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А.1. Розвиток діалогу та довіри між бізнесом і владою

А.1.1. Налагодження координації дій між містом та областю у стимулюванні економічного зростання

Назва проекту: Створення системи конструктивної співпраці на рівні “місто-область”

1.Спільне розроблення та 

підписання Меморандуму 

про співпрацю 

Хмельницької обласної 

державної адміністрації, 

Хмельницької обласної 

ради та Хмельницької 

міської ради 

Здійснюється налагодження конструктивної комунікації Хмельницької міської ради з обласною державною 

адміністрацією та обласною радою, напрацювання спільних стратегічних проектів для подальшої розробки та 

підписання Меморандуму про співпрацю.  Зокрема, представники міської ради брали участь у роботі фокус-груп з 

розробки проекту Плану з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2018-2020 роки для 

врахування бачення та включення стратегічних проектів міста Хмельницького.

Хмельницька міська рада, 

місцеві органи виконавчої 

влади

2017

2.Проведення спільних 

“круглих столів”, робочих 

зустрічей, нарад 

представників органів 

виконавчої влади та міської 

ради

Хмельницька міська рада працює над налагодженням координації дій з місцевими органами виконавчої влади у сфері 

освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров'я, економічного розвитку, охорони довкілля.                                                                                                                                                           

До складу робочої групи з  питань реформування та розвитку професійно-технічної освіти міста Хмельницького 

включено представників Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Департаментом освіти та науки 

Хмельницької міської ради підписано угоду про співпрацю з Департаментом агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 25.04.2017 р. проведено засідання круглого столу "Професійно-технічна 

освіта міста Хмельницького: можливості реформування".

Представники міської ради систематично беруть участь у засіданнях колегії Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації. Проведено засідання круглого столу з представниками обласної спільноти людей з вадами 

нирок з приводу організації надання послуг з гемодіалізу.

Проведено спільні наради з управлінням культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації щодо 

організації заходів з нагоди державних свят, засідання Консультативної ради з охорони культурної спадщини міста та 

області.

З метою вирішення питання стосовно налагодження транспортного сполучення для жителів мікрорайону Гречани, 

спільно з облдержадміністрацією, депутатами міської ради та органами поліції постійно проводиться робота щодо 

вирішення питання функціонування та облаштування залізничних переїздів на вул. Курчатова.                                                                                                                                                                   

Організовано та проведено круглі столи  на тему: "Стан річки Південний Буг, проблеми та шляхи вирішення" 

(Хмельницьке обласне управління водних ресурсів),  "Поводження з ТПВ на території міста" (Департамент охорони  

навколишнього природного середовища облдержадміністрації). 

Щоквартально береться участь у колегіях Департаменту соціального захисту облдержадміністрації за підсумками 

роботи органів соціального захисту населення.

Хмельницька міська рада 2017-2020 

А.1.2. Стимулювання реалізації проектів, заснованих на партнерстві бізнесу і влади

Назва проекту: Сприяння в отриманні доступу до фінансових ресурсів суб’єктами підприємництва

Назва заходу Стан виконання заходу Виконавці проекту
Термін 

виконання

Всього

у т.ч.

Фактично використано коштів на 

реалізацію проекту за 2017 рік, 

тис.грн.
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1.Відшкодування з міського 

бюджету відсоткових 

ставок за кредитами 

суб’єктам господарювання, 

що реалізують інвестиційні 

проекти

Рішенням міської ради від 31.05.2017 р. №4 затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Оголошення про проведення конкурсу з відшкодування суб’єктам підприємництва відсоткових ставок за кредитами, 

залученими для реалізації інвестиційних проектів, оприлюднено у газеті “Проскурів” та розміщено на офіційному веб-

сайті міської ради 19 жовтня 2017 року.

Прийом заявок з відповідними документами тривав до 17 листопада 2017 року. У зв’язку з відсутністю заявок кошти 

у сумі 2,0 млн. грн., передбачені на 2017 рік, не використано. 

У 2018 році планується внесення змін у Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (на 2018 рік у бюджеті 

міста передбачено 1,0 млн. гривень).

Управління економіки 2017-2018

Назва проекту: Реалізація інвестиційних пропозицій у партнерстві з бізнесом 

1.Підготовка пакету 

інвестиційних пропозицій

Управлінням економіки міської ради та КУ "Агенція розвитку міста" розроблено 6 проектів та делеговано 

облдержадміністрації повноваження з їх ініціювання для участі у конкурсному відборі проектів регіонального 

розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу 

("Обирай місцеве" - система підтримки виробників регіону "центр-захід"; "Збереження культурно-мистецьких 

традицій через відновлення Хмельницького міського будинку культури"; "Формування системи підтримки розвитку 

підприємництва у місті Хмельницькому"; "Створення експозиції інноваційного історико-культурного музейного 

комплексу міста Хмельницького"; "Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького 

регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому"; "Забезпечення потреб ринку продукції закритих 

ґрунтів кваліфікованими робітниками").  

Подано проект “Міжнародний фестиваль урбаністичної скульптури” на грантовий конкурс “Проекти Європейського 

Співробітництва” рамкової програми Європейської комісії “Креативна Європа”. 

На Форумі економічного розвитку Хмельницького, який відбувся 27.04.2017 р., міським головою презентовано 10 

інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані спільно з бізнесом міста.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017

2.Розроблення проектно-

кошторисної документації 

проектів

Здійснюється робота з підготовки техніко-економічних обгрунтувань низки проектів для подальшого замовлення їх 

проектно-кошторисної документації (зокрема, проекти з будівництва сміттєпереробного комплексу, ревіталізації 

кінотеатру ім. Шевченка, створення індустріального парку тощо). 

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017-2018

А.1.3. Налагодження механізмів зворотного зв'язку у діалозі бізнесу та влади

Назва проекту: Ефективне функціонування дорадчо-консультативного органу з питань розвитку підприємництва

1.Щоквартальне 

проведення засідань 

координаційної ради з 

питань розвитку 

підприємництва

Проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

26.01.2017 р. розглядалися найбільш актуальні проблемні питання діяльності бізнесу та відбулося обговорення 

проекту Програми розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018  роки. 

28.07.2017 р. обговорено питання щодо розвитку сфери професійно-технічної освіти у місті, розвитку легкої 

промисловості та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

16.11.2017 р. представлено концепцію реформування професійно-технічної освіти у місті та напрацювання робочої 

групи з питань адміністрування реалізації товарів із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій при 

Міністерстві фінансів України.

5.12.2017 р. розглядалося питання реформування професійно-технічної освіти у місті Хмельницькому.

Управління економіки 2017-2020 

2.Організація процесу 

виконання протокольних 

рішень засідань 

координаційної ради з 

питань розвитку 

підприємництва

За результатами протокольних доручень засідань координаційної ради: доопрацьовано Порядок відшкодування з 

міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації 

інвестиційних проектів відповідно до пропозицій членів координаційної ради з питань розвитку підприємництва; 

організовано засідання представників легкої промисловості, на якому представлено Стратегію розвитку легкої 

промисловості України; направлено лист до Міністерства фінансів України з пропозицією включення Ярини Ю.В. та 

Потапової Н.В. до складу робочої групи з питання адміністрування реалізації товарів із застосування реєстраторів 

розрахункових операцій. Активізовано роботу щодо розробки концепції реформування профтехосвіти у місті. 

Створено робочу групу з питань підвищення ефективності управління комунальним майном.

Управління економіки 2017-2020 
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3.Моніторинг виконання 

протокольних рішень 

засідань координаційної 

ради з питань розвитку 

підприємництва

Протокольні рішення попередніх засідань розглядаються на засіданнях координаційної ради з метою моніторингу їх 

виконання.

Управління економіки 2017-2020 

Назва проекту: Виявлення нагальних проблемних питань у діяльності підприємств міста та шляхів їх вирішення через співпрацю з міською владою

1.Проведення виїзних нарад 

на підприємствах міста

Проведено 6 виїзних нарад щодо розгляду поточного стану та короткострокових прогнозів роботи підприємств міста, 

у ході яких ознайомлено з роботою підприємств, а також проблемними питаннями, що гальмують їх розвиток. За 

підсумками нарад сформовано перелік інфраструктурних проблем, що потребують вирішення на місцевому рівні. 

Управління економіки 2017-2020 

2.Сприяння вирішенню 

виявлених проблемних 

питань підприємств 

(виконання протокольних 

рішень)

Скоординовано вирішення низки інфраструктурних проблем підприємств міста (встановлено світлофори на вул. 

Пілотській, 20 біля ТОВ "Сіріус Екстружен"; виконано ремонт дорожнього покриття на під’їзді до ПНВП 

"Корпускула"; встановлено вуличне освітлення на під’їзній дорозі до підприємства ТОВ "Літма" (вул. Чорновола, 

174/6)).

Проблемні питання розвитку підприємництва у місті обговорюються на засіданнях координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва, робочих зустрічах, круглих столах тощо. 

Виконавчі органи міської 

органи

2017-2020 

3.Популяризація кращих 

практик ведення 

підприємницької діяльності 

міста 

Опубликовано ряд статей на сайті Хмельницької міської ради та у газеті  "Проскурів" про діяльність успішних 

підприємств міста: ТОВ "Карат", ТОВ "Сіріус Екстружен", ТОВ "УкрВолнат". Відзнято серію відеороликів про 13 

підприємств, що становлять промисловий потенціал міста, які презентувались під час Форуму економічного розвитку 

міста Хмельницького, заходів до Дня міста, у мережі Facebook. 

Опубліковано статтю "Наш шлях до Європи" у газеті "Проскурів" від 27 квітня 2017 року №16. Випуск газети 

присвячений популяризації промислового потенціалу міста із зазначенням успішних практик ведення бізнесу.                                                                                                                                                

31.08.2017 р. проведено урочистості з нагоди святкування Дня підприємця. Відзначено почесними грамотами 

міського голови, грамотами Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та Хмельницької обласної ради 27 

представників суб’єктів господарювання міста Хмельницького.

Управління економіки 2017-2020 16.0 16.0

Назва проекту: Визначення  потреби у робітничих кадрах підприємств міста для формування регіонального замовлення 

1.Проведення моніторингу 

потреб підприємств міста у 

фахівцях та робітничих 

кадрах в розрізі професій 

Спільно з суб’єктами господарювання сформовано потребу у виробничих кадрах, яку направлено  Департаменту 

освіти та науки (потреба у виробничих кадрах на промислових підприємствах міста складає 302 особи).

Управління економіки 2017-2020

2.Формування 

регіонального замовлення 

на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів з 

урахуванням потреб 

підприємств міста 

Сформовано регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів у кількості 800 осіб. Департамент освіти та 

науки

2017-2020 

Назва проекту: Проект “Купуй Хмельницьке!”

1.Організація та проведення 

виставково-ярмаркових 

заходів з підтримки 

місцевих товаровиробників

З метою створення системи позиціонування та просування продукції місцевих виробників розпочато реалізацію 

проекту "Купуй Хмельницьке!". 9.12.2017 р. в Хмельницький ТПП відбулася виставка-ярмарок харчової 

промисловості "Купуй Хмельницьке!" у якій прийняли участь понад 20 підприємств харчової промисловості 

Хмельниччини.  Проведено 5 сільськогосподарських ярмарків.

Хмельницька торгово-

промислова палата, 

управління економіки, 

управління торгівлі, 

управління житлово-

комунального 

2017-2018 100.0 100.0

2.Розроблення логотипу 

“Купуй Хмельницьке!”

Розроблено логотип "Купуй Хмельницьке!". Управління економіки 2017
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3.Співпраця з торговими 

мережами міста для 

маркування продукції 

місцевих товаровиробників 

логотипом “Купуй 

Хмельницьке!” та їх 

розміщенням на спеціально 

виділених стендах

Проводиться робота щодо налагодження співпраці між супермаркетами міста, фірмовими магазинами місцевих

виробників з питань маркування продукції логотипом "Купуй Хмельницьке!".

Управління торгівлі 2017-2020 

А.2. Легкість ведення бізнесу

А.2.1. Дебюрократизація дозвільної системи та наближення її до міжнародних критеріїв Світового Банку “Doing Business”

Назва проекту: Впровадження електронного урядування у процедурах надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб’єктам господарювання

1.Подальше запровадження 

прозорих механізмів 

надання документів 

дозвільного характеру та 

адміністративних послуг 

суб’єктам господарювання 

міста через впровадження 

електронного урядування

Для покращення якості обслуговування суб’єктів звернення продовжуються роботи з впровадження електронного 

врядування, що дасть можливість здійснювати прийом звернень та отримувати послуги через веб-ресурси. 

Можливість подання звернень у електронному вигляді впроваджується разом з представниками порталу державних 

послуг iGov. 

Управління 

адміністративних послуг, 

управління з питань 

реєстрації

2017-2020 99.6 99.6

2.Створення доступних, 

економічно ефективних і 

безпечних послуг реєстрів, 

спрямованих на 

забезпечення потреб 

професійних і приватних 

користувачів шляхом 

застосування динамічних 

реєстрів, безпаперових 

процесів реєстрації, 

інтегрованих 

інформаційних систем тощо

Управління адміністративних послуг користується Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, електронним сервісом Державного земельного 

кадастру, електронним сервісом Державної архітектурно-будівельної інспекції, отримання витягу з ДЗК 

безпосередньо в управлінні адміністративних послуг, електронним сервісом здійснення дозвільних процедур у сфері 

поводження з відходами, електронним сервісом можливості заповнення Декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

Проводиться робота з НАІС щодо інтеграції державних реєстрів з електронним документообігом Хмельницької 

міської ради.

Закуплено дві робочі станції для прийому та видачі документів на виготовлення паспорту громадянина України у 

формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду закордон з безконтактним електронним носієм. 

Управління 

адміністративних послуг, 

управління з питань 

реєстрації

2017-2020 

Назва проекту: Перегляд та спрощення інформаційних і технологічних  карток адміністративних послуг

1.Перегляд та спрощення 

інформаційних і 

технологічних  карток 

адміністративних послуг з 

урахуванням змін до 

законодавства

Рішенням  міської ради від 20.09.2017 р. № 37 "Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються 

через управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради та втрату чинності рішень міської ради" 

суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язано затвердити та подати до управління адміністративних послуг 

оновлені відповідно до вимог чинного законодавства інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. 

У квітні 2017 року департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів направлено лист щодо перегляду 

інформаційних та технологічних карток задля унеможливлення випадків вимагання від суб’єкта звернення 

документів або інформації, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери 

їх управління. Роботи будуть продовжені у 2018 році.

Управління 

адміністративних послуг

2017-2020

А.2.2. Створення інноваційної системи підтримки бізнесу

Назва проекту: Створення комунальної установи “Агенція розвитку міста”

1.Створення комунальної 

установи “Агенція розвитку 

міста” 

Рішенням міської ради від 22.03.2017 р. №8 створено комунальну установу Хмельницької міської ради "Агенція 

розвитку міста" та затверджено програму її діяльності на 2017-2018 роки.

Управління економіки 2017
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2.Обмін досвідом з іншими 

містами та стажування з 

питань проектного 

менеджменту

Працівники міської ради пройшли дистанційний курс навчання “Підготовка та впровадження проектів розвитку 

громад”, організований Асоціацією міст України. Прийнято участь у тренінгу "Написання проектів. Фонди ЄС" 

(м.Київ), у тренінгу з написання заявок на програму "Креативна Європа" (м.Тернопіль), здійснено стажування з 

питань проектного менеджменту у Польщі. Міська рада долучилася до участі у проекті “Німецько-українська 

академія з питань доброго урядування та підвищення компетентності в Європі” (AGREE) Європейської академії 

Берліну (3 представники підвищили компетенцію у даному проекті) та стала переможцем конкурсу для участі у 

тренінговій програмі “Посилення місцевої демократії та урбаністичного розвитку за допомогою підходу SymbioCity” 

(команда від міста прийняла участь у 5 тренінгових сесіях).  23.01.2017 р. прийнято участь у семінарі “Економічний 

розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експертного потенціалу” (м. Київ);  

23-24.02.2017 р. – у навчальному курсі з проектного менеджменту та особливостей написання грантів, у рамках 

проекту U-LEAD (м. Івано-Франківськ); 27.02.2017 р. – національній конференції “Аутсорсинг для місцевого 

економічного розвитку” (м. Київ); 13-16.03.2017 р. - у work-shop “Розробка та менеджмент проектів” (м. Івано-

Франківськ) у якості експертів з підготовки інвестиційних проектів. 20.10-10.11.2017 р. представник міської ради 

взяв участь у спеціальній американській програмі ділових стажувань SABIT “Регіональний економічний розвиток: 

розвиток малого та середнього бізнесу”.                                                                

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017 4.6 4.6

3.Підготовка проектів та 

сприяння їх реалізації, у т. 

ч. пошук джерел 

фінансування

Виграно грант на суму 120,7 тис. грн. на придбання обладнання для створення робочих місць на умовах 

співфінансування у рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу "Створення 

сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області". Отримано обладнання для 

забезпечення функціонування Агенції розвитку міста: мультимедійний комплекс, 5 персональних комп’ютерів, 

кольоровий принтер, комплект фотографічного обладнання, 2 БФП.

Управлінням економіки міської ради та КУ "Агенція розвитку міста" розроблено 6 проектів та делеговано 

облдержадміністрації повноваження з їх ініціювання для участі у конкурсному відборі проектів регіонального 

розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу 

("Обирай місцеве" - система підтримки виробників регіону "центр-захід"; "Збереження культурно-мистецьких 

традицій через відновлення Хмельницького міського будинку культури"; "Формування системи підтримки розвитку 

підприємництва у місті Хмельницькому"; "Створення експозиції інноваційного історико-культурного музейного 

комплексу міста Хмельницького"; "Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького 

регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому"; "Забезпечення потреб ринку продукції закритих 

ґрунтів кваліфікованими робітниками").

Розроблено проект для подання на грантовий конкурс "Проекти Європейського Співробітництва  рамкової програми 

Європейської комісії "Креативна Європа". Розроблено проект для подання на грантовий конкурс Culture Bridges 

Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC. Проводиться робота над грантовою заявкою "Створення 

соціального житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні" Програми німецького уряду через Банк Розвитку 

KFW спільно з Карітас Україна та CRS.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017-2020

4. Сприяння розвитку 

інвестиційної, інноваційної 

та підприємницької 

діяльності на території 

міста

Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста: 

інформаційно-консультаційна підтримка, допомога в оформленні документів – від державної реєстрації до 

проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур. Розроблено бета-версію Інвестиційної мапи м. 

Хмельницького. 

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017-2020 94.64 94.64
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5. Розширення міжнародної 

співпраці, написання і 

подання проектів із 

залученням ресурсів 

міжнародної технічної 

допомоги для розбудови 

інфраструктури підтримки 

підприємництва на умовах 

співфінансування (бізнес-

центрів, бізнес-інкубаторів, 

інноваційних центрів тощо)

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля Хмельницького щодо роботи в напрямку 

євроінтеграції, розвитку економіки, енергоменеджменту та міжнародного співробітництва та присудила 

Хмельницькому Прапор Честі (FLAGS OF HONOUR).

 Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та Хмельницькою міською радою про співпрацю в рамках 

проекту “Розвиток громад” з 15.06.2016 р. в міській раді 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.

Хмельницька міська рада займається питанням налагодження співробітництва з Міжнародними благодійним фондом 

"Сід Форум Україна" в рамках Меморандуму про співрпацю та планує розпочати у 2018 році підготовчі роботи зі 

створення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017-2020

6. Представлення міста на 

форумах, конференціях, 

виставках, семінарах в 

Україні та за кордоном

7-10.12.2017 р. представники міської ради спільно з підприємцями міста взяли участь у Міжнародній виставці 

харчових продуктів Ekogala 2017 у м. Жешув (Польща). Під час виставки було презентовано виробничий потенціал 

підприємств харчової галузі міста. Участь у виставці взяли ТОВ “Хмельницька кондитерська фабрика “Кондфіл”, 

ТОВ “Санні Фуд”, ПАТ “Хмельницька макаронна фабрика”, ПП “Рудпол”, ПП “Перша Кондитерська” та сироварня 

“Іберія”.  Підприємства міста приймали участь у наступних виставкових заходах: DeutscheMesse DOMOTEX 2017 

(Німеччина); London Bridal Show (Великобританія); MOLDENERGY 2017 (Молдова); “Автомеханика” (Турція); 

ParisBridalFair (Франція); Міжнародна виставка енергоефективного опалення та вентиляції (м. Київ); Економічний 

форум “Австрія-Україна”  (м. Київ); Міжнародна виставка енергоефективного опалення та вентиляції  (м. Київ); 

Міжнародний бізнес-форум “Інвестиційні можливості співробітництва в м. Бєльці” (Молдова); Будівельна виставка, 

“Зима-2017”, “Стиль і мода”, “Для Вас, жінки”, “Вироблено в Україні”, “Великодній ярмарок”, “Весняний 

калейдоскоп”, “Подільські торги”, “Весняний вернісаж”, “Все для відпочинку”, “Літо на Поділлі”, “Вересневий 

Вернісаж”, “Національна виставка індійських товарів” (м. Хмельницький).

