 - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення міста з питань регулювання відносин 

між роботодавцем та працівником у галузі реалізації 

прав на здорові та безпечні умови праці – управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення і охорони праці; 

Підготовлено та проведено 3 засідання ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення міста, на яких розглянуто питання про 

стан травматизму виробничого характеру та профілактики 

запобігання випадків виробничого травматизму.  

Прийнято участь у роботі 15 комісій з спеціальних 

розслідувань нещасних випадків, які сталися на виробництві. За 

результатами розслідувань складено акти та запропоновано 

розробити заходи щодо усунення причин настання нещасних 

випадків на виробництві.  

В ході розслідувань з керівниками та відповідальними особами  

проведено роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за 

порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

Затверджено Положення “Про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в Хмельницькій міській 

раді та її виконавчих органах”. 

- 



Затверджено Положення про проведення щорічного конкурсу 

дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей”. 

 - надання методичної допомоги керівникам підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності та фізичним 

особам – суб’єктам підприємницької діяльності з питань 

впровадження в дію системи управління охороною праці 

– управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення і охорони праці. 

Перевірено 134 колективних договори щодо дотримання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці.  
- 

52. Забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту території міста Хмельницького від загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру: 

 - створення та поновлення резервів матеріального 

резерву місцевого рівня в обсягах, необхідних для 

забезпечення проведення першочергових робіт, 

пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих 

надзвичайних ситуацій – управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

і охорони праці; 

Рішенням міської ради від 16.03.2016 року №33 “Про 

створення матеріального резерву місцевого рівня для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому 

населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів та затвердження номенклатури та обсягів” створено 

матеріальний резерв місцевого рівня та затверджено 

номенклатуру.  

Станом на 01.01.2017 року обсяги накопичення матеріально-

технічних цінностей резерву місцевого рівня становили 99,0% до 

обсягів затвердженої номенклатури. 

- 

 - підвищення готовності органів управління до 

оперативного реагування шляхом удосконалення 

міських систем централізованого оповіщення – 

управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення і охорони праці; 

Територія міста 100% охоплена телефонною мережею та 

дротовим радіомовленням. У місті встановлено 28 АТС та 9 

радіотрансляційних вузлів, які забезпечують 41923 споживачів 

телефонним зв’язком та 11123 дротовим радіомовленням. Всі 

абоненти телефонної мережі мають доступ до мережі Інтернет, а 

7530 є постійними користувачами. Встановлено 99 вуличних 

гучномовців (на транспортних зупинках – 9, на речових ринках 

міста – 90). 

В місті встановлено 20 електросирен. До централізованого 

оповіщення підключено 15 електросирен.  

Укладено договір з МКП “Муніципальна телерадіокомпанія 

“Місто” про надання послуг у сфері телекомунікацій щодо 

забезпечення транслювання повідомлень про виникнення або 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. 

Протягом року  проводились  щоквартальні перевірки  стану 

- 



системи оповіщення цивільного захисту з включенням 

електросирен. 

З метою визначення реального технічного стану системи 

оповіщення та зв'язку цивільного захисту 17 листопада 2016 року 

проведена комплексна перевірка системи оповіщення “Сигнал - 

ВО” з подачею всіх команд, включенням електричних сирен.  

Відповідно до Цільової програми попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної 

безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 

пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2016 – 

2020 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської 

ради  від  27.01.2016 року  №57, з метою забезпечення сталого 

зв'язку та оповіщення, проводиться робота щодо створення 

місцевої системи оповіщення населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 - проведення перевірок організації взаємодії та 

готовності міських спеціалізованих служб цивільного 

захисту до виконання завдань при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру – управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення і охорони праці; 

Прийнято участь у підготовці та проведенні практичних 

заходів щодо безаварійного пропуску на водних об’єктах 

льодоходу та весняного паводку з відпрацюванням планів 

взаємодії з міськими спеціалізованими службами цивільного 

захисту. 

Проведено тренування з питань цивільного захисту на об’єктах 

господарської діяльності: МКП “Хмельницьктеплокомуненрго”, 

ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”, ТОВ “ТСЦ “Кооператор”, 

ПАТ “Дніпрометалсервіс”. 

Проведено спільні об’єктові тренування оперативних служб 

щодо реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного 

характеру на потенційно небезпечних об’єктах області та 

об’єктах з масовим перебуванням людей (міська лікарня, ПАТ 

“Хмельницькгаз”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП 

“Південно-Західні тепломережі”, ПрАТ “Хмельницька 

маслосирбаза”). 

- 

 - проведення навчань з питань цивільного захисту та 

здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних 

ситуаціях – управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення і охорони праці; 

У 2016 році 146 осіб пройшли навчання з питань цивільного 

захисту та здійснення підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях. 

 

- 

 - забезпечення виконання заходів запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах міста у весняно-літній та 

У зимовий період 2016 року проведено 17 рейдів на водоймах 

міста, під час яких розповсюджувались пам’ятки безпеки 
- 



зимовий періоди – Хмельницька міська комунальна 

аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах.  

поводження на льоду (8 рейдів проведено за участі представників 

засобів масової інформації). У грудні 2016 року встановлено 

пункт обігріву. 

На міському пляжі постійно працює рятувальний пост. 

 РАЗОМ: 775821,0 – ДБ (державний бюджет) 

1223401,1 – ПФ (пенсійний фонд) 

2182,0 – ОБ (обласний бюджет) 

364995,4 - МБ (міський бюджет) 

11304,4 – ВК (власні кошти установ та комунальних підприємств) 

816,3 – ФЗДССВБ (фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у випадку безробіття) 

333,1 – благодійні кошти 

 

  