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки

2017-2020

Назва проекту: Заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB 

1. Передача приміщення 

комунальної власності для 

розміщення центру 

підтримки інновацій та 

підприємництва iHUB в 

тимчасове користування 

Міжнародному 

благодійному фонду “Сід 

Форум Україна”

З метою розвитку інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення 

інвестиційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу міста підписано Меморандум про співпрацю між 

Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна» та Хмельницькою міською радою, який передбачає, 

зокрема, створення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB як частину мережі інноваційних центрів з 

підтримки підприємництва та стартап-компаній у місті. Для реалізації вищезазначеного проекту Хмельницька міська 

рада має намір розглянути питання щодо передачі у користування приміщень у центрі міста для створення Центру.

Хмельницька міська  рада 2017

2. Налагодження роботи та 

забезпечення 

функціонування центру 

підтримки інновацій та 

підприємництва iHUB

Хмельницька міська рада займається питанням налагодження співробітництва з Міжнародними благодійним фондом 

"Сід Форум Україна" в рамках Меморандуму про співрпацю та планує розпочати у 2018 році підготовчі роботи зі 

створення центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB.

Управління економіки, 

Міжнародний благодійний 

фонд “Сід Форум 

Україна”

2017 -2020 

Назва проекту: Створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу 

1. Створення електронного 

інформаційно-

консультаційного ресурсу 

для бізнесу

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017Триває робота над інформаційним наповненням Інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua. Портал має на меті 

ознайомити потенційного інвестора із інвестиційними об’єктами міста, їх локацією на мапі, економічними та 

технічними характеристиками. На порталі відображена інформація про розвиток ключових сфер соціально-

економічного життя міста та вказані показники, що відображають переваги залучення інвестицій саме у 

Хмельницький. Даний веб-ресурс містить інформацію про історії успіху провідних компаній міста, а також контактні 

дані для зв’язку із офісом супроводу інвестора. Портал відображає інформацію двома мовами: українською та 

англійською. 

Здійснюється робота над переформатуванням сайту Форуму економічного розвитку з метою створення інформаційної 

бази для суб`єктів господарювання, потенційних інвесторів, розміщення актуальної інформації про промисловий 

потенціал міста, налагодження зворотнього зв'язку тощо. 
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2. Систематизація, 

розміщення та постійна 

актуалізація інформації для 

наповнення ресурсу

Управління економіки, 

виконавчі органи міської 

ради

2017-2020

А.2.3. Впровадження програми підтримки підприємців-початківців.

Назва проекту: Навчальна програма “Школа молодого підприємця”

1.Розроблення Проекту 

“Школа молодого 

підприємця”

Проект "Школа молодого підприємця" реалізується в рамках виконання заходів, передбачених Програмою сприяння 

та розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки, що затверджена рішенням Хмельницької міської 

ради від 22.03.2017 р. №9.

Управління економіки 2017

2.Підготовча робота до 

організації навчання (пошук 

та оплата послуг 

викладачів, залучення 

представників органів 

влади та підприємців міста)

До викладання у "Школі молодого підприємця" запрошені експерти  ТзОВ "АйКю Холдинг" та керівники успішних 

підприємств міста: Г. Діль ("Ресторація Шпігеля", "Діоскурі") , А. Коваль (ПП "Хелен-А"), Р. Ужва (СЕО компанії 

IMREV), В. Радецький (ТОВ "Експрес-Продукт"). У рамках навчання вони ділились практичним досвідом щодо 

організації власної справи, управління бізнесом, розробки успішної стратегії підприємства та методів діяльності в 

реаліях вітчизняної економіки.

Управління економіки, 

Департамент освіти та 

науки

Травень-

червень 

2017, 2018

3.Матеріально-технічне 

забезпечення проекту 

(оренда приміщення, 

оренда обладнання, 

необхідного для проведення 

навчального процесу, друк 

роздаткових матеріалів та 

сертифікатів, закупівля 

канцелярського приладдя 

тощо)

Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державних влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій надано обладнане приміщення для 

проведення тренінгового навчання.

Управління економіки Липень 

2017, 2018 

4.Проведення 

інформаційної кампанії для 

залучення молоді до участі 

в Школі молодого 

підприємця та 

популяризація її роботи 

(залучення засобів масової 

інформації, виготовлення 

рекламної продукції)

У вересні 2017 року розпочато  інформаційну кампанію для залучення молоді до участі у проекті "Школі молодого 

підприємця" у засобах масової інформації, на сайті Хмельницької міської ради та сторінці Facebook (надійшло 108 

заявок на участь).

Управління економіки, 

управління молоді та 

спорту

Серпень 

2017, 2018 

5.Проведення навчального 

процесу

Учасники проекту мали змогу на безкоштовній основі пройти комплексне 5-ти денне навчання з теорії і практики 

управління бізнесом з 29-30 вересня 2017 року, 1 жовтня 2017 року, 14-15 жовтня 2017 року. Участь у Проекті взяли 

25 учасників, які успішно завершили навчання за тренінговою програмою “Мотивація до започаткування власної 

справи”.

Управління економіки, 

Департамент освіти та 

науки, управління молоді 

та спорту

Вересень-

жовтень 

2017, 2018

85.0 85.0

А.3.Формування простору інвестиційного партнерства

А.3.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів

Назва проекту: Налагодження ефективної системи супроводу інвестора

Триває робота над інформаційним наповненням Інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua. Портал має на меті 

ознайомити потенційного інвестора із інвестиційними об’єктами міста, їх локацією на мапі, економічними та 

технічними характеристиками. На порталі відображена інформація про розвиток ключових сфер соціально-

економічного життя міста та вказані показники, що відображають переваги залучення інвестицій саме у 

Хмельницький. Даний веб-ресурс містить інформацію про історії успіху провідних компаній міста, а також контактні 

дані для зв’язку із офісом супроводу інвестора. Портал відображає інформацію двома мовами: українською та 

англійською. 

Здійснюється робота над переформатуванням сайту Форуму економічного розвитку з метою створення інформаційної 

бази для суб`єктів господарювання, потенційних інвесторів, розміщення актуальної інформації про промисловий 

потенціал міста, налагодження зворотнього зв'язку тощо. 
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1. Підготовка до 

інвестування (надання 

аналітичної інформації про 

місто; пошук та 

демонстрація інвестиційних 

можливостей; підбір 

необхідних ділянок та 

споруд; організація візитів 

інвесторів; пошук 

потенційних 

постачальників тощо)

Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста: 

інформаційно-консультаційна підтримка, допомога в оформленні документів – від державної реєстрації до 

проходження всіх дозвільно-погоджувальних процедур. Для позиціювання міста як інвестиційно-привабливого на 

сайті міської ради в розділі “Інвестиційна діяльність” розміщено муніципальні інвестиційні проекти, коротку 

інформацію 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 створення сприятливих умов для 

інвестування капіталу в економіку міста прийнято розпорядження міського голови від 30.11.2016 р.   № 370-р “Про 

створення робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть 

бути запропоновані інвесторам”, відповідно до якого проведено інвентаризацію земельних ділянок та промислових 

майданчиків та підготовлено анкети, які містять вичерпну інформацію для інвесторів. 

Проводяться роботи з розробки буклету для інвесторів стосовно земельних ділянок та промислових майданчиків. 

Триває робота над інформаційним наповненням Інвестиційного порталу invest.khm.gov.ua. Портал має на меті 

ознайомити потенційного інвестора із інвестиційними об’єктами міста, їх локацією на мапі, економічними та 

технічними характеристиками.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки 

2017-2020 50.0 50.0

2.Реалізація інвестиції 

(підтримка в 

адміністративних 

процедурах, в юридичних 

питаннях, оподаткуванні, 

бухгалтерському обліку; 

сприяння у пошуку та 

виборі проектних та 

будівельних організацій; 

допомога у пошуку та 

підборі персоналу; 

підтримка у проведенні 

переговорів; перекладацькі 

послуги тощо)

31 серпня та 12 вересня 2017 року відбулися робочі зустрічі з представниками компанії SUMITOMO ELEKTRIK

WIRING SYSTEMS (ROMANIA) SPL. Під час зустрічей обговорювалися питання впровадження інвестиційного

проекту щодо створення підприємства з виробництва автомобільної кабельної продукції у місті. Розглянуто можливі

варіанти площ для розміщення майбутнього підприємства, умов їх придбання та оренди. Міською радою надано

інформацію про вільні приміщення, які відповідають потребам виробництва, а саме приміщення ТЦ “Європа”, ПАТ

“Укрелектроапарат” та ТДВ “Завод АДВІС”.

КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017-2020

3. Післяінвестиційна 

підтримка 

 КУ "Агенція розвитку міста" здійснює супровід інвестора на всіх етапах інвестування. КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017-2020

Назва проекту: Проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам

1.Створення робочої групи 

з проведення інвентаризації 

земельних ділянок та 

промислових майданчиків, 

що можуть бути 

запропоновані інвесторам

З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу в економіку міста Хмельницького прийнято

розпорядження міського голови від 30.11.2016 р. № 370-р “Про створення робочої групи з проведення інвентаризації

земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам”, відповідно до якого

проведено інвентаризацію земельних ділянок та промислових майданчиків та підготовлено анкети, які містять

вичерпну інформацію для інвесторів.

Управління економіки 2017

2.Проведення виїзних 

оглядів земельних ділянок 

та промислових 

майданчиків

Членами робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути

запропоновані інвесторам, проведено інвентаризацію земельних ділянок та промислових майданчиків шляхом

здійснення виїзних оглядів.

Робоча група 2017

3.Узагальнення інформації 

про земельні ділянки та 

промислові майданчики 

За результатами інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків підготовлено анкети, які містять 

вичерпну інформацію для інвесторів.

Управління економіки 2017
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4.Виготовлення 

презентаційної продукції 

для потенційних інвесторів 

стосовно земельних ділянок 

та промислових 

майданчиків

Узагальнену інформацію (анкети) про земельні ділянки та промислові майданчики, що можуть бути запропоновані 

інвесторам, надано для включення в інвестиційний паспорт міста. Розроблено буклет для інвестора стосовно 

земельних ділянок та промислових майданчиків.

Управління економіки 2017

Назва проекту: Розроблення промоційних матеріалів та презентації щодо можливостей інвестування у місті Хмельницькому

1.Збір інформації для 

наповнення інвестиційного 

паспорту міста та промо-

ролика

 Узагальнену інформацію (анкети) про земельні ділянки та промислові майданчики, що можуть бути запропоновані 

інвесторам, надано для включення в інвестиційний паспорт міста

Управління економіки, 

управління культури і 

туризму, управління 

торгівлі, громадські 

організації, підприємства, 

установи

2017, 2018

2.Друк інвестиційних 

паспортів

 Наразі здійснюється формування інвестиційного паспорту міста. Ведеться робота з розробки бренду міста та бренд-

буку, після чого буде оновлено інформаційно-презентаційну та рекламно-іміджеву продукцію.

Підприємство поліграфії 2017, 2018

3.Виготовлення промо-

ролика

Міською радою підготовлено промо-ролик про економічний потенціал міста Хмельницького та ролики про

промислові підприємства міста (ТОВ “Тін Імпекс”, ТОВ “Сіріус Екстружен”, ПрАТ “Хмельницька макаронна

фабрика”, ТОВ “Літма”, ТДВ “Хмельницькзалізобетон”, ТОВ “Нейл”, Ресторація “Шпігеля”, готельно-ресторанний

комплекс “Південна брама”, ТОВ “Дювельсдорф Україна”, ТМ “Насолода”, ПП “Приватна друкарня”, ДП

“Новатор”). 

Телерадіокомпанія 2017, 2018

4.Поширення промоційних 

матеріалів та промо-ролику 

щодо можливостей 

інвестування у місті 

Хмельницькому

27.04.2017 р. під час Форуму економічного розвитку Хмельницького міський голова представив десять проектів, які

заплановано реалізувати у Хмельницькому задля розбудови міста, зокрема, щодо створення логістичного центру,

індустріального парку, сучасного комплексу з переробки сміття, розвитку аеропорту у місті, модернізації

громадського транспорту, а також розвитку легкої промисловості. Також під час форуму демонструвались промо-

ролик про економічний потенціал міста Хмельницького та ролики про промислові підприємства міста. Промо-ролики

розміщено в розділі “Відео” на сторінці Форуму економічного розвитку Хмельницького у мережі Facebook.

Управління економіки, КУ 

“Агенція розвитку міста”

2017–2020

Назва проекту: Розроблення та просування інвестиційних проектів, що спрямовані на розвиток міста

1.Розроблення 

маркетингово-інвестиційної 

стратегії міста, яка 

спрямована на створення 

іміджу через формування 

обізнаності та 

зацікавленості серед 

цільових аудиторій, 

передусім ділових кіл, 

інвесторів, підприємців, 

туристів, а також місцевих 

мешканців та жителів 

інших областей

Розроблено бета-версію Інвестиційної мапи м. Хмельницького. КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017

2.Складання та реалізація 

щорічних маркетингових 

планів

Розроблено план промоції нового бренду та ключових переваг м. Хмельницького на 2018 рік. КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017-2020 
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3.Розроблення 

інвестиційних проектів, 

спрямованих на розвиток 

міста 

27 квітня 2017 року проведено Форум економічного розвитку Хмельницького, який зібрав близько 600 учасників. 

Метою форуму було об’єднати підприємців та інвесторів у баченні спільного майбутнього міста, донести до бізнес-

спільноти міста інформацію про нові доступні можливості, що покращать бізнес-клімат міста, надихнути інноваційно 

та покращити підприємницький дух. Під час форуму міський голова представив десять проектів, які заплановано 

реалізувати у Хмельницькому задля розбудови міста, зокрема, щодо створення логістичного центру, індустріального 

парку, сучасного комплексу з переробки сміття, розвитку аеропорту у місті, модернізації громадського транспорту, а 

також розвитку легкої промисловості. 

Інвестиційні пропозиції міста також надавались для включення до інвестиційного паспорта Хмельницької області, 

для участі у програмі співфінансування грантами Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та 

довкілля, фінансової підтримки Чорноморським банком торгівлі та розвитку у рамках державно-приватного 

партнерства. Розроблено 6 проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки 

2017-2020 282.3 282.3

4.Розроблення інструментів 

інформаційно-

маркетингового просування 

міста (інвестиційні буклети, 

брошури, спеціалізовані 

інформаційні листки, CD, 

промоційні папки, в які 

вкладаються різноманітні 

матеріали)

Наразі здійснюється формування інвестиційного паспорту міста. Ведеться робота з розробки бренду міста та бренд-

буку, після чого буде оновлено інформаційно-презентаційну та рекламно-іміджеву продукцію.                                                                                                                                                                                     

Для презентації на Форумі економічного розвитку Хмельницького розроблено блокнот-буклет, який містить 

матеріали про інвенстиційні пропозиції міста, що заплановано реалізувати у Хмельницькому задля розбудови міста, 

зокрема, щодо створення логістичного центру, індустріального парку, сучасного комплексу з переробки сміття, 

розвитку аеропорту у місті, модернізації громадського транспорту, а також розвитку легкої промисловості.  Здійснено 

промоцію Різдвяного ярмарку (відеоролик, просування у соцмережах, листівки, магніти). Здійснено промоцію бренд-

сесії з розробки айдентики бренду м. Хмельницького, громадських слухань щодо ревіталізації кінотеатра ім. Т.Г. 

Шевченка.                                

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки 

2017-2020 14.9 14.9

5.Розроблення 

мультимедійної презентації 

міста як інструменту 

представлення його під час 

зустрічей з інвесторами та 

на різних інвестиційних 

заходах

Міською радою підготовлено промо-ролик про економічний потенціал міста Хмельницького та ролики про

промислові підприємства міста.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки 

2017-2020 

6.Застосування механізму 

прямого маркетингу 

(Directmailmarketing)

В процесі організації Першого Форуму економічного розвитку Хмельницького використовувався прямий маркетинг у

якості спеціальних запрошень - ексклюзивних тістечок з логотипом Форуму у спеціальних персоніфікованих

упаковках, які були надіслані 250 потенційним учасникам. Це дозволило підняти імідж міста та показати високу

якість організації заходу.

КУ “Агенція розвитку 

міста”, управління 

економіки 

2017-2020 

А.3.2. Розвиток системи муніципального маркетингу та брендингу

Назва проекту: Розроблення та просування бренду міста

1.Створення робочої групи 

з розробки бренду міста із 

залученням експертів з 

регіонального маркетингу 

та брендингу

 Ведеться робота з розробки бренду міста та бренд-буку. Управління економіки Лютий 

2018

2.Бренд-орієнтований 

аналіз міста:

- аналіз цільових аудиторій 

бренду; 

- SWOT-аналіз; 

- конкурентний аналіз.

Проведено стратегічну бренд-сесію з розробки айдентики бренду міста. Міською радою оголошено конкурс з 

розробки бренду міста. Прийом конкурсних робіт з визначення розробника бренду та брендбуку міста буде проведено 

у 2018 році.

Робоча група Березень – 

травень 

2018 

А.4. Розбудова точок економічного зростання 

А.4.1. Формування екосистеми інновацій у промисловості

Назва проекту: Створення індустріального парку
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1.Вибір земельної ділянки 

для розміщення 

індустріального парку

Проводяться заходи щодо формування у Державному земельному кадастрі земельної ділянки площею 52 га на вул. 

Вінницьке шосе, 18 для розміщення індустріального парку з метою передачі її у оренду на умовах конкурсу керуючій 

компанії.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017 13.5 13.5

А.4.2. Формування екосистеми IT-сектору та креативних галузей економіки

Назва проекту: Сприяння розвитку ІТ-сектору

1. Проведення “круглих 

столів” з питань розвитку ІТ-

галузі та залучення ІТ-

спеціалістів до реалізацій 

муніципальних проектів

27.04.2017 р. проведено Форум економічного розвитку Хмельницького, в рамках якого проведено панельну дискусію 

"Креативна економіка", на якій спільно із спеціалістами ІТ-сектору обговорено перспективи розвитку ІТ-галузі у 

місті. Протягом 2017 року проводились семінари-практикуми, майстер-класи, лекції-візуалізації. 25-26.09.2017 року 

на базі НВК № 10 пройшов Всеукраїнський семінар "Хмарні сервіси в освіті". У травні 2017 року відбулося засідання 

колегії Департаменту у форматі веб-конференції. Протягом року пройшли семінари-практикуми для учителів закладів 

загальної середньої освіти міста з навчання використанню інтерактивних дошок.

Департамент освіти та 

науки, навчальні заклади, 

КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017-2020

2. Сприяння створенню 

коворкінг-центрів для ІТ-

спеціалістів

Здійснюється пошук приміщення (розглядається можливість використання приміщення кінотеатру ім. Т. Г. 

Шевченка).

КУ “Агенція розвитку 

міста”, ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020 

3.Впровадження системи 

відкритих даних (Open 

Data)

Розпорядженням міського голови від 21.08.2017 р. №214-р створено робочу групу, сформовано заходи на 2018 рік, 

щодо забезпечення розміщення наборів даних міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, 

установ, організацій, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в мережі Інтернет.

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

Хмельницький 

національний університет, 

управління економіки

2017-2020 

4. Створення навчально-

методичної бази з ІТ-

дисциплін (розроблення 

інтерактивних, 

проективних, кейс- 

технологій, електронних 

навчальних курсів, 

підручників, посібників, 

системи комп’ютерного 

тестування знань)

Педагогічними працівниками закладів освіти міста розроблено 2 навчальних посібники, 3 електронних підручники,

тестові завдання, створено банк інтерактивних уроків та банк комп’ютерних тестів з навчальних предметів, комплект

відеоуроків. Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства роботу офіційних веб-сайтів закладів освіти

міста.

Департамент освіти та 

науки, навчальні заклади

2017-2020 

5. Популяризація ІТ в 

освітніх закладах

Проводиться робота із залучення учнів до роботи, пов’язаної  із ІТ -діяльністю, з представниками ІТ-сфери. 

Налагоджено співпрацю НВК № 10 з Асоціацією "Інформаційні технології України", за підтримки МОНУ та 

Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку в рамках реалізації соціального профорієнтаційного проекту для 

учнів 8-11 класів – Join IT та з Комп’ютерною Академією "Шаг".

Департамент освіти та 

науки, навчальні заклади

2017-2020 

А.4.3. Формування екосистеми сфери послуг, включаючи логістику та торгівлю

Назва проекту: Покращення естетичного вигляду міста

1. Розроблення та 

прийняття рішення міської 

ради “Про впорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд для здійснення 

підприємницької діяльності 

та тимчасових конструкцій 

на території міста 

Хмельницького”

Після тривалих обговорень з громадськістю прийнято регуляторний акт – рішення міської ради від 22.03.2017 р. №

30 "Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста

Хмельницького та тимчасових конструкцій". 

Управління торгівлі 2017
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2. Проведення 

інвентаризації  тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності

Проведено інвентаризацію тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Хмельницькому. 

Проведено 13 нарад з питання  переобладнання тимчасових споруд в єдиному архітектурному ансамблі за 

погодженим архітипом. За результатами інвентаризації визначено тимчасові споруди, які розміщено з порушенням 

вимог законодавства та без відповідних дозвільних документів. На підставі рішень виконавчого комітету міської ради 

їх демонтовано.

Управління торгівлі, 

департамент архітектури,  

містобудування та 

земельних ресурсів, 

управління екології та 

контролю за благоустроєм 

міста

2017

3. Розроблення та 

затвердження архітипів 

тимчасових споруд

Розроблено варіанти архітипів зовнішнього вигляду тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності. Суб'єктами господарювання розпочато роботи щодо опорядження фасадів тимчасових споруд у 

відповідності до розроблених архітипів.

Департамент архітектури,  

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

4. Затвердження 

комплексної схеми  

розміщення на території 

міста пересувних 

тимчасових споруд для 

провадження 

підприємницької діяльності

Розроблено комплексну схему розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Хмельницького. Зазначені графічні матеріали неодноразово розглянуті робочою групою. За 

результатами розгляду та пропозицій робочої групи матеріали комплексної схеми сформовано та підготовлено проект 

рішення щодо затвердження комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м.Хмельницького.

Департамент архітектури,  

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

5. Затвердження Порядку 

розміщення на території 

міста Хмельницького 

пересувних тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності

Рішенням міської ради від 22.03.2017 р. №30 затверджено Порядок  розміщення на території міста Хмельницького 

пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Управління торгівлі 2017

6. Впорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницькою 

діяльністю у сфері торгівлі, 

відпочинку та розваг на 

території парків і скверів

Підготовлено рішення виконавчого комітету “Про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності (парк ім. Чекмана)". 

Проведено демонтаж 3 об'єктів торгівлі, розгляд інших перенесено на 2018 рік.

Управління торгівлі, КП 

“Парки і сквери міста 

Хмельницького”, КП по 

зеленому будівництву і 

благоустрою міста, 

управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018 33.9 33.9

7. Демонтаж самовільно 

розміщених тимчасових 

споруд

Демонтовано 2 металевих гаража, один паркан, одна тимчасова споруда. Управління торгівлі, 

управління екології та 

контролю за благоустроєм 

міста, КП 

2017-2020 40.3 40.3

8. Розроблення та 

затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої 

реклами 

Проект рішення виконавчого комітету “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому” 

розроблено та оприлюднено на сайті міської ради та у газеті “Проскурів”.

Департамент архітектури,  

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

10. Реконструкція 

залізничного вокзалу

Виконано капітальний ремонт лицьової частини вокзалу станції Хмельницький. ПАТ “Укрзалізниця” 2017-2018 1115.0 1115.0

11. Капітальний ремонт 

Привокзальної площі, 

встановлення фонтану, 

облаштування клумби

Завершено ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка); облаштовано 

фонтан.

Управління житлово-

комунального 

господарства, КП по 

зеленому будівництву і 

благоустрою міста

2017 2,446.4 2,446.4
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Назва проекту: Розвиток інфраструктури ринків

1. Реконструкція мережі 

електропостачання сектору 

“Бартер” МКП – ринок 

“Ранковий”

Здійснено реконструкцію  мережі електропостачання сектору "Бартер", придбано підмітально-прибиральну машину,  

розпочато облаштування туалету.

МКП – ринок “Ранковий”, 

управління торгівлі

2017 434.2 434.2

2.Реконструкція ринку 

МКП – ринок “Ранковий” 

(заміна павільйонів, 

благоустрій території)

Продовжуються  роботи з реконструкції ринку на прв. Гвардійському, 2 (встановлено 32 стаціонарних кіоски, 

огорожу та ворота на  вул. Толстого).

МКП – ринок “Ранковий”, 

управління торгівлі

2017-2020 1,043.5 1,043.5

3.Капітальний ремонт вул. 

Геологів та проїзду Геологів

З метою покращення технічного стану дорожнього покриття вул. Геологів у районі речових ринків виконано 

капітальний ремонт проїзду Геологів та виготовлено робочий проект на виконання робіт з капітального ремонту 

покриття вул. Геологів. 

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018 1,474.0 1,474.0

4.Благоустрій територій 

ринків приватної форми 

власності

Адміністраціями ринків постійно вживаються заходи щодо покращення умов для здійснення торговельної діяльності

підприємцями, зокрема: ТОВ “ТСЦ “Кооператор” здійснено ремонт м’ясного павільйону у критому приміщенні

продовольчого ринку на вул. Соборній, 11, реконструйовано торгові місця на ринку з продажу непродовольчих

товарів на вул. Геологів, 18 (перед центральним входом до ринку) на загальну суму понад 500 тис. грн.; ТОВ “Ринок

Сардонікс“ здійснено реконструкцію електромереж, ремонт покрівлі ринку, громадської вбиральні на суму  126,4 тис. 

грн.; ПП - ринок “Дарсон” проведено роботи з благоустрою території ринку на суму 41,0 тис. гривень.

Суб’єкти господарювання 

приватної форми 

власності,ГО “Асоціація 

Хмельницьких ринків”, 

управління торгівлі

2017-2020 667.4 667.4

5.Організація зустрічей з 

питань поліпшення 

інфраструктури ринків, 

дотримання вимог 

законодавства тощо

Продовжується співпраця між міською радою та громадською організацією “Асоціація Хмельницьких ринків”.

Проведено 5 робочих нарад стосовно питань, що стосуються функціонування ринків, а саме: вивіз твердих побутових

відходів, укладання договорів на утримання торгових місць на 2017 рік, санітарний стан ринків в умовах переходу на

весняно-літній режим роботи, дотримання Правил торгівлі на ринках, стан та проблематика законодавчої і

нормативно-правової бази країни у частині визначення умов роботи малого та середнього підприємництва та заходи,

які вживаються щодо їх поліпшення, стан кількості платників податків, напрямки та форми співпраці між ГУ ДФС

України у Хмельницькій області та суб’єктами малого підприємництва, які здійснюють торгівельну діяльність, стан

криміногенної ситуації у місті, зокрема на ринках, ремонт мережі зливової системи на території ринків на вул.

Геологів та вул. Львівське шосе тощо.

Управління торгівлі, ГО 

“Асоціація Хмельницьких 

ринків”, суб’єкти 

господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020 

6.Створення торговельної 

мапи міста

Опрацьовується база даних об'єктів торгівлі, кіосків та громадського харчування. У 2018 році заплановано 

щоквартальні обстеження мережі об'єктів торгівлі з метою уточнення  субєктів господарювання, що здійснюють 

діяльність, та функціонального призначення об'єктів.

Управління торгівлі, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018 

Назва проекту: Підтримка місцевих товаровиробників

1.Створення та 

функціонування постійно-

діючої виставки місцевих 

товаровиробників

ТОВ речовий ринок “ВВК Поділля-2” на умовах особистого строкового сервітуту розміщено торговий ряд на вул. 

Будівельників (між р. Плоскою та залізничними коліями) площею 480 кв. м. Господарюючий суб’єкт надаватиме 

перевагу у наданні у оренду тимчасових споруд  місцевим товаровиробникам. 

Управління торгівлі, 

управління комунального 

майна

2017-2020 

2.Забезпечення 

функціонування постійно 

діючої виставки-ярмарки на 

вул. Львівське шосе, 14

Для забезпечення функціонування постійно діючої виставки-ярмарку на вул. Львівське шосе,14 надано приміщення 

субєкту господарювання Мельник О.М.

Управління торгівлі 2017-2020 

3.Сприяння розвитку 

фірмової торгівлі місцевих 

товаровиробників

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 

01.01.2018 р. у місті  працює 147 об'єктів фірмової торгівлі, що на 13 об’єктів більше, ніж на початок року. Порядком 

розміщення на території міста Хмельницького пересувних тимчасовх споруд для провадження підприємницької 

діяльності передбачено  позаконкурсне розміщення пересувних тимчасових споруд, власниками яких є господарюючі 

суб'єкти - місцеві виробники продовольчих товарів, у яких  офіційно зареєстрованими є  не менш як 5 працівників, а 

також 60% продукції, яка реалізується, складає продукція власного виробництва. Дана умова буде враховуватись  

після запровадження конкурсів на розміщення пересувних тимчасових споруд.

Управління торгівлі, 

суб’єкти господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020 
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4.Проведення фестивалів, 

ярмарок з реалізації 

сільськогосподарської 

продукції та продовольчих 

товарів та ярмарок з 

продажу  виробів народних 

майстрів

Проведено 5 сільськогосподарських ярмарків, свято зустрічі весни у парку ім. М. Чекмана "Віншуймо світлу днину у

неньці Україні!", фестивалі вуличної їжі – другий фестиваль рестораторів Поділля, "Проскурівські смаколики",

"Медовий фестиваль", організовано Новорічно-різдвяний ярмарок у новому форматі – святкового містечка.

Управління торгівлі, 

управління культури і 

туризму

2017-2020 

Назва проекту: Співпраця з Хмельницькою обласною радою щодо відкриття Міжнародного аеропорту Хмельницький

1.Передача цілісного 

майнового комплексу КП 

“Аеропорт Хмельницький” 

у комунальну власність 

міста

Хмельницька міська рада неодноразово зверталась до керівництва області щодо передачі у комунальну власність 

міста КП “Аеропорт Хмельницький".

Хмельницька міська рада 2017-2018 

А.4.4. Формування екосистеми легкої та агропереробної промисловості

Назва проекту: Створення передумов для формування кластеру легкої промисловості 

1.Проведення семінарів, 

нарад, робочих зустрічей з 

питань вивчення 

мотиваційних чинників 

створення кластеру легкої 

промисловості з його 

потенційними учасниками 

17.08.2017 р. проведено зустріч  з підприємцями у галузі легкої промисловості щодо обговорення "Стратегії розвитку 

легкої промисловості України за підтримки місцевих органів влади", представленої головою Громадської спілки  

"Національного галузевого  партнерства в легкій промисловості України" Голдою Виноградською. Головна мета 

Стратегії полягає у виході української швейної продукції на міжнародний рівень. Голда Виноградська запропонувала  

муніципалітетам взяти участь у постійно діючій інвестиційно-торговій виставці українських виробників у 

Міжнародному центрі торгівлі у місті Києві. 

7.09.2017 р. відбулася зустріч представників легкої промисловості міста з Голдою Виноградською.  За результатами 

зустрічі розроблено анкету, яку запропоновано потенційним учасникам виставки. Виявлено 3 зацікавлені особи: ТОВ 

"Хмельничанка" ТМ ЛЮКСІК , ТзОВ "Бембі", ТОВ "Полларді Фешн Груп".

Хмельницька міська рада 2017-2018 

Назва проекту: Створення дизайн-студій, проведення fashion-фестивалів, показів

1.Сприяння суб’єктам 

господарювання щодо 

реалізації підприємницької 

ідеї зі створення дизайн-

студій

Здійснюється пошук зацікавлених суб'єктів господарювання у створенні дизайн-студій. Управління економіки 2017-2020

Назва проекту: Розширення мережі малих переробних підприємств

1.Розроблення та реалізація 

системи пільг для 

новостворених переробних 

підприємств 

Рішенням міської ради від 31.05.2017 р. №4 затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Управління економіки 2017-2020 

2.Залучення до виставково-

ярмаркових заходів 

підприємств переробної 

промисловості

Підприємства переробної промисловості залучалися до виставково-ярмаркових заходів, які проводяться як на 

території України, так і за кордоном.  

9.12.2017 р. у Хмельницький ТПП відбулася виставка-ярмарок харчової промисловості "Купуй Хмельницьке!", в якій 

взяли участь понад 20 підприємств харчової промисловості Хмельниччини. 

7-10.12.2017 року 6 підприємств переробної промисловості міста спільно з пердставниками міської ради взяли участь 

у Міжнародній виставці харчових продуктів "Ekogala 2017" (м. Жешув, Польща).

Управління економіки, 

Хмельницька торгово-

промислова палата

2017-2020 

А.5. Розвиток експортного потенціалу

А.5.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого експорту

Назва проекту: Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку Хмельницького 
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1.Розроблення та 

затвердження 

концептуального плану 

Форуму економічного 

розвитку Хмельницького

Розроблено та затверджено концептуальний план Форуму економічного розвитку Хмельницького, відповідно до 

якого метою форуму є об’єднати підприємців та інвесторів у баченні спільного майбутнього міста, донести до бізнес-

спільноти міста інформацію про нові доступні можливості, що покращать бізнес-клімат міста, надихнути інноваційно 

та покращити підприємницький дух. Дата проведення - 27 квітня 2017 року. Місце проведення - Хмельницький 

обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького. Тема: Ринок Інновацій та Можливостей. 

Концепт: одноденний форум з 11 доповідачами. Організований на високому рівні, з якісним контентом. Доповідачі 

мають великий досвід та представляють спектри бізнесу, інвестицій та громадських засад міста. 

Управління економіки Лютий 

2017, 2018, 

2019, 2020

2.Проведення 

організаційних заходів

З метою здійснення організаційних заходів створено  організаційний комітет Форуму економічного розвитку 

Хмельницького, який очолив директор Хмельницького благодійного фонду "Хесед Бешт", голова правління 

Хмельницької іудейської релігійної громади (незалежної), підприємець Ігор Ратушний. До комітету також увійшли 

представники бізнес-середовища та громадські лідери міста.

Управління економіки, 

управління культури і 

туризму, управління 

торгівлі, громадські 

організації, підприємства, 

установи

Лютий – 

квітень 

2017, 2018, 

2019, 2020 

3.Проведення 

міжнародного Форуму 

економічного розвитку 

Хмельницького

27.04.2017 р. проведено Форум економічного розвитку Хмельницького, який зібрав близько 600 учасників. Метою 

форуму було об’єднати підприємців та інвесторів у баченні спільного майбутнього міста, донести до бізнес-спільноти 

міста інформацію про нові доступні можливості, що покращать бізнес-клімат міста, надихнути інноваційно та 

покращити підприємницький дух.

Під час форуму міський голова представив 10 проектів, які заплановано реалізувати у Хмельницькому задля 

розбудови міста, зокрема, щодо створення логістичного центру, індустріального парку, сучасного комплексу з 

переробки сміття, розвитку аеропорту у місті, модернізації громадського транспорту, а також розвитку легкої 

промисловості.

Управління економіки, 

управління культури і 

туризму, управління 

торгівлі, громадські 

організації, підприємства, 

установи

Квітень 

2017, 2018, 

2019, 2020

500.0 300.0 200.0

Назва проекту: Співпраця та сприяння роботі центру підтримки бізнесу 

1.Надання консалтингової 

підтримки 

Центр підтримки бізнесу 2017 - 2020 

2.Підготовка проектів 

місцевих виробників до 

фінансування 

міжнародними фондами

Центр підтримки бізнесу, 

КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017 - 2020 

3.Аналіз ринкових 

можливостей для 

представників малого та 

середнього бізнесу

Центр підтримки бізнесу 2017 - 2020 

4.Проведення тренінгів для 

представників малого та 

середнього бізнесу

Центр підтримки бізнесу, 

КУ “Агенція розвитку 

міста”

2017 - 2020 

5.Підготовка підприємств 

до участі у міжнародних 

виставках

Центр підтримки бізнесу 2017 - 2020 

А.5.2. Підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки 

(у тому числі на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу)

Назва проекту: Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах за кордоном

Укладено Угоду про співпрацю з Громадською організацією “Агенція сталого розвитку “Астар” (АСТАР) щодо 

створення умов для дієвого діалогу між представниками громадських організацій, органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади, територіальних громад, засобів масової інформації для вивчення та обміну досвідом діяльності, 

взаєморозуміння, стабільного економічного розвитку, впровадження ідей демократії, свободи слова, верховенства 

закону та права. Основні послуги, які надаються підприємцям: навчання (тренінги, семінари, курси); консультаційні 

послуги та посередництво; розробка бізнес-планів та проектів; допомога у пошуку та залученні інвестицій; надання 

грантів та компенсацій за кредитами. У місті Хмельницькому на базі громадської організації “Громадський рух 

“Нова економічна політика” (НЕП) у рамках Ініціативи EU4Business почав функціонувати Центр підтримки бізнесу 

(ЦПБ), діяльність якого фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку та Єврокомісія. ЦПБ допомагає 

підприємцям розвиватися і виходити на європейський ринок.

АСТАР спільно з НЕП та ЦПБ проведено бізнес-зустрічі та тренінги, спрямовані на створення швейного кластеру, 

бджолярського кооперативу, інноваційного розвитку тепличного бізнесу тощо.
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1.Збір, систематизація і 

оприлюднення інформації 

про проведення виставково-

ярмаркових заходів, 

форумів, бізнес-зустрічей за 

кордоном

Керівники промислових підприємств постійно інформувались про проведення всеукраїнських та міжнародних 

виставок, запрошувались до участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн СНД та Західної 

Європи.

Хмельницька торгово-

промислова палата, 

управління економіки

2017-2020 

2.Залучення місцевих 

виробників до участі у 

різнопланових виставково-

ярмаркових заходах, 

форумах, бізнес-зустрічах 

за кордоном

Підприємства міста приймали участь у наступних виставкових заходах: DeutscheMesse DOMOTEX 2017 

(Німеччина); London Bridal Show (Великобританія); MOLDENERGY 2017 (Молдова); “Автомеханіка” 

(Туреччина); ParisBridalFair (Франція); Міжнародна виставка енергоефективного опалення та вентиляції(м. Київ); 

Економічний форум “Австрія-Україна”  (м. Київ); Міжнародна виставка енергоефективного опалення та вентиляції  

(м. Київ); Міжнародний бізнес-форум “Інвестиційні можливості співробітництва в м. Бєльці” (Молдова); Будівельна 

виставка, “Зима-2017”, “Стиль і мода”, “Для Вас, жінки”, “Вироблено в Україні”, “Великодній ярмарок”, “Весняний 

калейдоскоп”, “Подільські торги”, “Весняний вернісаж”, “Все для відпочинку”, “Літо на Поділлі”, “Вересневий 

Вернісаж”, “Національна виставка індійських товарів” (м. Хмельницький); Міжнародна виставка харчових продуктів 

“Ekogala 2017” (м. Жешув, Польща); виставка-ярмарок підприємств харчової промисловості “Купуй Хмельницьке” 

(м. Хмельницький).

Управління економіки 2017-2020 

Всього 8515.2 6532.8 1982.4

В.1. Розумне управління містом

В.1.1. Розвиток електронного урядування у місті

Назва проекту: Впровадження електронного документообігу у Хмельницькій міській раді

1. Впровадження системи 

електронного 

документообігу 

“Електронна система 

управління документами та 

записами для Хмельницької 

міської ради” та перехід на 

електронний обмін ділових 

листів, звернень

Продовжуються роботи із запровадження системи електронного документообігу “Електронна система управління 

документами та записами для Хмельницької міської ради” (проведені роботи з налаштування робочих місць 

працівників виконавчих органів міської ради для роботи з системою, тестові перевірки проходження документів).

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

загальний відділ, 

управління 

адміністративних послуг

2017-2020 

2. Створення корпоративної 

мережі передачі даних 

Хмельницької міської ради, 

яка об’єднає локальні 

мережі виконавчих органів 

міської ради та 

підпорядкованих установ, 

комунальних підприємств

До корпоративної мережі підключено управління житлово-комунального господарства, управління культури та 

туризму, управління охорони здоров’я, управління капітального будівництва. 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

управління капітального 

будівництва, виконавчі 

органи міської ради та 

підпорядковані установи, 

комунальні підприємства

2017-2020 30.9 30.9

3. Придбання техніки для 

обладнання 

автоматизованих робочих 

місць спеціалістів, які 

підключені до системи 

електронного 

документообігу

Придбано персональні компютери та БФП (багато-функціональні пристрої). ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства

2017-2020 1207.3 1207.3
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4. Закупівля послуг та 

програмного забезпечення 

для функціонування 

системи електронного 

документообігу

Придбано програмне забезпечення "Система електронного документообігу". Придбано спеціалізоване мережеве 

обладнання для забезпечення безпеки доступу до мережі та контролю за інформаційними потоками.

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства

2017-2020 99.6 99.6

Назва проекту: Відкритий офіс

1. Відкриття сучасного 

офісу управління 

адміністративних послуг 

Продовжуються роботи з реконструкції приміщення на вул. Кам'янецькій, 38. Управління капітального 

будівництва, управління 

адміністративних послуг

2017 2190.5 2190.5

2. Облаштування робочих 

місць адміністраторів 

технікою та обладнанням 

Встановлено 2 нових робочих місця, проведено заміну ПК на 3 робочих місцях. Проведено закупівлю 2 робочих 

станцій для роботи з єдиним демографічним реєстром.

Управління капітального 

будівництва, 

господарський відділ, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020 918.8 918.8

3. Запровадження 

електронного 

документообігу в 

управлінні  

адміністративних послуг 

В управлінні адміністративних послуг встановлено систему електронного документообігу для тестування 

(опрацьовуються форми, картки, реєстри). Завершується формування Реєстру мешканців міста Хмельницького.

Управління 

адміністративних послуг, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

4. Відкриття інформаційних 

центрів з облаштуванням 

окремих робочих місць для 

надання послуг мешканцям 

у мікрорайонах міста

Рішенням виконавчого комітету передано 8 кімнат у мікрорайонах міста (УМК), для надання найбільш актуальних 

адміністративних послуг: реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, довідки про 

підтвердження реєстрації, довідки про склад сім’ї. 

Управління 

адміністративних послуг, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020

Назва проекту: Хмельницький - розумне місто

1. Створення офіційного 

веб-порталу міської ради, 

кабінету мешканця, єдиної 

системи нарахувань та 

оплати за  житлово-

комунальні послуги

Розпочав роботу новий офіційний веб-сайт Хмельницької міської ради (http://dev.khm.gov.ua/). Проводяться роботи з 

наповнення сайту та підключення відповідальних представників виконавчих органів міської ради. Введено у тестову 

експлуатацію веб-портал http://smart.khm.gov.ua/.  Оплата за житлово-комунальні послуги по Єдиній мережі 

комунальних платежів міста здійснюється, у тому числі через електронні термінали Ощадбанку. Підключено 

електронні платежі Приват24 для всіх комунальних послуг. Хмельничани можуть здійснювати оплату за житлово-

комунальні послуги через електронну систему платежів на сайті: http://pay.net.ua/.

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

виконавчі органи міської 

ради

2017-2020 20.0 20.0

2. Підключення до Єдиного 

державного веб-порталу 

відкритих даних

На стадії підготовки переліків відкритих даних. ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства

2017-2020

3. Створення міських 

систем інформування 

мешканців

Введено у тестову експлуатацію веб-портал http://smart.khm.gov.ua/. Створено новий інформаційно-консультаційний 

сайт Центру енергоефективності "Енергоефективність". 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства

2017-2020

4. Побудова “розумних 

зупинок” з wi-fi, 

сенсорними екранами  для 

забезпечення мешканців 

можливістю отримання 

інформації та послуг у  

електронному форматі

Укладено договір з ТОВ "Дозор України" на виконання робіт із облаштування 5 зупинок у 2018 році (кошти 

інвесторів).

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства

2017-2020

http://smart.khm.gov.ua/
http://smart.khm.gov.ua/
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5. Створення додаткових 

зон wi-fi у місті

На вул. Проскурівській створено безкоштовну зону wi-fi. Управління транспорту та 

зв’язку, управління 

житлово-комунального 

господарства, ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2020

В.1.2. Налагодження комунікації з мешканцями міста “Єдиний комунікаційний канал”

Назва проекту: Створення автоматизованого центру управління міським господарством 

1. Створення єдиної 

системи управління 

міським господарством з 

використанням технологій 

сучасної ІР-телефонії

Завершено ремонт приміщення управління міським господарством. Проводяться підготовчі роботи по запуску 

системи ІР-телефонії.

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

відділ управління міським 

господарством, 

комунальні підприємства

2017-2020

2. Побудова міської 

системи відеонагляду

Придбано додаткове серверне обладнання та частково відновлено систему відеонагляду управління житлово-

комунального господарства, приєднано системи відеонагляду СК "Поділля" та КП "Парки та сквери" та створено 

єдину вуличну систему відеонагляду, яка нараховує 99 відеокамер. Зокрема у 2017 році встановлено на 10 

перехрестях і ділянках вулиць 33 камери відеоспостереження (аналітичних – 9 шт., оглядових – 24 шт.). До вуличної 

системи відеонагляду підключені відділ управління міським господарством (служба 15-80), чергова частина міської 

поліції (вул. Пушкіна, 15), патрульна поліція (вул. Кобилянської, 35/2).

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

управління житлово-

комунального 

господарства, управління 

капітального будівництва 

2017-2020 857.8 857.8

3. Створення міської 

системи оповіщення

Придбано трьохканальну систему автоматичного оповіщення та інформування. Управління  з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення і охорони праці, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

МТРК “Місто”

2017-2020 11.3 11.3

4. Створення 

геоінформаційної системи 

управління містом

Роботи проводяться у рамках фінансування програми електронного урядування. ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017-2020 9.6 9.6

В.2.Розумні містобудування та інфраструктура

В.2.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста

Назва проекту: Сучасна та прозора містобудівна документація

1. Коригування (внесення 

змін) Генерального плану 

міста 

Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” 

ім.Ю.М.Білоконя” розроблено проект містобудівної документації “Коригування (внесення змін) генерального плану 

м. Хмельницький”. На даний час проводиться ознайомлення структурних підрозділів міської ради з матеріалами 

документації. Також відповідно до чинного законодавства України будуть проведені громадські слухання щодо 

врахування інтересів громадськості у розробленні вказаного проекту містобудівної документації, а також її 

експертиза. Після зазначених процедур проект містобудівної документації “Коригування (внесення змін) 

генерального плану м.Хмельницького” буде винесено на затвердження міською радою. 

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017 478.7 478.7

2. Розроблення детального 

плану території центральної 

частини міста

Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” 

ім.Ю.М.Білоконя” проводиться завершальний етап розробки проекту містобудівної документації “Проект детального 

планування центральної частини міста”.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017 436.9 436.9

3. Розроблення плану 

червоних ліній 

магістральних вулиць

Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” 

ім. Ю. М. Білоконя” розроблено проектну документацію “План червоних ліній магістральних вулиць м. 

Хмельницький”. На даний час розробником проводиться робота щодо врахування пропозицій та зауважень 

архітектурно-містобудівної ради, після чого документацію буде винесено на затвердження міською радою.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017 90.8 90.8
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4. Розроблення та 

затвердження історико-

архітектурного опорного 

плану з визначенням меж і 

режимів використання зон 

охорони пам’яток та 

історичного ареалу міста

Підприємством об'єднання громадян “Інститут культурної спадщини” (м. Київ) розроблено науково-проектну 

документацію “Історико-архітектурний опорний план м. Хмельницький з визначенням меж і режимів використання 

зон охорони пам'яток та історичних ареалів”. На даний час матеріали документації направлені на розгляд Науково-

методичної ради з питань охорони культурної спадщини при Міністерстві культури України з метою прийняття 

рішення про погодження та затвердження визначених нею меж та режимів використання історичних ареалів і зон  

охорони пам'яток та надання відповідного висновку, після чого будуть винесені на затвердження міською радою.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

5. Розроблення детального 

плану території “Заріччя”

На замовлення управління архітектури та містобудування Державним підприємством “Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” ім.Ю.М.Білоконя” розроблено проект містобудівної 

документації “Проект детального планування території мікрорайону “Заріччя”. На даний час структурними 

підрозділами міської ради вивчається можливість зміни концепції розвитку зазначеного мікрорайону з подальшою 

передачею матеріалів замовнику для їх коригування.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017 193.8 193.8

7. Розроблення проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж 

міста 

З метою приєднання прилеглих територій садівничих товариств, що розташовані за межами м. Хмельницького для 

створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, 

забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-

культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів рішенням сесії міської 

ради №53 від 25.01.2017р. "Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста 

Хмельницького" надано дозвіл на зміну межі міста Хмельницького шляхом включення прилеглих територій 

Хмельницького району орієнтовною площею 340,0 га, у тому числі з земель Копистинської сільської ради (19,0 га) та 

Шаровечківської сільської ради (321,0 га). Однак, дана процедура призупинена до затвердження містобудівної 

документації, а саме "Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький" без затвердження якого не 

можливо розпочати вищезазначену процедуру.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

8. Затвердження 

нормативно грошової 

оцінки земель міста

Здійснюються заходи щодо проходження технічної документації з нормативної грошової оцінки м. Хмельницького 

державної експертизи, а саме для її проходження необхідно виготовити електронний документ щодо результату робіт 

з оцінки земель м. Хмельницького, а також отримати витяг з Державного земельного кадастру території м. 

Хмельницького. Після отримання вищезазначених документів технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

м. Хмельницького буде передано на державну експертизу. В разі позитивного висновку дана технічна документація 

буде затверджена на сесії міської ради та передана до Відділу у Хмельницькому районі Головного Управління 

Держгеокадастру у Хмельницькому районі Хмельницької області для врахування у роботі.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

9. Формування 

інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру та 

введення в експлуатацію 

геоінформаційної системи і 

геопорталу містобудівного 

кадастру

Вивчається досвід інших міст для підготовки цільової програми. Створено реєстр містобудівних умов та обмежень  

http://registers.khm.gov.ua/.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів, ХКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

10. Виготовлення 

ортофотопланів

У 2018 році управлінням земельних ресурсів та земельної реформи буде замовлено  аерофотозйомку для 

виготовлення ортофотопланів м. Хмельницького.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017-2018
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11. Забезпечення 

відкритого необмеженого 

доступу (у on-line режимі) 

до Генерального плану, 

плану зонування території 

міста, містобудівного 

кадастру та іншої 

містобудівної документації

Після затвердження проектів містобудівної документації “Коригування (внесення змін) генерального плану 

м.Хмельницький” та “План зонування території м.Хмельницького (зонінг)” їх матеріали будуть оприлюднені на 

офіційному веб-сайті міської ради. Також в результаті розробки відповідного програмного забезпечення буде 

можливий доступ до програми містобудівного кадастру. Вивчається досвід інших міст для підготовки цільової 

програми. Створено реєстр містобудівних умов та обмежень  http://registers.khm.gov.ua/.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів, ХКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

12. Надання земельних 

ділянок для будівництва 

житла у нових масивах 

індивідуальної забудови

Планується забезпечення земельними ділянками біля 125 громадян згідно з чергою з надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017-2020

13. Пошук земельних 

ділянок для організації 

поховання і ритуального 

обслуговування населення 

міста (облаштування 

кладовища,будівництво 

крематорію) 

Здійснюється пошук земельних ділянок. Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів, 

управління житлово-

комунального 

господарства, СКП 

“Хмельницька міська 

ритуальна служба”

2017-2018

14. Започаткування роботи 

Управління з питань 

державного архітектурно-

будівельного контролю 

міської ради та 

запровадження системи 

постійного контролю за 

будівельними роботами з 

метою запобігання та 

виявлення порушень 

містобудівного 

законодавства

Міською радою неодноразово оголошувались конкурси на заміщення 6 вакантних посад управління  з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Хмельницької міської ради, створеного рішенням сесії від 

23.09.2015 р. №8. На даний час прийнято двох працівників. Посада начальника управління та решти працівників, 

залишаються вакантними через відстуність бажаючих.

Управління з питань 

державного архітектурно-

будівельного контролю

2017-2020

В.2.2. Розвиток інфраструктури та інженерних комунікацій у відповідності до сучасних європейських критеріїв і норм енергоефективного будівництва

Назва проекту: Будівництво навчальних закладів, реконструкція та добудова існуючих закладів

1. Будівництво дошкільного 

навчального закладу на 120 

місць на пров. 

Шостаковича, 28-А

Здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Управління капітального 

будівництва

2017-2018

2. Будівництво навчально-

виховного комплексу на 

вул. Залізняка, 32

Виконуються будівельні роботи. Управління капітального 

будівництва

2017-2019 33695.1 28695.1 5000.0

3. Добудова приміщень на 6 

груп НВО №1 на вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 3Б

Завершено коригування проектно-кошторисної документації та отримано позитивний експертний звіт. Управління капітального 

будівництва

2017-2018 537.5 537.5
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4. Реконструкція 

недобудованого 

плавального басейну ЗОШ 

№ 20 під дитячий 

дошкільний заклад на 6 

груп на вул. І. Павла ІІ 

(Ричко), 1, будівництво 

зовнішніх мереж 

електропостачання закладу 

та реконструкція котельні

Завершено реконструкцію котельні, розпочато будівництво зовнішніх мереж електропостачання. Роботи 

продовжуються.

Управління капітального 

будівництва

2017 11565.8 11565.8

5. Реконструкція з 

добудовою до приміщення 

СЗОШ №18 

ім. В.Чорновола на 

вул. Кам’янецькій, 119

Виконуються будівельні роботи. Управління капітального 

будівництва

2017-2018 2353.8 2353.8

6. Реконструкція з 

надбудовою приміщень 

НВК №10 на вул. 

Водопровідній, 9А

Завершено коригування проектно-кошторисної документації та отримано позитивний експертний звіт. Управління капітального 

будівництва

2017-2018 1671.5 1671.5

7. Реконструкція ДНЗ №3 з 

добудовою приміщень на 4 

групи на прв. Успенського 

(Жукова), 5 та будівництво 

зовнішніх мереж 

електропостачання 

навчального закладу

Виконано будівельні роботи. Управління капітального 

будівництва

2017 659.1 659.1

8. Облаштування меблями 

та обладнанням приміщень 

навчальних закладів

                                                                                                                                                                                                  

Придбано меблі,  кухонне обладнання, посуд, автосушки, двері, вікна, тощо.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 11515.8 11515.8

9. Проектування та 

будівництво нових 

навчальних закладів з 

урахуванням доступності 

для дітей з особливими 

потребами

Виконується. Управління капітального 

будівництва

2017-2019

Назва проекту: Доступне житло

1.Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на будівництво двох 

житлових будинків для 

учасників 

антитерористичної операції

Проведено топографо-геодезичні роботи. КП “Хмельницьк-

будзамовник”

2017-2018 25.2 25.2

2. Будівництво двох 

житлових будинків для 

учасників 

антитерористичної операції 

КП “Хмельницьк-

будзамовник”

2017-2020
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3. Виділення земельних 

ділянок для будівництва 

житла для 

військовослужбовців, 

внутрішньопереміщених 

осіб, інших соціально 

вразливих категорій 

населення  

За реалізацією свого права звернулося більше 375 учасників АТО та членів сімей загиблих героїв, яких поставлено на 

чергу по наданню земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель та 

споруд (присадибні ділянки).

Хмельницька міська рада, 

департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017-2020

4. Надання пільгових 

довготермінових кредитів 

молодим сім'ям та 

одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) і 

придбання житла

Надано пільговий кредит 1 багатодітній сімї. Управління у справах 

молоді та спорту

2017-2020 411.5 411.5

Назва проекту: Будівництво водогону від с. Чернелівка, міських водопровідних мереж

1. Будівництво 18,35 км 

водогону діаметром 1000 

мм із склопластикових труб

Виконано будівництво 2,2 км водогону. МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2018 25099.4 5000.0 20099.4

2. Реконструкція 

артезіанських свердловин

Виконано реконструкцію 3 артезіанських свердловин №№7, 10, 11. МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2018 915.8 915.8

3. Будівництво мереж 

водопостачання та 

водовідведення у 

мікрорайонах міста

Виконано будівництво 14,36 км мереж водопостачання та водовідведення. МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2020 21872.7 21872.7

4. Забезпечення 

водопостачання будинків 

мікрорайнів міста, у яких 

воно повністю відсутнє

Забезпечено водопостачанням будинки на вулицях Криничній, 8 Березня, Л. Українки, СТ “Грузевиця 3”; пров. 5-й 

Галицькому СТ “Фруктовий”;  вул. Залізничній, 154-192, 167-189, вул. Дачній, вул. Одухи, пров. Старицького.

МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2020

В.3.Створення зручної та сучасної транспортної інфраструктури

В.3.1. Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури

Назва проекту: Будівництво автошляхів, доріг, капітальний ремонт доріг та мостів 

1. Будівництво нових 

шляхопроводів та 

транспортних розв’язок 

Управління капітального 

будівництва, управління 

житлово-комунального 

господарства

2017-2020 1150.7 1150.7

2. Будівництво доріг у 

нових мікрорайонах міста

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020

3. Будівництво пішохідних 

доріжок у місцях 

проживання та масового 

відпочинку населення

Виконано капітальний ремонт - пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колесу у парку ім. М. 

Чекмана.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 897.1 897.1

Виконуються роботи з будівництва магістральної дороги на вул. Січових стрільців.

Виконуються передпроектні роботи з будівництва автомобільної дороги в продовження вул. Гагаріна та пров. 

Гагаріна.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт із будівництва вулиці між вулицями Свободи 

та Старокостянтинівське шосе. Виконуються передпроектні роботи будівництва переходу через залізничну колію в 

продовження вул. Старокостянтинівське шосе.

Виконуються проектні роботи будівництва доріг від вул. С. Бандери до вул. Західно-Окружної, вул. Мельникова (від 

вул. Зарічанської до вул. Трудової), вул. Лісогринівецької (від вул. С. Бандери до вул. Старокостянтинівське шосе). 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт державної експертизи за 

всіма напрямками по будівництву автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький — 

Гречани ПК.
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4. Проведення капітального 

та поточного ремонтів 

доріг, мостів із 

застосуванням нових 

матеріалів та технологій

У 2017 році виконувались роботи з ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття суцільним методом. Виконано 

капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг на вул. Старокостянтинівське шосе (900,9 кв. м).

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 8292.0 8292.0

5. Розширення проїзних 

частин центральних вулиць 

з улаштуванням заїзних 

кишень на зупинках 

громадського транспорту

Улаштовано 2 розширення проїзних частин з улаштуванням заїзних кишень на зупинках громадського транспорту, 

розпочато роботи ще на одній зупинці, влаштовано 2 автостоянки, тротуар на 1 ділянці, встановлено поручні на 1 

вулиці, розроблено 3 проекти.                                                                                                                      

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 3335.3 3335.3

6. Будівництво на зупинках 

громадського транспорту 

сучасних павільйонів для 

очікування

Виконано капітальний ремонт - установлення нового навісу на зупинці "Привокзальна площа" (рух з міста) на вул. 

Шевченка. Укладено договори на облаштування 10 зупинок громадського транспорту за кошти інвесторів.

Управління житлово-

комунального 

господарства,

суб’єкти господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020 209.6 209.6

7. Облаштування 

перехресть, зупинок 

громадського транспорту 

пандусами для з’їзду/виїзду 

на проїзну частину осіб з 

особливими потребами

 Облаштовано 104 перехрестя, 158 зупинок громадського транспорту пандусами для з’їзду/виїзду на проїзну частину 

осіб з особливими потребами.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020

8. Облаштування пристроїв 

для обмеження дорожнього 

руху, світлофорів, у т.ч. для 

людей з обмеженими 

можливостями

Улаштовано 8 світлофорних об'єктів, на 5 нерегульованих пішохідних переходах встановлено додаткові технічні 

засоби регулювання дорожнього руху, проведено капітальний ремонт обладнання центру автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом, виготовлено 2 проекти.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 3446.4 3446.4

Назва проекту: Реформування системи паркування на території міста

1. Розроблення концепції 

реформування системи 

паркування на території 

міста 

Прийнято рішення міської ради від 25.01.2017 р. №33 згідно з яким КП по організації роботи міського пасажирського 

транспорту надано повноваження щодо провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на 

2 майданчиках (177  парко-місць).

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління 

транспорту та зв’язку

2017-2018

2. Перегляд місць 

розташування дорожніх 

знаків, які визначають 

місця для паркування або 

забороняють їх

Проводиться робота. Управління транспорту та 

зв’язку, управління 

житлово-комунального 

господарства

2017-2018

3. Будівництво підземних 

парковок, поверхових 

паркінгів 

На стадії вивчення (розглядалась можливість використання діючої стоянки транспортних засобів на вул. Молодіжній, 

14/1).

Суб’єкти господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020
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4. Створення логістичних 

центрів, паркінгів при в’їзді 

у місто для відстою 

вантажного транспорту

Вивчається можливість створення логістичних центрів, паркінгів. Управління транспорту та 

зв’язку, управління 

житлово-комунального 

господарства, суб’єкти 

господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020

5. Винесення з центру міста 

автостанції №3

Проводиться робота щодо можливості перенаправлення міжміських рейсових автобусних маршрутів на інші 

автостанції міста з метою розвантаження транспортних потоків у центральній частині міста.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів,  

управління транспорту та 

зв’язку, суб’єкти 

господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020

В.3.2. Покращення якості та доступності транспортних послуг

Назва проекту: Зручна транспортна мережа міста

1.Обстеження 

транспортних потоків, 

розроблення та 

затвердження нової моделі 

транспортної мережі

Управління транспорту та 

зв’язку

2017 124.8 124.8

2. Обстеження 

пасажиропотоку, у тому 

числі пільгових категорій 

населення

Управління транспорту та 

зв’язку

2017

3. Проведення конкурсу на 

пасажирські перевезення 

автотранспортом у місті

28 листопада 2017 року проведено 22 конкурси з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування у яких прийняли участь 7 претендентів перевізників. 26 грудня 2017 року укладено договори на 

здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом з перевізниками-переможцями. За результатами 

засідань конкурсного комітету визначено, що 7 конкурсів з 22 вважаються такими, на яких не визначено переможців. 

На об’єкти конкурсу (маршрути загального користування), по яким переможців не визначено, призначено тимчасових 

перевізників (терміном на 3 місяці) та визначено дату проведення повторних конкурсів (28.02.2018 року).

Управління транспорту та 

зв’язку

2017

4. Заміна малогабаритного 

транспорту на 

великогабаритний 

екологічно чистий 

транспорт

За результатами проведених конкурсів на маршрутах міста курсує 37 великогабаритних автобуса. Управління транспорту та 

зв’язку, ХКП 

“Електротранс”, суб’єкти 

господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020

5.Збільшення кількості 

громадського транспорту, 

пристосованого для 

перевезення людей з 

обмеженими можливостями 

Умовами договорів, укладених з перевізниками у грудні 2017 року, передбачено обовязкове використання не менш, 

як 1 транспортного засобу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, на кожному маршруті.

Управління транспорту та 

зв’язку, cуб’єкти 

господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020

З 20 травня по 30 червня 2017 року фахівцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

проведено обстеження пасажиропотоків міста, за результатами якого підготовлено звіт та пропозиції щодо 

запровадження нової транспортної мережі міста. Прийнято рішення виконавчого комітету від 14.09.2017 р. №657 

“Про затвердження переліків маршрутів міського електричного транспорту (в тому числі нічних) та міських 

автобусних маршрутів загального користування м. Хмельницького з необхідною кількістю транспортних засобів на 

них та втрату чинності рішень виконавчого комітету”.  
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6. Оновлення міського 

електротранспорту, 

придбання сучасних 

тролейбусів із запасом 

автономного ходу

Придбано 7 тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. ХКП “Електротранс” 2017-2020 33426.0 33426.0

В.3.3. Впровадження SMART-рішень в управлінні міською транспортною системою

Назва проекту: Ефективна система управління транспортною мережею міста 

1. Впровадження 

автоматизованої системи 

продажу засобів оплати за 

проїзд 

З липня 2017 року у тролейбусах запроваджено автоматизовану систему продажу засобів оплати за проїзд. Крім цього 

забезпечено можливість оплати за проїзд за допомогою QR-коду, який сканується мобільним пристроєм.

Управління транспорту та 

зв’язку, ХКП 

“Електротранс”

2017-2020 155.0 155.0

2. Впровадження 

автоматизованої системи 

управління транспортом 

(єдиний диспетчерський 

пункт)

У вересні 2017 року затверджено Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для 

впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту 

загального користування в м. Хмельницькому та складу конкурсного комітету по відбору суб’єктів господарювання 

для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту 

загального користування в м. Хмельницькому. 5 жовтня 2017 року відбувся конкурсний відбір. Переможцем 

визначено ТОВ “Дозор Україна” з яким  підписано договір, згідно з яким протягом 2018 року заплановано поетапне 

впровадження та надання у користування системи управління та супутникового моніторингу пасажирського 

транспорту загального користування, у тому числі поставка та монтаж технічних засобів, програмного забезпечення, 

забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних.

Управління транспорту та 

зв’язку

2017-2020

3.Впровадження системи 

відеонагляду за дорожнім 

рухом

Реалізовано проект "Капітальний ремонт системи відеоспостереження за дорожнім рухом на перехрестях із великою 

інтенсивінстю транспортних потоків в м.Хмельницькому" (на 10 перехрестях та ділянках вулиць встановлено 33 

камери відеоспостереження).

Управління транспорту та 

зв’язку, управління 

житлово-комунального 

господарства

2017-2018

4.Облаштування зупинок 

електронними табло з 

графіками руху 

громадського транспорту

Згідно з договором на впровадження та надання в користування єдиної міської системи управління та супутникового 

моніторингу пасажирського транспорту загального користування заплановано у 2019 році встановлення 10 

електронних табло.

Управління транспорту та 

зв’язку

2017-2020

В.4.Місто якісних та доступних послуг

В.4.1. Покращення якості та доступності сучасних медичних послуг, впровадження SMART-рішень у сфері надання медичних послуг

Назва проекту: Сімейна медицина для хмельничан

1. Продовження 

формування оптимальної 

мережі закладів первинного 

рівня надання медичної 

допомоги (мережі 

амбулаторій загальної 

практики сімейної 

медицини) 

У місті  працює 23 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. 10 амбулаторій розташовані  у віддалених 

мікрорайонах – Лезневе (вул. Філатова, 4) , Озерна (вул. М.Залізняка, 4), Книжківці (вул. Карбишева, 1), Гречани 

(вул. Курчатова, 1) , Дубово (вул. Гречко,12), Дубово (вул. Ранкова,1), вул. Повстанська, 36, вул. Інститутська, 6В, 

Ружична (вул. Кам'янецька, 257/1), Дальні Гречани (вул. Волочиська, 6); 13 – вуприміщеннях міських поліклінік.  

Впродовж 2017 року у 4 амбулаторіях  проводився капітальний ремонт. У амбулаторіях, що розташовані пна вул. 

Зарічанській, 4, 30 та вул. Залізняка, 34/1 капітальні ремонти завершуються і планується у І кварталі 2018 року 

розпочати роботу. У приміщенні на вул. Кам'янецькій,  257/1 (Ружична) ремонт завершено, амбулаторія розпочала 

роботу з вересня 2017 року. У 2018 році для відокремлення амбулаторій  з приміщення поліклініки №1 планується 

проведення ремонтів у приміщеннях на вул. Кам'янецькій, 76 та вул. Подільській, 117/1.  

Управління охорони 

здоров’я

2017-2019 2653.0 2653.0
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2. Поступове формування 

оптимальної мережі 

закладів вторинного рівня 

надання медичної допомоги 

з урахуванням 

інтенсивності надання 

медичних послуг на засадах 

єдиного медичного 

простору

Мережа закладів охорони здоров'я, які надають вторинну допомогу, у 2017 році залишилась незмінною: 5 

стаціонарних закладів (міська лікарня, міська дитяча лікарня, міська інфекційна лікарня, міській перинатальний 

центр та міський лікувально-діагностичний центр) та 6 амбулаторних (4 міські поліклініки, об'єднана стоматологічна 

поліклініка та міський протитуберкульозний диспансер).  Впродовж 2018 року з метою підготовки до впровадження у 

2019 році  реформи на вторинному рівні (спеціалізована допомога) планується проведення аналізу  надання медичних 

послуг у розрізі спеціалістів та закладів.    

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

3. Перерозподіл ресурсів, 

повноважень та функцій 

між закладами первинного 

та вторинного рівнів 

надання медичної допомоги

У 2017-2018 роках робота направлена на розвиток та удосконалення роботи первинної ланки - центрів первинної 

медико-санітарної допомоги. Основні завдання на І півріччя 2018 року - реоганізувати центри первинної медико-

санітарної допомоги з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства. Рішенням сесії міської ради від 

27.12.2017 року  №29 міські центри первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2  перетворені на комунальні 

некомерційні підприємства, що дасть їм змогу укладати договори з Національною службою здоров'я України та 

отримувати пряме фінансування  за надані послуги з державного бюджету. 

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

4. Фінансування закладів 

первинного рівня надання 

медичної допомоги 

На перехідний період (2018-2019 роки) передбачено залишити обидві системи фінансування – медичну субвенцію та 

прямі виплати за договорами з НСЗУ. 

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

5. Забезпечення реалізації 

принципу вільного вибору 

пацієнтами лікаря та 

створення рівних прав для 

медичних закладів усіх 

форм власності

У ІІ кварталі 2018 року стартує кампанія з вибору лікаря первинної допомоги, під час якої пацієнти підписуватимуть 

декларації з обраними лікарями. 

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

6. Розвиток співпраці з 

громадськими 

організаціями та 

лікарського самоврядування

При управлінні охорони здоров'я з 01.02.2017 року створена Громадська рада. У роботі колегії управління охорони 

здоров'я приймають активну участь представники Громадської ради та професійних спілок медичних працівників 

міста. У 2017 році продовжувалась співпраця з Хмельницькою групою підтримки грудного вигодовування "Щасливе 

материнство", спільними зусиллями реалізовано заходи лікарсько-пацієнтської ініціативи "Крок назустріч".

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

7. Забезпечення 

амбулаторій загальної 

практики-сімейної 

медицини відповідними 

фахівцями

У центрах первинної медико-санітраної допомоги працює 229 лікарів, з них 33 терапевти, 68 педіатрів та 113 лікарів 

загальної практики-сімейних лікарів.  Кількість сімейних лікарів збільшилася впродовж року у 1,3 рази. Серед лікарів 

первинної ланки 12% - лікарі з вищою кваліфікаційною категорією, 42% - перша та друга  категорії.   

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

8. Забезпечення 

амбулаторій загальної 

практики-сімейної 

медицини необхідним 

медичним обладнанням, 

медикаментами та 

виробами медичного 

призначення

Відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.2013 р. №1150 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів" міські центри 

первинної медико-санітарної допомоги оснащені на третину. Медикаментами для надання невідкладної допомоги 

амбулаторії забезпечені. Для забезпечення амбулаторного лікування пільговим категоріям мешканців виписано 

медикаментів нак суму 4,6 млн. грн., за урядовою програмою "Доступні ліки" - на суму 4,1 млн. гривень. 

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020 5600.0 5600.0
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9. Проведення 

інвентаризації комунальних 

закладів охорони здоров’я 

(визначення рівня 

забезпеченості 

обладнанням та потреби у 

матеріально-технічних 

ресурсах)

В усіх закладах охорони здоров'я проведено інвентаризацію обладнання та матеріально-технічних ресурсів  на 

підставі якого планується закупівля обладнання та матеріалів. За звітний період придбано для міської лікарні набір 

хірургічного інструменту, обладнання для травматологічного відділення; для поліклініки №3 - головну катушку до 

МРТ, флюорограф та проведено ремонт МРТ.

Управління охорони 

здоров’я

2017 2742.5 2742.5

10. Покращення якості 

проведення санітарно-

освітньої роботи, 

періодичних медичних 

оглядів і диспанзеризації

Проведено понад 5,0 тис. лекцій та 300 виступів по радіо та публікацій в пресі. Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

11. Відкриття відділення 

медичної реабілітації та 

хоспісу

У 2017 році розпочато роботу з організації створення хоспісу. Проведено підготовчу роботу з підбору приміщення, 

проаналізовано юридичну та медичну документацію щодо створення закладу. 

Управління охорони 

здоров’я

2017-2018

Назва проекту: Інформаційні технології на службі здоров’я

1. Придбання комп’ютерної 

техніки та програмного 

забезпечення для медичних 

закладів

У центрах працює 75 одиниць копм'ютерної техніки ( у 2017 році придбано 22 одиниці комп'ютерної техніки). Управління охорони 

здоров’я

2017-2019 399.9 399.9

2. Охоплення 

широкосмуговим 

Інтернетом усіх медичних 

закладів

Інтернетом охоплено 10 закладів. Управління охорони 

здоров’я

2017-2019

3. Налагодження 

функціонування 

електронного 

документообігу, 

запровадження єдиного 

інформаційного простору 

для збору, обробки та 

прогнозування клінічних та 

фінансових даних

Проведено підготовчі роботи з впровадження електронного документообігу. Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

4. Запровадження 

електронного запису на 

прийом до лікарів 

У всіх амбулаторних закладах міста впроваджено програму по електронній реєстрації пацієнтів на прийом до лікаря - 

MEDICS. У 2017 році пройшли навчання реєстратори центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінік. 

Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

5. Створення єдиного 

реєстру пацієнтів та їх 

медичних даних

Створення єдиного реєстру пацієнтів та їх медичних даних передбачено на 2019-2020 роки. Управління охорони 

здоров’я

2017-2020

В.4.2. Інноваційний розвиток системи освіти та науки

Назва проекту: Інноваційна освіта

1. Інформатизація системи 

освіти та впровадження ІТ-

технологій

Забезпечено доступ до Інтернет-мережі усіх закладів освіти міста. У НВК №10 використовуються мультимедійні ігри 

з основ грамотності, математики у рамках проекту "Технологія навчання учнів початкової школи "Розумники" 

(SmartKids). Використовується корпоративна пошта, Googlе Drive, Googlе форм, програми Mind Mаster  та створено 

GR- коди для підвищення взаємодії вчитель-учень.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020
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2.Використання “хмарних” 

технологій під час 

організації та проведення 

навчально-виховного 

процесу в закладах освіти

Використовуються хмарні сервіси: Google, Prezi, LearningApps, Jigsawplanet, Rebuse.com, Tagxedo, Kahoot, PLICKERS 

та Learning Apps. У гімназії №2 створено інформаційно-пошукову систему. Розгорнуто хмарноорієнтоване навчальне 

середовище (ХОНС) НВК №10 у рамках проекту "Cloud services in education".  НВК №2 є експериментальним 

майданчиком НАПН України з теми "Розвиток освітньо-інформаційного середовища НВК засобами мережевих 

технологій та дистанційної освіти".

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

3.Створення та 

впровадження 

електронного журналу у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах міста

З вересня 2017 року 6 закладів загальної середньої освіти впроваджують електронний журнал (щоденник). Департамент освіти та 

науки

2017-2020 75.0 75.0

4.Придбання сучасних 

комп’ютерних комплексів 

та оновлення бази наявного 

прикладного програмного 

забезпечення

У закладах освіти придбано комп’ютерну техніку. Для впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект 

України" придбано телевізори та ноутбуки.    

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 4450.5 4450.5

5.Здійснення моніторингу 

якості освіти у 

загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних 

закладах

Моніторинг освітньої діяльності здійснювався з НВК №31, СЗОШ №27, ЗОШ №25, ЗОШ №13, ДНЗ №56. Департамент освіти та 

науки

2017-2020

6.Створення умов для 

участі педагогічних 

працівників та учнівської 

молоді у дослідно-

експериментальній і 

проектній роботі 

європейських навчальних 

закладів і міжнародних 

наукових установ:

- участь учнів у 

стипендіальних програмах 

міжнародних освітніх 

організацій;

- участь навчальних 

закладів у грантах;

- обмін досвідом з 

педагогами інших держав

Здійснено обмін досвідом педагогічних працівників з педагогами інших країн: Куявсько-Поморське воєводство, м. 

Влоцлавек (Польща), Чеська Республіка, Ізраїль, США.          

Навчальні заклади приймали участь у міжнародних проектах:  "E Twinning Plus", "GoCamp 2017", "Абетка польського 

класу", всеукраїнських та міжнародних читаннях з гуманної педагогіки, проектах "Родинна твердиня", "Cloud services 

in education". Забезпечено участь учнів у міжнародних програмах:  FLEX (США), "Future Leaders Exchange" та 

"American Councils" (США), "Школа майбутнього" (Німеччина).  Організовано участь учнів у мовних таборах в 

Німеччині, Румунії, Литві; мовних курсах у Німеччині.                         

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 66.0 66.0
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7.Організація спільної 

роботи зі службами 

зайнятості, міжшкільним 

навчально-виробничим 

комбінатом щодо 

здійснення профільного та 

професійного навчання

З учнями загальноосвітніх шкіл проводилися профорієнтаційні заходи: уроки “Реальне трудове життя”, презентації 

професій, екскурсії на підприємства, групові інформаційні консультації “Перед вибором”, ярмарки професій, 

презентації навчальних закладів, індивідуальні профконсультації із застосуванням психодіагностичних методик, а 

також конкурси малюнків, творів, профорієнтаційні проекти “Професія моїх батьків”, “Розпочни кар’єру з 

професійного навчання”, участь у яких взяли  представники професійних навчальних закладів, роботодавці, які 

зацікавлені у прийомі на навчання та роботу молодих людей, а також  висококваліфіковані спеціалісти. 

На базі Хмельницького колегіуму ім. В. Козубняка діє міська динамічна група вчителів “Економічний LIKНЕВ” для 

методичної допомоги у реалізації наскрізної змістової лінії “Підприємливість та фінансова грамотність” у навчальних 

програмах 5-9 класів. 

У міському центрі зайнятості працює молодіжна студія кар’єрного розвитку “ВЕКТОР.ocz”, консультаційний центр 

“ОНЛАЙН-Фарватер”, які спрямовані  на підготовку учнівської молоді до усвідомленого вибору сфери трудової 

діяльності, популяризацію робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці, підвищення статусу 

робітника у суспільстві. Усі бажаючі мають змогу оцінити власні професійні нахили та отримати практичні поради, 

рекомендації фахівців щодо вибору професійної діяльності (проведено 79 заходів, охоплено 7577 осіб).

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

9.Проведення модернізації 

навчальної, матеріально-

технічної, методичної бази 

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних навчальних 

закладів

Проведено капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення, поточні ремонти приміщень Дитячо-

юнацького оздоровчого комплексу “Чайка”. 

Облаштовано спортивний майданчик на території табору.

Облаштовано скейт-парк, виконано капітальний ремонт палацу творчості дітей та юнацтва. Придбано інвентар, 

кухонне обладнання, гвинтівки та автомати Калашникова, предмети, матеріали, обладнання та інвентар для 

професійно-технічних навчальних закладів.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 13578.5 13578.5

2017-2020 653.3 653.3Департамент освіти та 

науки, управління молоді 

та спорту, управління 

культури і туризму

8.Організація роботи з 

обдарованими дітьми 

(проведення олімпіад, 

конкурсів, турнірів, 

наукових учнівських 

конференцій, конкурсів-

оглядів творчих колективів,  

виставок творчих робіт, 

фестивалів, спрямованих на 

виявлення і самореалізацію 

обдарованих дітей та 

молоді; залучення до 

роботи з обдарованими 

дітьми громадських 

організацій, науковців, 

працівників музеїв, 

бібліотек; призначення 

персональних стипендій 

міської ради для 

обдарованих дітей) 

Проведено Всеукраїнські учнівські олімпіади. Персональні стипендії  виплачено 26 учням. Надано фінансову 

підтримку 69  учням мистецьких шкіл, учасникам 6 зразкових та народних колективів, муніципальному академічному 

хору. Стипендії виплачувалися 14 обдарованим дітям, 20 провідним митцям. Проведено 368 оглядів та конкурсів, 

тематичних та благодійних концертів, майстер-класів з писанкарства, народної іграшки, гончарства, 70  творчих 

звітів народних та зразкових аматорських колективів, класів та відділень початкових мистецьких шкіл.

У ході проведення фестивалів "Республіка", "Свіжий вітер", "Таланти України", "Грін фест", загальноміського Дня 

здоров`я  організовувались творчі та спортивні майстер-класи для дітей. Для молоді проведено всеукраїнський 

дебатний турнір "Маю право".  Надано підтримку представникам "Нової генерації міста" для участі у 

Всеукраїнському конкурсі "Прес-весна на Дніпрових схилах". Проводились загальноміські флеш-моби із створення 

найбільшої вишиванки та герба України, на підтримку створення молодіжного центру, чемпіонати КВН. Проведено 

засідання за круглим столом всеукраїнського рівня "Новий рівень зрілості студентського самоврядування: досвід та 

перспективи". На базі Хмельницького національного університету відбувся всеукраїнський тренінговий семінар та 

презентація посібника для лідерів та активістів студентського самоврядування (голова Студради  ХНУ Анастасія 

Козак отримала премію ОДА за розвиток молодіжного руху. Голова ГО "Молодіжний Центр розвитку" Степан 

Кушнір отримав премію Міністерства молоді та спорту в номінації "За захист населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, 

захист тварин". До Дня молоді 11 активістів молодіжного руху отримали Грамоту міської ради та до Дня студента 20 

студентів та 1 ВУЗ отримали Грамоти міської ради за активну громадянську позицію, успіхи у навчанні та підтримку 

студентських ініціатив. Протягом грудня працювала творча новорічна майстерня в підліткових клубах. З метою 

підтримки та розвитку молодіжного руху до Дня молоді та міжнародного дня студента 11 міських активістів 

громадського руху були відзначені міським головою грамотами міської ради та цінними подарунками.
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10.Впровадження у 

педагогічний  процес 

новітніх методик 

профілактики  та лікування 

дитячих захворювань,  

здоров’язберігаючих і 

здоров’я-формуючих 

технологій  соціально-

оздоровчих проектів, 

створення у закладах освіти 

зон відпочинку та 

оздоровлення

Укладено Угоду про співпрацю управління охорони здоров'я та Департаменту освіти та науки, якою передбачено 

заходи для покращення стану здоров'я дітей всіх вікових категорій (проекти "Здорова дитина – успішна країна", 

"Вікно у світ", "Школа сприяння здоров’ю"; методи  арт-терапії, пісочної терапії, кольоро- та аромо – терапії, 

релаксаційні вправи, дихальні вправи, тренінги, дотримання санітарних норм прибирання, освітлення, 

температурного режиму; комфортність класного інтер’єру; створення зелених та мобільних зон відпочинку для учнів; 

використання шкільного басейну під час проведення уроків фізкультури; проведення Тижнів здоров’я, ранкових 

зарядок, одно-дводенних походів на Дністер).

Департамент освіти та 

науки,

управління охорони 

здоров’я

2017-2020

11.Створення сучасної 

спортивної бази та 

придбання спортивного 

інвентарю

Придбано човни для ДЮСШ, туристичне обладнання для СЗОШ №29. Департамент освіти та 

науки

2017-2020 250.4 250.4

12.Впровадження проекту 

“Місто-діти-влада” 

(проведення міських 

конкурсів, вікторин, 

квестів, брейн-рингів на 

кращого знавця місцевого 

самоврядування серед 

учнівської молоді; 

екскурсій для школярів до 

Хмельницької міської ради 

з метою ознайомлення з 

роботою місцевих органів 

влади; налагодження 

співпраці між міським 

учнівським 

самоврядуванням і 

місцевим самоврядуванням)

Проведено міський конкурс на кращого ерудита у рамках проекту "Місто-діти-влада" (для учнів 6-7-х класів у формі 

вікторини, для учнів 8-х класів у формі квесту, для учнів 9-11-х класів у форматі "Битви шкіл"). Проводились 

екскурсії учнів до Хмельницької міської ради, екскурсія до Верховної Ради України. Для шкільного самоврядування 

виділено сторінку на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

Департамент освіти та 

науки,

управління організаційно-

інформаційної роботи та 

контролю

2017-2020

13.Посилення роботи з 

національно-патріотичного 

та морально-правового 

виховання дітей та молоді

Проведено військово-польові збори для учнів 11-х класів,  військово-патріотичну гру "Сокіл Джура", прийнято участь 

у проекті "Потяг єднання України "Труханівська Січ", І міський конкурс читців-декламаторів "Слово нації", конкурс 

проектів "Чорнобильська соціально-екологічна катастрофа. Безпека майбутнього"; міський конкурс відеороликів 

"Усім війнам у світі – ні!"; міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів "Край, в 

якому я живу", акція "Вони відійшли у вічність, залишившись серед живих", науково-практична конференція 

"Проскурів періоду української революції 1917-1921 р.р.", патріотичний флешмоб "Борітеся-поборете!", національно-

патріотичний фестиваль "За честь! За славу! За народ!", міський флешмоб "Місто щасливого дитинства".

Департамент освіти та 

науки

2017-2020
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14.Впровадження проекту 

“Безпечна школа” 

(встановлення камер 

відеоспостереження; 

посилення співпраці з 

правоохоронними 

органами; облаштування 

безпечних пішохідних 

переходів поблизу 

навчальних закладів;  

облаштування зовнішнього 

освітлення; забезпечення 

навчальних закладів 

охороною)

У рамках програми “Бюджет участі” реалізовано проект “Безпечна школа №19” (встановлено систему 

відеоспостереження). Здійснено капітальний ремонт огорожі ДНЗ №52 та встановлено нові огорожі у ДНЗ №№1, 26, 

29.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 1527.9 1527.9

В.4.3. Удосконалення системи управління житловим фондом

Назва проекту: Реформування житлово-комунального господарства

1. Створення бази даних 

управителів 

багатоквартирних будинків

Створено базу даних та розміщено на Єдиній інформаційній мережі комунальних платежів міста Хмельницького. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018

2. Проведення конкурсу на 

призначення управителів 

багатоквартирними 

будинками

Проведення конкурсу на призначення управителів багатоквартирними будинками заплановано на 2018 рік. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018

3. Створення бази даних 

надавачів послуг з 

обслуговування житлових 

будинків та прибудинкових 

територій

Створено базу даних та розміщено на Єдиній інформаційній мережі комунальних платежів міста Хмельницького. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018

4. Створення 

муніципального 

підприємства “Управляюча 

компанія”

Прийняті рішення Хмельницької міської ради 31.05.2017 р. №76-82 про перейменування ЖЕКів у комунальні 

підприємства "Управляюча муніципальна компанія". 

Управління житлово-

комунального 

господарства

2018-2019

5. Проведення конкурсу між 

надавачами послуг з 

обслуговування житлових 

будинків та прибудинкових 

територій

Проведення конкурсу між надавачами послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій 

заплановано на 2018 рік.

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

муніципальне 

підприємство 

“Управляюча компанія”

2017

6. Проведення 

організаційної та 

роз’яснювальної роботи 

щодо переваг ОСББ

Під час зустрічей з мешканцями  проводиться роз`яснювальна робота щодо переваг створення ОСББ. Управління житлово-

комунального 

господарства, ГО 

“Організація сприяння 

створенню ОСББ”

2017-2020

7. Проведення обстежень 

будинків, які 

експлуатуються більше 40 

років, та здійснення оцінки 

їх технічного стану

 Проведено обстеження 4 будинків. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 514.7 514.7
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8. Капітальний ремонт 

житлового фонду міської 

ради

Проведено наступні роботи:  капітальний ремонт покрівель 14 житлових будинків; заміна групових та встановлення 

нових розподільчих та запобіжних коробок та щитків у 18 будинках; заміна ушкоджених ділянок трубопроводів 

водопостачання у 7  будинках та водовідведення у 5 будинках; виготовлено 3 технічні звіти та виконано роботи у 4 

будинках по укріпленню стін натяжними металевими зв’язками; капітальний ремонт житлового будинку на вул. 

Інститутській, 8; демонтаж і монтаж газового розведення у 1 житловому будинку; капітальний ремонт, підсилення 

несучих та захисних конструкцій балконів у житлових будинках; капітальний ремонт електричних мереж у 

гуртожитках (проект, експертиза); капітальний ремонт житлового будинку на вул. Чорновола, 176/1;  капітальний 

ремонт панелей перекриття у будинку на вул. Курчатова, 1Д (експертиза); виконано капітальний ремонт 7 ліфтів; 

замінено тягові канати ліфтів у 4 житлових будинках; капітальний ремонт систем диспетчеризації 297 ліфтів; 

проведено експертну оцінку технічного стану 138 ліфтів.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 13366.2 13203.3 162.9

В.5. Молодіжне місто сучасної культури,  мистецтва та  спорту

В.5.1. Створення нових майданчиків у культурно-мистецькому просторі міста

Назва проекту: Створення нових культурних об’єктів

1. Створення нового 

мистецького простору під 

відкритим небом для 

проведення мистецьких 

заходів (“Мистецький сад” 

біля дитячої школи 

мистецтв “Райдуга”, 

“Дворик художника”,  

“Мистецька алея” біля 

центру національного 

виховання учнівської 

молоді, “Бібліосад” біля 

бібліотеки-філії №8, “Оаза 

музики” біля дитячої 

музичної школи №3, ”Арт-

дворик” у дворі музею-

студії фотомистецтва, 

міксбортер біля 

центральної міської 

бібліотеки)

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з створення "Мистецького саду" та проведено її 

експертизу. Виготовлено проектно – кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту 

приміщення центру національного виховання учнівської молоді із благоустроєм прилеглої території - "Мистецька 

алея". 

Управління культури і 

туризму, заклади культури

2017-2020 56.8 56.8

2. Створення музейного 

комплексу історії та 

культури міста у будівлі на 

вул. Свободи, 22

Виконано роботи першого етапу реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та

культури міста.

Управління культури і 

туризму

2017-2020 1430.3 1430.3

5. Реставрація та 

модернізація міського 

будинку культури 

Виконано роботи з реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень міського будинку культури на вул. 

Проскурівській, 43 та проведено експертизу робочого проекту на реставрацію приміщення міського будинку 

культури.

Управління культури і 

туризму

2017-2020 1501.4 1501.4

7. Створення Бібліохабу у 

центральній міській 

бібліотеці 

Відкрито "Бібліохаб" у центральній міській бібліотеці: проведено капітальний ремонт приміщення, придбано меблі та 

плазмовий телевізор.

Управління культури і 

туризму, централізована 

бібліотечна система

2017 99.2 99.2

8. Створення інформаційно-

розважального центру 

“Дитячий простір” у 

бібліотеці-філії №12 

Відкрито центр "Дитячий простір" у бібілотеці - філії №12, у якому створено сучасні технічні умови для розвитку

дітей та їх змістовного дозвілля.

Управління культури і 

туризму, централізована 

бібліотечна система

2017 163.9 163.9
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11.Капітальний ремонт та 

модернізація приміщення 

клубу “Книжківці” 

Проведено капітальний ремонт приміщення клубу "Книжківці". Придбано комп'ютерну техніку та сценічні костюми 

для колективу "Книжківчанка".

Управління культури і 

туризму

2017-2018 759.3 759.3

12.Реконструкція 

приміщення дитячої 

музичної школи №3 з 

надбудовою третього 

поверху для створення 

концертного залу 

Проведено експертизу проектно - кошторисної документації на виконання робіт з реконтрукції приміщення ДМШ 

№3.

Управління культури і 

туризму

2017-2019 13.0 13

В.5.2. Розвиток різних напрямів сучасного мистецтва та їх промоція

Назва проекту: Хмельницький – арт-місто 21 століття

1.Проведення 

всеукраїнських та 

міжнародних фестивалів

Організовано День міста "Знай наших!" та 9 фестивалів регіонального, міжнародного та всеукраїнського рівнів: 

регіональний різдвяний етнофестиваль "Радуйся, Боже, просвіщайся, земле, Син Божий народився!"; Міжнародний 

фестиваль-конкурс народної хореографії імені В.Глушенкова;  рок-фестиваль "Rock&Buh"; фестиваль меду "Медовий 

спас"; фестиваль писанок "Великодній дивосвіт"; міжнародний фестиваль моно - вистав "Відлуння"; міський 

літературний фестиваль "Слово єднає!"; фестиваль-конкурс української патріотичної пісні та музики "Червона 

калина"; новорічний фестиваль "Тисячі вогнів Коляди". 

Управління культури і 

туризму

2017-2020 894.7 894.7

2.Створення та постійне 

оновлення загальноміської 

мапи фестивалів та 

конкурсів

Видано та розповсюджено в Інтернет-просторі загальноміську фестивальну мапу на 2017 рік "Мистецький календар" 

(видається щоквартально). 

Управління культури і 

туризму, громадські 

організації

2017-2020

3.Відкриття класу та центру 

анімації у дитячій школі 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва

У дитячій школі образотворчого та декоративно - прикладного мистецтва відкрито клас пластилінової анімації, який 

діяв до червня 2017 року. У жовтні  2017 року клас почав діяти у статусі студії Вадима Подзігуна. У рамках 

святкування Дня міста проведено презентацію анімаційних фільмів учнів студії. 

Управління культури і 

туризму, дитяча школа 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

2017-2018

4.Створення муралів на 

будівлях міста (вуличне 

малярство)

Створено 4 мурали на будівлях міста. Управління культури і 

туризму, громадські 

організації

2017-2020

7.Сприяння діяльності моно-

театру “Кут”, аматорському 

молодіжному театру 

“Дзеркало”, художніх та 

хореографічних студій, 

театрів, музеїв

Надано підтримку у реалізації проекту "Молода еліта міста", проведені Міжнародного фестивалю моно - вистав 

"Відлуння", гастролів моно - театру "Кут" у м. Києві з нагоди 25 - річчя заснування. Молодіжному театру "Дзеркало" 

надано фінансову підтримку для участі у театральних фестивалях України. Надано кошти на проведення 

театрального марафону "Студії Т".

Управління культури і 

туризму

2017-2020 165.0 165.0

В.5.3. Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Назва проекту: Будівництво спортивних споруд та майданчиків

1. Будівництво 

(облаштування) двох 

футбольних полів та 

спортивного комплексу 

ДЮСШ №1 на вул. 

Зарічанській, 11/5

Виконуються роботи з розробки проектно-кошторисної документації. Управління капітального 

будівництва, управління 

молоді та спорту

2017-2020 511.3 511.3

2. Виділення земельної 

ділянки під будівництво 

Палацу спорту

Рішенням міської ради від 21.09.2016 р. №42 земельна ділянка на вул. Прибузькій,5/1-А, площею 25,2 тис. кв.м 

передана  у постійне користування управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування 

та земельних ресурсів під будівництво Палацу спорту. 

Управління земельних 

ресурсів та земельної 

реформи

2017

4.Будівництво 

спеціалізованого залу боксу

Виконуються передпроектні роботи будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу 

“Поділля” ДЮСШ № 1 на вул. Проскурівській, 81. 

Управління капітального 

будівництва, управління 

молоді та спорту

2017-2020 108.6 108.6
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5.Виділення земельної 

ділянки під будівництво  

Льодового палацу

Здійснювалися заходи щодо передачі земельної ділянки на вул. Прибузькій, 7/3-А у постійне користування 

управлінню капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів під 

будівництво Льодового палацу (25,0 тис. кв.м).

Управління земельних 

ресурсів та земельної 

реформи

2017

7.Реконструкція 

футбольного майданчика 

ДЮСШ №2 з 

влаштуванням міні-

футбольного поля зі 

штучним покриттям на вул. 

Тернопільській, 34 

Проведено реконструкцію спортивного майданчика ДЮСШ №2 з улаштуванням міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям на вул. Тернопільській, 34, встановлено стіл для настільного тенісу та конструкцію для занять воркаутом.

Управління молоді та 

спорту

2017 1904.2 1904.2

8.Будівництво двох міні-

футбольних спортивних 

майданчиків на вул. 

Спортивній, 17

Виконано будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків на вул. Спортивній, 17 (ДЮСШ №1). Управління молоді та 

спорту

2017 3722.4 3722.4

9.Будівництво огорожі 

футбольного поля та міні-

футбольного поля і двох 

баскетбольних майданчиків 

на території стадіону 

“Локомотив” СКЦ 

“Плоскирів”

Побудовано огорожу футбольного поля стадіону "Локомотив"  на вул. Курчатова, 90 та виготовлено проектно-

кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва міні-футбольного поля та двох баскетбольних 

майданчиків з тенісними кортами на території стадіону.

Управління молоді та 

спорту

2017 622.2 622.2

10.Розвиток мережі дитячо-

підліткових фізкультурно-

спортивних клубів, 

об’єднань за місцем 

проживання 

Відкрито новий фізкультурно-спортивний відкритий майданчик з тренажерним обладнанням на вул. 

Староконстянтинівське шосе, 2/1"З".

Управління молоді та 

спорту

2017 1200.0 1200.0

11.Капітальний ремонт та 

реконструкція діючих 

позашкільних навчальних 

закладів та спортивних 

споруд

Проведено капітальний ремонт (утеплення фасадів та горища, заміна вікон на енергозберігаючі) спортивного 

комплексу на вул. Спортивній, 16 (ДЮСШ №3). Проведено капітальний ремонт системи опалення на вул. 

Проскурівській, 66.             

Управління молоді та 

спорту

2017-2020 1180.0 1180.0

12.Забезпечення 

навчальних закладів 

спортивним інвентарем.

Утворення у закладах 

освіти мережі спортивних 

клубів, гуртків, секцій

Створено гуртки "Влучний  стрілець", "Спортивно-прикладне багатоборство", "Прапороносці", "Юний стрілець", 

"Футбол", "Пішохідний туризм", "Загальна фізична підготовка", "Волейбол"; секції  з баскетболу, волейболу, 

плавання, гандболу, регбі, шахів, міні-футболу, настільного тенісу; туристичний клуб "Штурм".

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

13.Будівництво 

багатофункціональних 

спортивних майданчиків зі 

штучним чи трав'яним 

покриттям, тренажерним 

обладнанням, тенісними 

столами на територіях 

навчальних закладівм та у 

мікрорайонах міста

Виконано облаштування футбольних полів, спортивних майданчиків та капітальний ремонт спортивних майданчиків 

(СЗОШ №19, ЗОШ №25, НВК №№6, 7, 9). Введено у експлуатацію спортивні майданчики НВК №7, НВК №6. 

Облаштовано баскетбольний та волейбольний майданчики НВК №9. 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

Департамент освіти та 

науки, управління молоді 

та спорту

2017-2020 5396.1 5396.1

14.Пропагування переваг 

рухової активності та 

здорового способу життя 

серед мешканців міста

Проводяться руханки, Дні здоровя, презентації видів спорту під відкритим небом, акція "Автограф від чемпіона", 

фестиваль "Здорові люди, здорова нація", ток-шоу "Будь здоровий".

Управління молоді та 

спорту

2017-2020 1.5 1.5



1 2 3 4 5 6 7

Назва проекту: Розвиток велосипедної інфраструктури

1.Будівництво велодоріжок 

та пішохідно-велосипедних 

зон, облаштування 

велосипедних смуг

Завершено капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжки у парку ім. М. К. Чекмана, а також улаштування 

нових та розширення існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам’янецької до вул. Староміської.

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління 

транспорту та зв’язку

2017-2020 1322.8 1322.8

2.Встановлення 

велопарковок, велостійок

Встановлено велопарковки біля закладів освіти. Проведено поточний ремонт території загального користування 

(облаштування велопарковки) біля будинку на вул. Кам`янецькій, 54.

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління 

транспорту та зв’язку, 

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 146.3 146.3

3.Проведення масових 

велопробігів

Спільно з ГО "Критична маса " проведено 10 велопробігів та велопарадів. Управління молоді та 

спорту

2017-2020 1.5 1.5

4.Створення електронної 

мапи велоінфраструктури 

(шляхи руху, велосипедні 

стоянки тощо)

Захід буде виконано у 2018р Управління житлово-

комунального 

господарства, управління 

транспорту та зв’язку

2017-2018

5.Проведення рекламно-

пропагуючих та навчальних 

заходів

Спільно з ГО "Критична маса " та магазином "Веломан"проведено  6 велопарадів з конкурсами та розіграшами 

призів.

Управління молоді та 

спорту

2017-2020

Всього 234984.5 208806.4 26178.1

С.1. Місто енергетичної ефективності та незалежності

С.1.1. Реалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2016-2025 роки (ПДСЕР)

Назва проекту: Реалізація енергоефективних заходів ПДСЕР

1. Реалізація проектів у 

секторах теплопостачання, 

водопостачання та 

водовідведення, вуличного 

освітлення за рахунок 

впровадження 

енергоефективних заходів і 

проектів з впровадження 

альтернативних джерел 

енергії (АДЕ)

Виконано технічне переоснащення мереж зовнішнього освітлення (3741,7 тис. грн.), замінено та встановлено 44 

нових світильники (1600,0 тис. грн.).   Відповідно до Програми енергоефективної модернізації внутрішнього та 

зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2017 роки здійснюється заміна існуючого освітлення під’їздів 

багатоквартирних будинків на світлодіодне. Рішенням міської ради від 27.12.2017 р. №22 продовжено дію Програми 

на 2018 рік.

МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" замінено насоси у котельні на вул. Зарічанській, 30, проведено реконструкцію 

із заміною труб на попередньоізольовані 4,1 км теплових мереж у двотрубному вимірі, виконано реконструкцію ЦТП 

на вул. Прибузькій, 36 та реконструкцію котельні на вул. М. Трембовецької, 51/1 із встановленням 2 твердопаливних 

котлів.    

КП "Південно-Західні тепломережі" виконано технічне переоснащення водогрійного котла у котельні на вул. 

Курчатова, 8/Г, виконано реконструкцію теплової мережі на вул. Проскурівського підпілля, 203 тощо.

МКП “Хмельницьктепло-

комуненерго”, КП 

“Південно-Західні 

тепломережі”, МКП 

“Хмельницькводоканал”, 

ХКП “Міськсвітло”

2017-2020 22714.3 11700.0 11014.3
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2. Реалізація проектів у 

секторі громадських 

будівель за рахунок 

підвищення їх енергетичної 

ефективності шляхом 

покрокової 

термомодернізації, 

впровадження пілотних і 

демонстраційних проектів 

АДЕ з дотриманням 

відповідних санітарно-

гігієнічних вимог

Продовжується робота з реалізації проекту "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста 

Хмельницького" шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Підготовлено 

проектно-кошторисну документацію Проекту, проведено її державну експертизу, проведено процедуру закупівель 

згідно з міжнародними правилами НЕФКО. Визначено переможців по 3 об’єктам (ЗОШ №№ 15, 14, ДНЗ № 59). У 

листопаді 2017 року отримано перший транш в розмірі 3552,0 тис. грн.

Продовжується робота над інвестиційним проектом "Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери" 

вартістю 186,0 млн. гривень, до якого планується включити 22 навчальних закладів та 9 лікувальних закладів 

загальною площею понад 150 тис. кв. м на умовах пільгового кредитування у спільному з Європейським 

інвестиційним банком проекті "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

У 2017 році проведено наступні заходи:

- у закладах Департаменту освіти та науки: замінено 2183 лампи розжарювання, 472 вікна на енергоефективні, 

утеплено фасади ДНЗ №№20, 23, 32, 34, 35, 40, 48, відремонтовано ІТП у НВК №7, встановлено ІТП з погодним 

регулюванням у ДНЗ №№20, 48, 53, 56;

- у закладах управління охорони здоров’я: встановлено ІТП у перинатальному центрі, проведено заміну вікон та 

дверей на енергозберігаючі, утеплено фасад та відремонтовано покрівлю міської лікарні;

-  у закладах управління культури та туризму: замінено 772 лампи розжарювання, проведено реконструкцію міського 

будинку культури;

- у закладах управління молоді та спорту: замінено 38 вікон та проведено роботи з утеплення фасаду ДЮСШ №3;

- у закладах управління праці та соціального захисту: утеплено приміщення Рекреаційного центру сімейного типу по 

відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії".

Департамент освіти та 

науки, управління праці та 

соціального захисту 

населення, управління 

охорони здоров`я, 

управління культури і 

туризму, управління 

молоді та спорту, відділ 

енергоменеджменту

2017-2020 20782.9 20782.9

3. Реалізація проектів у 

секторі житлових будівель 

за рахунок впровадження 

пакетів енергоефективних 

заходів за умови 

співфінансування з боку 

мешканців 

багатоквартирних будинків

Відповідно до "Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з 

підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки” відшкодування відсоткової ставки за залучиними кредитами на 

заходи з підвищення енергоефективності отримали 13 фізичних осіб та 2 ОСББ.

Відповідно до "Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових 

будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки" утеплено фасади 9 житлових будинків на умовах співфінансування 

(вул. Бандери, 7/1, пров. Північний, 1, вул. Вайсера, 4/2, вул. Зарічанська, 50, вул. Подільська, 149, вул. Подільська, 

133/1, вул. Подільська, 54/1, Зарічанська, 52, пр. Миру, 93). 

Відповідно до "Програми енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького 

на 2016 – 2017 роки" проведено заміну освітлення у місцях загального користування управляючих муніципальних 

компаній міста.

Управління житлово-

комунального 

господарства, відділ 

енергоменеджменту, 

ЖЕКи: №1, 2, 3, 5, 6, 7, 

МКП ЖКК “Будівельник”, 

ТОВ “ЖЕО” 

2017-2020 7210.6 5723.6 1487.0

4. Реалізація комплексу 

інформаційно-

просвітницьких та 

організаційних заходів з 

метою зміни поведінкових 

установок жителів, 

працівників бюджетної 

сфери працівників 

підприємств на 

енергоефективні

З метою надання актуальної інформації мешканцям міста, ОСББ та ЖБК щодо енергоефективної поведінки та 

підвищення енергоефективності будівель, чинних місцевих, державних та міжнародних програм з 

енергоефективності проводяться навчальні тренінги, семінари та надаються консультації щодо оптимальних шляхів 

підвищення енергоефективності будівель.Ведеться активна інформаційна політика, а саме інформаційні матеріали 

про те, як кожен мешканець може зберегти енергію у своїй домівці, розміщуються у громадському транспорті, центрі 

надання адміністративних послуг, громадських приймальнях; на бігбордах розміщено зовнішню соціальну рекламу 

ощадливого використання енергоресурсів з метою пропагування серед мешканців міста впровадження заходів з 

правильної та послідовної термомодернізації багатоповерхівок; забезпечується наповнення сторінки відділу 

енергоменеджменту у мережi Facebook, де постійно висвітлюються корисні поради на тему енергоефективності та 

енергоощадності.                                                                                                                                                                             

Відділ 

енергоменеджменту, 

управління житлово-

комунального 

господарства, громадські 

організації

2017-2020

С.1.2. Стимулювання впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та SMART – рішень

Назва проекту: Створення “Центру Енергоефективності”

1. Відкриття “Центру 

Енергоефективності” у 

приміщенні міської 

комунальної власності

19 жовтня 2017 року відбулося відкриття Центру Енергоефективності на вул. Кам'янецькій, 54. Відділ 

енергоменеджменту, 

управління комунального 

майна

2017-2018 300.0 300.0
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2. Проведення щорічного 

міжнародного Форуму з 

питань енергоефективності 

із залученням міжнародних 

та вітчизняних експертів у 

сфері енергозбереження

19 жовтня 2017 року проведено ІІ Форум Енергоефективності міста Хмельницького, спрямований на підвищення 

проінформованості у сфері енергозбереження, у якому прийняло участь більше 80 голів ОСББ та управителів 

багатоквартирних будинків. Спікери Форуму поділилися досвідом з впровадження енергозберігаючих заходів в 

житловому секторі. 

Під час заходу презентовані діючі у місті Програми зі стимулювання енергозбереження у житловому фонді та у 

бюджетній сфері. Участь у заході прийняли: заступник керівника проекту USAID "Муніципальна енергетична 

реформа в Україні" Дмитро Ємельяненко; голова Асоціації ОСББ "Лучани" Юлія Сабатюк (м. Луцьк); керівник 

регіональної платформи Проекту IFC "Енергоефективність у житловому секторі України" Михайло Павличенко; 

консультант проекту GIZ "Створення енергетичних агентств в Україні" Віталій Шаповаленко; заступник керівника 

Програми IQ-energy Володимир Шимкін; представники державних банків.

Відділ 

енергоменеджменту

2017-2020

3. Проведення Днів сталої 

енергії 

У рамках Європейської ініціативи "Угода мерів" з 17 по 20 жовтня 2017 року проведено ряд заходів до Днів Сталої 

Енергії. У приміщеннях управляючих муніципальних компаній організовано мобільні пункти прийому та утилізації 

ртутновмісних ламп та батарейок. У загальноосвітніх навчальних закладах проведено відкриті уроки, круглі столи на 

тему енергоефективності та енергозбереження, у бібліотеках-філіях створено тематичні полиці "Заощаджуючи 

енергію – дбаєш про довкілля". У Хмельницькому національному університеті проведено міжнародний Еко-

енергетичний форум "Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Європі та Україні". На майданчиках біля 

торгівельного центру на вул. Проскурівській, 4/3 працювали інформаційні кіоски “Будь енергоефективним” проекту 

USAID. У парк ім. М. Чекмана проведено велоквест серед шкіл міста на тему енергоефективності та сталої 

мобільності.

Відділ 

енергоменеджменту, 

управління екології та 

контролю за благоустроєм 

міста, управління житлово-

комунального 

господарства, 

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

4. Пропаганда дбайливого 

ставлення до 

енергоресурсів, особистої 

відповідальності кожного за 

тепло та комфорт у своїх 

помешканнях

У Центрі енергоефективності здійснюється інформування мешканців щодо впровадження енергозберігаючих 

технологій, надаються консультації щодо оптимальних шляхів підвищення енергоефективності будівель та  чинних 

місцевих, державних та міжнародних програм з енергоефективності. 

Відділ 

енергоменеджменту, 

Департамент освіти та 

науки, громадські 

організації

2017-2020

С.1.3. Форсування використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проекту: Встановлення малих сонячних електростанцій (СЕС) на дахах  об’єктів  комунальної власності та бюджетних закладів міста

1.Відбір об’єктів для 

встановлення малих 

сонячних електростанцій 

(СЕС)

Відібрано пілотний об'єкт (МКП - ринок "Ранковий") для реалізації проекту з встановленя малих сонячних 

електростанцій.

Відділ 

енергоменеджменту

2017

2.Пошук інвесторів та 

зацікавлених осіб 

(підприємств) для реалізації 

проекту із встановлення 

малих сонячних 

електростанцій (СЕС)

Розглядається можливість отримання кредитних коштів для реалізації пілотного проекту із встановлення малих 

сонячних електростанцій.

Відділ 

енергоменеджменту

2017

Назва проекту: Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону побутових відходів, виробництво електроенергії

1. Пробне буріння 

свердловин для визначення 

параметрів та хімічного 

складу біогазу

Роботи виконані. Суб’єкт господарювання 

приватної форми 

власності

2017

2.Розроблення проектно-

кошторисної документації 

на проект

ТОВ "БІОГАЗЕНЕРДЖІ" розроблено проектно-кошторисну документацію. Суб’єкт господарювання 

приватної форми 

власності

2017
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3.Проведення будівельних 

робіт із реконструкції 

полігону та створення 

системи видобування, 

транспортування та очистки 

біозвалищного газу

Роботи виконані. Суб’єкт господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2018

4.Встановлення 

технологічного майданчику 

та монтаж когенераційної 

установки

Роботи виконані. Суб’єкт господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2018 34000.0 34000.0

С.2. Екологічно чисте місто

С.2.1. Покращення стану водойм, повітря та території міста

Назва проекту: Чисте місто

4. Придбання та 

впровадження установок, 

обладнання та машин для 

збору, транспортування, 

перероблення, 

знешкодження та 

складування побутових 

відходів

Придбано 2 сміттєвози (1 - з функцією мийки контейнерів), контейнери для збирання побутових відходів, ходову 

частину бульдозера.

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління з 

питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста, ХКП 

“Спецкомунтранс”

2017-2020 8001.2 8001.2

5. Інформування 

зацікавлених осіб щодо 

можливостей реалізації 

бізнес-проектів у сфері 

поводження з відходами та 

створення привабливого 

бізнес-середовища у сфері 

поводження з відходами

Здійснюються підготовчі роботи з залучення інвестиційних ресурсів для реалізації проекту з будівництва комплексу з 

переробки твердих побутових відходів.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020

6. Забезпечення роботи лінії 

сортування відходів на 

міському полігоні 

побутових відходів

З ФОП Слюсар О.А.укладено угоду про співробітництво (забезпечення подачі відходів). Передано на сортування 5,5 т 

побутових відходів.

Суб’єкт господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020

7. Продовження роботи із 

сортування побутових 

відходів на контейнерних 

майданчиках (суха і мокра 

фракція)

Відповідно до Програми поводження з побутовими відходами у м. Хмельницькому на 2018-2019 роки, затвердженої 

рішенням сесії від 31.01.2018 р. №18, виконання заходу заплановано на 2019 рік (після встановлення сортувальної 

лінії).

Управління житлово-

комунального 

господарства, ХКП 

“Спецкомунтранс” 

2017-2020

8. Організація пунктів 

прийому небезпечних 

відходів від населення, 

побутової техніки, 

будівельного сміття, 

пластику та скла для 

подальшої утилізації

За допомогою мобільних пунктів, робота яких організовувалась двічі, зібрано та передано на утилізацію 1200 кг 

відпрацьованих батарейок, 3556 штук люмінесцентних ламп, 77 термометрів. Відповідно до Програми поводження з 

побутовими відходами планується мобільний збір небезпечних відходів у складі побутових.

Управління житлово-

комунального 

господарства, Управління 

з питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста, ХКП 

“Спецкомунтранс”

2017-2020
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10. Збільшення кількості 

урн біля тимчасових 

споруд, зупинок та місць 

масового перебування 

населення 

Придбано 853 урни. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2019 434.7 434.7

11. Облаштування мережі 

громадських вбиралень на 

території міста

Побудовано громадський туалет у парку ім. І.Франка. Встановлено туалетну кабіну для інвалідів у парку ім. Т. 

Шевченка.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 1094.0 1094.0

12. Забезпечення сучасним 

обладнанням та  інвентарем 

працівників житлово-

комунальної сфери

Придбано техніку та обладнання для підприємств житлово-комунальної сфери, зокрема: для КП по будівництву, 

ремонту та експлуатації доріг - автогрейдер, машину дорожню комбіновану зі змінним устаткуванням, машину для 

дорожньої розмітки, вантажний фургон, автопідіймач, вакуумно-підмітальну машину, установку для приготування 

соляного розчину та розподілювач протиоожеледних матеріалів; для СКП “Хмельницька міська ритуальна служба” - 

деревообробний станок; для КП по зеленому будівництву і благоустрою міста - машину поливо-мийну, висоторіз, 

подрібнювач гілок та бензопили (3 од.); для КП “Парки і сквери міста Хмельницького" - кущорізи (5 од.); для КП 

“Хмельницькбудзамовник” – каток, фрезу дорожню, бензоріз, молоток відбійний; для МКП “Хмельницькводоканал” - 

екскаватор-навантажувач та інше обладнання.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 37486.6 35059.0 2427.6

13. Утилізація біомаси 

(опале листя, суха 

рослинність, гілля), 

виділення земельної 

ділянки для компостування 

зазначених відходів

Окрема ділянка для компостування не виділена (відходи розміщуються на полігоні побутових відходів). Управління житлово-

комунального 

господарства, ХКП 

“Спецкомунтранс” 

2017-2020

14. Регулювання 

чисельності безпритульних 

тварин 

Здійснено вилов 328 тварин, проведено стерилізація 302 тварин. Рішенням міської ради від 12.07.2017 р. №44 

виділено земельну ділянку для будівництва притулку для тварин (вул. Заводська, 165).

Комунальне підприємство 

“НАДІЯ”

2017-2020 281.8 281.8

Назва проекту: Будівництво сміттєпереробного комплексу з сухим анаеробним зброджуванням та виробництвом dRDF пелет

1. Підготовка попереднього 

техніко-економічного 

обґрунтування щодо 

доцільності будівництва 

сміттєпереробного 

комплексу з сухим 

анаеробним зброджуванням 

та виробництвом dRDF 

пелет

Підготовлено попереднє техніко-економічне обгрунтування доцільності будівництва сміттєпереробного комплексу у 

рамках концепції "Розумне Довкілля Хмельницький". Попереднє ТЕО передбачає будівництво заводу з механічно-

біологічної очистки (МТВ), що перероблятиме та автоматично сортуватиме основний потік твердих побутових 

відходів методом компостування органічної фракції, а також вироблятиме dRDF пелети.

Управління економіки, 

робоча група

2017

2. Проведення 

морфологічних досліджень 

на міському полігоні 

побутових відходів

Проведено 4 дослідження. Управління житлово-

комунального 

господарства, ХКП 

“Спецкомунтранс”

2017 290.8 290.8



1 2 3 4 5 6 7

3. Будівництво заводу з 

механічно-біологічної 

очистки (МТВ):

- проведення техніко-

економічного 

обґрунтування,

- вибір земельної ділянки,

- здійснення фінансування 

проекту (пошук інвестора 

або залучення кредиту 

європейських банків),

- підписання договорів,

- підготовка технічного 

проекту,

- будівництво та введення в 

експлуатацію заводу з 

механічно-біологічної 

очистки (МТВ)

Над питанням планування та підготовки програми поводження з твердими побутовими відходами у місті 

Хмельницькому працює робоча група, створена міським головою у березні 2017 року.

26 липня 2017 року відбулася робоча зустріч з представниками Міжнародної фінансової корпорації, у ході якої 

обговорювалися питання залучення фінансування на реалізацію проекту будівництва у місті сміттєпереробного 

заводу. За результатами зустрічі прийнято рішення доопрацювати бюджет проекту для подальшого його 

представлення потенційним партнерам.

 У 2018 році оголошено тендер на закупівлю “Розробка техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва 

комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої 

передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції)”.

Управління економіки, 

управління житлово-

комунального 

господарства, ХКП 

“Спецкомунтранс”, 

суб’єкт господарювання 

приватної форми 

власності

2017-2020

Назва проекту: Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, інших водних об’єктів

1.Завершення робіт з 

розчистки та благоустрою 

струмка Безіменного (від 

вул. Інститутської до 

міського перинатального 

центру)

У зв`язку з обмеженим фінансуванням роботи не виконувались. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018

2. Здійснення заходів щодо 

оздоровлення  р. Південний 

Буг та її притоків на 

території міста (з 

обов’язковим озелененням 

водоохоронних територій)

Виконано першу частину проектно-кошторисної документації на виконання робіт із будівництва локальних очисних 

споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста.

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 283.0 283.0

3. Капітальний ремонт-

очищення русла р. 

Південний Буг від намулу, 

відкладів, завалів в межах 

міста (від вул. Трудової до 

вул. С. Бандери)

Розроблено проектно-кошторисну документацію. Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 106.2 106.2

4. Реконструкція скидного 

колектора та розчистка р. 

Плоскої

Проведено державну будівельну експертизу проектно-кошторисної документації. Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2020 14.9 14.9
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5. Будівництво локальних 

очисних споруд 

поверхневого стоку у 

водоохоронних зонах з 

використанням 

фітотехнології 

Виготовлено проекти на виконання робіт з реконструкції колектора на витоках зливової каналізації від вул. 

Камянецької до вул. Свободи у районі вул. Прибузької; на виконання робіт з будівництва зливової та побутової 

каналізації з влаштуванням очисних споруд у мікрорайоні Озерна. Виконано роботи з будівництва самопливного і 

напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві 

“Лезнево 1, 2”. 

Управління житлово-

комунального 

господарства, КП по 

будівництву, ремонту та 

експлуатації доріг, 

управління капітального 

будівництва 

2017-2020 5298.7 5298.7

6. Благоустрій території 

міського пляжу

Благоустрій (утримання) здійснює орендар ТОВ "Браво". Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2019

7. Виготовлення необхідної 

документації та винесення в 

натуру меж водоохоронних 

зон (у т.ч. прибережних 

смуг) річок Південний Буг, 

Плоска, Кудрянка

Рішенням міської ради від 31.05.2017 №56 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

меж прибережної захисної смуги р. Південний Буг та р. Плоскої (у центральній частині міста) та доручено 

управлінню земельних ресурсів та земельної реформи замовити відповідний проект землеустрою. Закупівля послуг з 

розроблення проекту землеустрою у 2017 році не відбулася у зв’язку із наявністю лише одного учасника. 

Управління земельних 

ресурсів та земельної 

реформи

2017-2020

8. Поточний ремонт та 

утримання криниць 

громадського користування

Виконувались роботи з профілактичної дезінфекції криниць громадського користування. КП по зеленому 

будівництву і благоустрою 

міста

2017-2020 70.9 70.9

9. Виявлення та ліквідація 

самовільних 

несанкціонованих 

підключень комунально-

побутових стоків у мережу 

зливової каналізації

Виявлено та ліквідовано 16 самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків у мережу 

зливової каналізації.

МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2020

10. Визначення 

балансоутримувача та 

забезпечення фінансування 

утримання прибережних 

смуг водойм міста 

(насамперед водосховища)

Утримання прибережних смуг водойм міста здійснює КП "Парки і сквери міста Хмельницького". за рішенням виконавчого 

комітету, сесії міської 

ради

2017 50.0 50.0

11. Проведення робіт, 

пов’язаних з поліпшенням 

технічного стану та 

благоустрою поверхневих 

водойм міста (прибирання, 

обкошування, розчистка 

русел під мостами тощо)

Виконано роботи з прибирання сміття, викошування трави на території прибережних смуг озера у м-ні Озерна, 

прибережної смуги р. Кудрянка, озера у районі вул. Джерельної, прибережної смуги р. Південний Буг.

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління з 

питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста

2017-2020 492.8 492.8

12. Здійснення заходів 

щодо біологічної меліорації 

р. Південний Буг 

Виконано біологічну меліорацію р.Південний Буг у межах Хмельницького водосховища (зариблення). Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, КП 

“Парки і сквери міста 

Хмельницького”

2017 127.5 127.5



1 2 3 4 5 6 7

13. Моніторинг якості 

поверхневих вод міста

Моніторинг стану поверхневих вод р. Південний Буг у межах міста здійснюють Хмельницьке обласне управління 

водних ресурсів, ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України”, МКП “Хмельницькводоканал”. За 

результатами моніторингу стану поверхневих вод р. Південний Буг у межах міста спостерігались перевищення 

окремих забруднюючих речовин за рибогосподарськими нормативами (азот амонійний, залізо загальне, марганець). 

Протягом купального сезону здійснювався постійний лабораторний моніторинг міського пляжу на всі види 

досліджень, згідно з якими води поверхневих водойм відповідали вимогам Державних санітарних правил. Для 

здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста для МКП “Хмельницькводоканал” 

придбано відповідне обладнання.

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2020 42.6 42.6

Назва проекту: Будівництво вуличних мереж водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційних насосних станцій у мікрорайонах міста та масивах індивідуальної забудови

1. Будівництво напірного 

каналізаційного колектора 

вздовж вул. 

Старокостянтинівське шосе 

до самопливного  

каналізаційного колектора

Роботи будуть продовжені у 2018 році. МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2018 1526.7 1526.7

2. Будівництво 

каналізаційно-насосної 

станції і системи 

водовідведення у 

мікрорайоні Дубове

Виконано будівництво самопливної каналізаційної мережі (474 п. м) та придбано обладнання для каналізаційно-

насосної станції.  

МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2018 3881.5 3881.5

3. Будівництво 

каналізаційно-насосної 

станції та системи 

водовідведення 

господарсько-побутових 

стічних вод масиву 

індивідуальної забудови 

“Катіонівський”

Виконання заходу буде здійснюватись у 2018 році. МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2018

4. Реконструкція 

каналізаційної насосної 

станції з мережами 

водопроводу та каналізації 

у мікрорайоні Лезневе

Виконується коригування проектно-кошторисної документації (замовником робіт є ДП “Хмельницька обласна 

служба єдиного замовника”).

Управління капітального 

будівництва

2017

5. Будівництво мережі 

зливової каналізації з 

влаштуванням  очисних 

споруд у мікрорайоні 

Озерна

Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Управління капітального 

будівництва

2017-2020 693.5 693.5

6. Забезпечення ефективної 

роботи станції прийому 

рідких побутових відходів 

на вул. Трудовій, 6 (у т.ч. 

благоустрій території)

Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому режимі та виконується постійний контроль за 

збереженням благоустрою прилеглої території.

МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017-2020

8. Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд №2 господарсько-

побутових стоків 

Проведено ремонт насосних агрегатів на насосній повітродувній станції та у приміщенні машинного залу, ремонт 

біофільтрів, напірного трубопроводу та кругових пісколовок, первинних і вторинних відстійників.

МКП 

“Хмельницькводоканал”

2018-2020 378.0 378.0
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9. Будівництво 

самопливного і напірного 

колекторів та 

каналізаційної насосної 

станції у житловому масиві 

“Лезневе 1,2”

Виконано будівництво, придбано обладнання. Управління капітального 

будівництва

2017-2018 3979.0 3979.0

Назва проекту: Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд

1. Пошук джерел 

фінансування

Здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Розглядається можливість залучення кредитних 

коштів.

МКП 

“Хмельницькводоканал”

2017 300.0 300.0

С.2.2. Озеленення міста 

Назва проекту: Хмельницький – місто парків і скверів

1.Затвердження Схеми 

комплексного озеленення 

міста

Підготовлено проект рішення сесії щодо затвердження містобудівної документації “Схема комплексного озеленення 

території м.Хмельницького” з урахуванням пропозицій та зауважень громадськості.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017

2.Розроблення та реалізація 

комплексної програми 

розвитку зелених 

насаджень та рекреаційних 

територій міста  з 

використанням сучасних 

дизайнерських рішень і 

методів ландшафтного 

дизайну (у т.ч. обстеження 

стану, розроблення планів 

знесення, омолодження)

Програма буде розроблена на основі Схеми комплексного озеленення території міста після її затвердження. Управління житлово-

комунального 

господарства, управління з 

питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста

2017-2018

3. Виготовлення 

землевпорядної 

документації та винесення в 

натуру (на місцевість) меж 

усіх парків, скверів та 

зелених зон

Виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки та сквери (на вул. Тернопільській,  

пр. Миру, вул. П’ятисотенниць, вул. Курчатова, вул. Холодноярців, вздовж струмка у районі вул. Інститутської і 

міського перинатального центру, сквер ім. В. Івасюка).

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів, 

управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

управління житлово-

комунального 

господарства,

КП “Парки та сквери 

міста Хмельницького”,

КП по зеленому 

будівництву і благоустрою 

міста

2017-2018 46.5 46.5

4. Створення паркової зони 

в заплаві 

р. Південний Буг від вул. 

Кам'янецької до вул. 

Трудової

Департаментом архітектури, містобудування та земельних відносин розробляється концепція розвитку даної 

території.

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління з 

питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста

2017-2019
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5. Облаштування скверу ім. 

Кузьми Скрябіна та скверу 

на вул. Кам’янецькій біля 

обласної філармонії (ім. В. 

Івасюка)

Проведено відведення земельної ділянки, розроблено проектно-кошторисну документацію. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018 5.0 5.0

6. Впровадження проектів 

вертикального озеленення 

та зелених покрівель на 

територіях щільної 

забудови міста

Проведено вертикальне озеленення вулиць міста  (придбано вазони ліхтарні (280 од.), висаджено квіти у вазони у 

весняно-літній період (776 од.)).

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2018-2020 680.2 680.2

7. Інвентаризація зелених 

насаджень на території 

міста

Інвентаризація зелених насаджень буде проведена у 2018 році. Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018

8. Збереження та 

відтворення 

цінних порід зелених 

насаджень у паркових зонах

На території парку ім. М. Чекмана висаджено 63 дерева та 492 куща (клен червонолистий,, мигдаль, барбарис, 

кизильник, магнолія, сосна, туя, ялина, бук колоновидний тощо). Проведено висадку 19 сакур (садженці надані 

посольством Японії).

Управління житлово-

комунального 

господарства, управління з 

питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста, КП “Парки та 

сквери міста 

Хмельницького”, КП по 

зеленому будівництву і 

благоустрою міста

2017-2020 167.0 167.0

9. Контроль за  виконанням  

забудовниками вимог 

державних будівельних 

норм щодо озеленення 

територій, що має 

відображатись у 

містобудівних умовах та 

обмеженнях (у т.ч. 

графічній частині)

Контроль буде здійснюватись управлінням з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів

2017-2020

10. Використання сучасних 

сумішей у зимовий період з 

метою захисту зелених 

насаджень від 

пошкодження токсичними 

солями

Вперше у 2017 році для посипання доріг заготовлено 12 тонн бішофіту замість соляної суміші. Переваги реагенту: 

потрапивши в пори асфальту не замерзає, отже не розриває асфальтне полотно, безпечний для навколишнього 

середовища.

Управління житлово-

комунального 

господарства, КП по 

будівництву, ремонту та 

експлуатації доріг

2017-2020 151.2 151.2

11. Облаштування зон для 

вигулу домашніх тварин (з 

встановленими правилами)

Департаментом архітектури, містобудування та земельних відносин проводиться визначення земельних ділянок на 

яких будуть облаштовані зони для вигулу домашніх тварин.

Управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2018

Назва проекту: Природно-заповідний фонд. Екологічна мережа міста
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1. Забезпечення режиму 

охорони, збереження, 

покращення благоустрою 

об’єктів природно-

заповідного фонду

Проведено заходи з озеленення міста (посадка дерев і кущів). КП по зеленому 

будівництву і благоустрою 

міста, КП “Парки та 

сквери міста 

Хмельницького”

2017-2020 167.0 167.0

2. Розширення мережі 

об’єктів природно-

заповідного фонду (у т.ч. 

резервування територій для 

заповідання)

Виготовлено наукове обгрунтування щодо 11 об’єктів, які планується віднести до об’єктів природно-заповідного 

фонду.

Департамент архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів, 

управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

управління житлово-

комунального 

господарства

2017-2019

3. Розроблення екологічної 

мережі міста

Виготовлено першу частину документації (у т.ч. обстеження усіх зелених зон на території міста). Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста

2017-2018 40.0 40.0

4. Реконструкція парку-

пам’ятки садово-паркового 

мистецтва “Заріччя”

Проектно-кошторисна документація буде розроблена у 2018 році. Управління житлово-

комунального 

господарства, КП по 

зеленому будівництву і 

благоустрою міста

2017-2020

5. Благоустрій острову на 

річці Південний Буг

Проведено розчистку острову на р. Південний Буг. Управління житлово-

комунального 

господарства, КП “Парки 

та сквери міста 

Хмельницького”

2018-2020 44.0 44.0

6. Будівництво парку 

“Молодіжний” на вул. С. 

Бандери

Проводиться відведення земельної ділянки. Управління житлово-

комунального 

господарства, КП “Парки 

та сквери міста 

Хмельницького”

2017-2018

7. Реконструкція парку 

“Подільський”

Проектно-кошторисна документація буде розроблена у 2018 році. Управління житлово-

комунального 

господарства, КП по 

зеленому будівництву і 

благоустрою міста

2017-2020

8. Збільшення площі, 

розширення приміщень та 

покращення умов 

утримання тварин 

зоокуточку у парку ім. М. 

Чекмана

Розширено площу приміщення для утримання ведмедів в зоокуточку. КП “Парки та сквери 

міста Хмельницького”

2017-2019 87.1 80.0 7.1

С.2.3. Формування свідомого ставлення мешканців до стану довкілля

Назва проекту: Свідомі громадяни - чисте місто
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1. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної кампанії 

щодо недопущення 

попадання господарсько-

побутових стоків через 

мережу зливової каналізації 

у водойми міста, заборони 

спалювання опалого листя 

та сухої рослинності

Серед населення міста проводилась роз’яснювальна робота шляхом розповсюдження інформаційних листівок щодо 

заборони спалювання відходів та сухої рослинності, недопущення порушень Правил благоустрою території міста 

Хмельницького. Проводились виступи на радіо та телебаченні.

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста

2017-2020

2. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної кампанії  

щодо необхідності 

сортування сміття

Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота через ЗМІ (у т.ч. інтернет-ресурси), на еко-уроках. У навчальних 

закладах встановлено контейнери для роздільного збору сміття.

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, ХКП 

“Спецкомунтранс”

2017-2020

3. Проведення учнівських 

екологічних конкурсів та 

акцій щодо раціонального 

використання природних 

ресурсів 

Серед учнів 4-х класів розповсюджено міський екологічний бюлетень "Еко-казка". Проведено фестиваль екологічної 

творчості "Свіжий вітер" 2017, фестиваль "Грин фест". Навчальні заклади долучились до проекту "Сортуємо сміття", 

акції "Свіжий вітер", "Папероїд", екопроект "1000 дерев -Хмельницькому".

Департамент освіти та 

науки, управління молоді 

та спорту, управління з 

питань екології та 

контролю за благоустроєм 

міста, громадські 

організації

2017-2020 44.5 44.5

4. Проведення екологічних 

науково-практичних 

конференцій, конкурсів, 

фестивалів, виставок тощо

Проведено науково-практичну конференцію "Доля Землі у наших руках", екологічні години з учнями 

загальноосвітніх шкіл. У рамках екологічного місячника проведено квест "Земля-наш спільний дім", екологічні акції 

"Зроби Україну чистою", "Пролісок", "Берізчині сльози", "Посади дерево і збережи його", "Паросток", брейн-ринг "Чи 

знаю я свою країну".

Проведено конкурс "Екологічна казка очима дітей". У бібліотеках централізованої бібліотечної системи проведено 

виставки літератури, вікторини "Довкілля б’є на сполох". 

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

Департамент освіти та 

науки, управління молоді 

та спорту, управління 

культури і туризму, 

громадські організації

2017-2020 10.0 10.0

5. Виготовлення, 

розміщення та 

розповсюдження 

екологічної реклами 

(плакати, білборди, 

сітілайти, відеоролики, 

інформаційні листівки 

тощо)

Виготовлено 4 банери  про заборону спалювання  опалого листа та сухих залишків рослинності та збереження 

довкілля. Розповсюджено екологічну рекламу, виготовлено відеоролики з питань енергозбереження та сортування 

сміття.

Розповсюджено інформаційні листівки з питань формування екологічної культури учнів.

Виготовлено пам’ятки "Сортування сміття учнями НВК №6 – важливий крок до збереження навколишнього 

середовища". Видано бібліо - дайджест "Гармонія людини і природи", веббібліографічний список літератури 

"Заповідні місця України".

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

Департамент освіти та 

науки, управління молоді 

та спорту, управління 

культури і туризму, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”, 

громадські організації

2017-2020 12.8 12.8

6. Випуск та 

розповсюдження щорічного 

екологічного бюлетеня

За результатами конкурсу підготовлено до видання збірку дитячих творів "Екологічні казки" (еко-бюлетень випуск № 

13).

Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста

2017-2020
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7. Створення екологічної 

сторінки на сайті 

Хмельницької міської ради

Буде створено у 2018 році на новому офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради. Управління з питань 

екології та контролю за 

благоустроєм міста, 

ХМКП 

“Хмельницькінфоцентр”

2017-2018

8. Забезпечення роботи 

класів природничого 

профілю у навчальних 

закладах міста

У 8 закладах загальної середньої освіти предмети природничо-математичного напряму вивчаються на профільному 

рівні або поглиблено.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

C.3. Місто соціальної відповідальності та соціальних інновацій 

С.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту населення, надання соціальних послуг за принципом “Єдиного вікна”

Назва проекту: Турботливе суспільство

1. Удосконалення 

організації роботи з 

призначення усіх видів 

соціальної допомоги, 

компенсаційних виплат, 

пільг та інших соціальних 

питань за принципом 

“Єдиного вікна”

Організовано 23 виїзних прийоми у мікрорайонах міста (Книжківці, Лезневе, Ружична). Заплановано на 2018 рік 

відкриття Прозорого офісу на вул. Перемоги, 10Б.

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2020

2. Організація 

транспортних перевезень 

людей на візках (соціальне 

таксі)

Продовжується співпраця з Хмельницьким обласним фондом “Карітас”, який надає послуги з перевезення людей на 

візках (соціальне таксі). 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, ХОБФ 

“Карітас”

2017-2020 257.7 257.7

3. Будівництво відділення 

цілодобового, тимчасового 

перебування та реабілітації 

осіб, які перенесли інсульт 

та інші травми на території 

Хмельницького міського 

територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва відділення тимчасового 

цілодобового перебування, проведено її експертизу.

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2018 134.1 134.1

4. Облаштування другого 

поверху Центру реабілітації 

“Родинний затишок” для 

забезпечення цілодобового 

перебування інвалідів у разі 

кризових ситуацій

Завершено капітальний ремонт ІІ поверху приміщення Центру, придбано меблі. З метою поліпшення умов 

перебування інвалідів облаштовано актову та тренажерну залу, кабінети релаксації та масажу.

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017 350.8 350.8
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5. Створення соціального 

гуртожитку для 

малозабезпечених верств 

населення, учасників 

антитерористичної операції 

та тимчасово переміщених 

осіб у приміщенні Центру 

реабілітації бездомних 

(безпритульних) “Промінь 

надії” та забезпечення його 

функціонування

Створено соціальний гуртожиток. Придбано меблі, жалюзі, побутову техніку. Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2020 164.1 164.1

6. Покращення матеріально-

технічного стану 

соціальних закладів

Для Територіального центру соціального обслуговування придбано меблі та кондиціонер, виконано капітальний 

ремонт актової зали та приміщень. Завершено благоустрій прибудинкової території Центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів “Школа життя” та придбано телевізор. Завершено зовнішнє утеплення приміщення Рекреаційного 

центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими 

можливостями “Берег надії”.

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2020 1097.4 1097.4

8. Відкриття громадських 

приймалень у мікрорайонах 

міста

Виконано роботи з реконструкції частини будівлі аптеки на вул. Перемоги, 10Б під громадську приймальню. Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2018 755.1 755.1

9. Вивчення питання щодо 

створення інформаційно-

телекомунікаційної системи 

“Картка хмельничанина”

Питання щодо доцільності створення системи вивчається. Управління праці та 

соціального захисту 

населення, управління 

транспорту та зв’язку

2017-2018

10. Забезпечення особам з 

особливими потребами 

умов для безперешкодного 

пересування вулицями 

міста та доступу до об’єктів 

соціальної та інженерно-

транспортної 

інфраструктури

Встановлено 5 пандусів у житлових будинках. 93% закладів охорони здоров’я обладнано пандусами. Проведено 

капітальний ремонт входу у корпус №4 міської лікарні з облаштуванням пандусу а капітальний ремонт головного 

входу у поліклініку №1 з улаштуванням пандусу. Пандус облаштовано у амбулаторії на вул. Кам'янецькій, 257/1. У 

поліклініці №3  проведено капітальний ремонт ліфта. 6 будівель громадських приймалень повністю доступні, 

встановлено інформаційні таблички з надрукованим рельєфними знаками (шрифтом Брайля). З метою покращення 

умов та безпеки пересування осіб з вадами зору на 58 світлофорних об’єктах встановлено та функціонує 57 пристроїв 

мовного супроводу сигналів світлофору та 51 звуковий сигнал. Під час виконання капітального та поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі  забезпечено умови для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими 

фізичними можливостями та влаштовано переходи для маломобільних верств населення (176 шт.). Сформовано базу 

даних об´єктів торгівельного обслуговування населення з обмеженими фізичними можливостями. 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, управління 

охорони здоров’я, 

управління житлово-

комунального 

господарства, управління 

транспорту та зв’язку, 

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 1375.9 1375.9

11. Проведення культурно-

мистецьких заходів для 

інвалідів, ветеранів війни та 

праці, соціально-

незахищених верств 

населення

Проведено близько 80 культурно - мистецьких заходів, благодійних концертів для ветеранів, інвалідів у обласному 

госпіталі ветеранів та обласному військовому госпіталі.  Проведено 25 заходів, присвячених пам"ятним датам, у яких 

взяли участь понад 5 тис. осіб.

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, управління 

культури і туризму

2017-2020 813.3 813.3
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12. Створення соціальної 

спільноти для людей 

похилого віку, що стали 

жертвами тоталітарних 

режимів “Молоді серця” 

(проведення зустрічей, 

культурно-мистецьких 

заходів, видання книги 

спогадів тощо)

Волонтери  ХОБФ "Карітас" проводять  роботу із збору інформації, створення бази даних свідчень очевидців 

політичних репресій, списку імен  з  біографічним супроводом учасників руху усіх форм боротьби  за незалежність 

України, жертв політичних репресій.  Результатом проведеної роботи стане створення конволюту  "Трагедія 

незнищенної волі". 23 травня 2017 року у День Героїв у кінотеатрі ім. Т.Г. Шевченка відбулася прем'єра фільму про 

долю та життя Зіновія Андрійовича Комарницького, політв'язня, безпосереднього свідка тих страшних подій. 

Проводиться робота над створенням фільму "І ми цей шлях пройшли" про колишнього політв’язня, дисидента, голову 

Ради козацьких старійшин Хмельниччини, почесного професора Хмельницького інституту МАУП  - Матвіюка 

Кузьму Івановича.               

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, ХОБФ 

“Карітас”

2017-2019 15.5 15.5

С.3.2. Підтримка розвитку соціального підприємництва

Назва проекту: Стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади

1. Розроблення міських 

соціальних проектів для їх 

подальшого запровадження  

на правах соціального 

партнерства

У магазинах "Таврія", "Сільпо", "Фуршет" та інших організовано полички, на які  відвідувачі можуть покласти 

продовольчі товари для малозабезпечених громадян. 

В 2017 році отримані кошти на впровадження проекту міським фондом соціального захисту та ребілітації інвалідів з 

дитинства. Закуплено обладнання: 2 велотренажери, масажний стіл, фітбол, які встановлені в Центрі комплексної 

реабілітації для осіб з  інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок".

Управління економіки, 

управління торгівлі, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення, управління 

молоді та спорту, 

Департамент освіти та 

науки, управління охорони 

здоров’я, соціальні 

заклади 

2017-2020

2. Сприяння діяльності 

суб’єктів господарювання, 

що беруть участь у 

вирішенні соціальних 

проблем, організація дієвої 

підтримки громадських 

організацій, діяльність яких 

має соціальне спрямування

Для підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, з метою  сприяння розв'язанню 

соціальних проблем громадян створено координаційну раду об'єднань громадян соціального спрямування.  Надано 

фінансову підтримку 50 громадським організаціям соціальної спрямованості.                                                                                       

Управління економіки, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2020 738.5 738.5

3. Продовження співпраці з  

благодійними та 

громадськими 

організаціями соціального 

спрямування щодо 

впровадження у місті 

соціальних проектів

Положенням про координаційну раду об’єднань громадян соціального спрямування визначено пріоритетні напрямки 

надання бюджетного фінансування громадським об’єднанням соціального спрямування на 2017 рік у соціальній 

сфері. На засіданнях координаційної ради об’єднань громадян соціального спрямування розглянуто 54 проекти, які 

подали громадські організації.

Управління праці та 

соціального захисту 

населення

2017-2020 600.0 600.0

4. Акумулювання наявної 

інформації у сфері 

соціального 

підприємництва та 

адаптація закордонного 

досвіду 

Делегація Хмельницької міської ради відвідала м. Івано-Франківськ з метою вивчення досвіду функціонування  

"Urban Space 100" - сучасного громадського ресторану, створеного не з метою отримання прибутку, а з метою 

досягнення соціальних цілей. Засновниками проекту виступили 100 меценатів, які вирішуватимуть, на які проекти 

розвитку міста направляти прибуток. Кожен зробив благодійний внесок у сумі 1000 доларів США. Кошти були 

витрачені на відкриття закладу.

Управління економіки 2017-2020

5. Висвітлення інформації 

про успішні приклади 

соціального 

підприємництва у засобах 

масової інформації, мережі 

Internet

Управління економіки 2017-2020
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С.3.3. Розвиток освітніх інституцій, що впроваджують програми інклюзивної освіти

Назва проекту: Доступна та якісна інклюзивна освіта

1. Вивчення динаміки 

розвитку дітей та рівнів їх 

навчальних досягнень в 

умовах інклюзивного 

навчання

В інклюзивних закладах освіти для кожного учня з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну 

програму розвитку, відповідно до якої здійснюється вивчення динаміки розвитку дитини.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

2. Забезпечення наступності 

у запровадженні 

інклюзивного навчання 

початкової, середньої та 

старшої школи у  

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

(сприяння збільшенню 

кількості навчальних 

закладів, що запроваджують 

інклюзивну форму 

навчання)

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами функціонує п’ять закладів 

загальної середньої освіти та п’ять закладів дошкільної освіти, де запроваджено інклюзивну освіту. У ЗОШ №8 

організовано роботу 17 інклюзивних класів, у яких навчалося 34 дитини, у СЗОШ №15 функціонує 19 класів, які 

охоплювали навчанням 47 дітей з вадами зору. З 1 вересня 2017 року відкрито інклюзивні класи на базі ЗОШ №№ 

21,24, НВК №7 та інклюзивні групи у ДНЗ №№ 34, 35, 36, 43, 56.  Крім цього, функціонують заклади дошкільної 

освіти комбінованого типу із спеціалізованими групами: №25 - для дітей з особливими освітніми потребами (13 

дітей); №45 - для дітей з особливими освітніми потребами (6 дітей); №8 - для дітей з порушенням зору (112 дітей); 

№38 - для дітей з порушенням зору (96 дітей); №30 - для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (190 дітей).

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

3. Облаштування СЗОШ 

№8 та інших навчальних 

закладів міста для 

повноцінного навчання 

дітей з особливими 

потребами, забезпечення 

сучасним обладнанням

Для СЗОШ №8 придбано комп’ютерну техніку та мультимедійний комплекс, спеціальні засоби корекції 

психофізичного розвитку, для СЗОШ №15 - медичне реабілітаційне обладнання, тифлотехніку, спеціальні засоби 

корекції психофізичного розвитку, комп’ютерну техніку та мультимедійний комплекс, для СЗОШ №33 - навчально-

корекційне обладнання з програмним забезпеченням. 

Департамент освіти та 

науки

2017-2020 2986.3 2986.3

4. Залучення дітей, що 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, до занять на 

безкоштовній основі у 

спортивних секціях, 

самодіяльних творчих 

колективах, гуртках 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва, підліткових 

клубах

У закладах освіти дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на безкоштовній основі залучають 

до занять у гуртках, секціях, клубах. У палаці творчості дітей та юнацтва займається 12 дітей з особливими освітніми 

потребами. Соціальним педагогом з вихованцями проводяться індивідуальні корекційні з заняття за  програмами 

"Розвиваймося граючись", "Орієнтація у просторі" тощо. 

Діти займаються у хореографічних гуртках (ансамль сучасного танцю "Степ данс", ансамбль бального танцю 

"Ритми"). Після проведення капітального ремонту та облаштування пандусу розпочав роботу підлітковий клуб 

“Сиріус”, у якому організовано заняття для дітей з обмеженими можливостями.

Управління молоді та 

спорту, Департамент 

освіти та науки,  

управління культури і 

туризму

2017-2020 517.1 517.1



1 2 3 4 5 6 7

5. Забезпечення 

ефективності діяльності 

психолого-медико-

педагогічної консультації у 

частині організації 

корекційно-розвиткової 

роботи з дітьми 

дошкільного та шкільного 

віку в умовах інклюзивного 

навчання та навчання за 

індивідуальною формою

До складу психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) входять спеціалісти, які надають кваліфіковані 

рекомендації щодо змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

кожної дитини з особливими освітніми потребами. ПМПК здійснює системну психолого-педагогічну підтримку дітей 

з особливими освітніми потребами, які навчаються за індивідуальною формою.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

6. Забезпечення у закладах 

освіти соціального 

супроводу дітей з 

особливими потребами на 

громадських засадах

До освітнього процесу у закладах освіти мають доступ асистенти дітей з числа батьків або осіб, які їх замінюють.    Департамент освіти та 

науки

2017-2020

7. Налагодження співпраці з 

міжнародними освітніми 

організаціями, науковими  

установами, фондами, 

асоціаціями та 

громадськими 

організаціями

Налагоджено співпрацю з Гете-Інститутом (Німеччина); навчальними закладами Куявсько-Поморського воєводства 

(Польща), Університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

8. Забезпечення спеціальної 

підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних 

кадрів для роботи з дітьми з 

особливостями розвитку

Курсову підготовку пройшли 120 соціальних педагогів, дефектологів, практичних психологів, асистентів вихователів, 

асистентів вчителів, логопедів, вчителів індивідуального навчання.

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

9. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

щодо забезпечення права 

дітей з особливими 

потребами на освіту

Інформаційно-роз'яснувальну роботу проводять спеціалісти Департаменту освіти та науки та психолого-медико-

педагогічної консультації (ПМПК). 

Департамент освіти та 

науки

2017-2020

10. Створення спеціального 

майданчику у парку ім. М. 

Чекмана для дітей з 

особливими потребами

Розробляється загальна концепція розвитку парку ім. М. Чекмана. КП “Парки і сквери міста 

Хмельницького”

2017-2018

Всього 161103.3 106976.3 54127.0

РАЗОМ: 404603.0 322315.5 82287.5


