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Звіт про виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань 

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік  

за 2017 рік 

Зміст заходу 
Виконання заходів 

 

Джерела 

фінансування, 

тис. грн. 

2.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

2.1.1. Розвиток промисловості міста 

1. Створення умов для стабільної роботи промислових підприємств, сприяння розширенню ринків збуту та збільшенню обсягів експорту. 

Проведення моніторингу щодо технологічного 

переоснащення промислового виробництва, введення в 
експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих 

місць – управління економіки. 

Промислові підприємства міста продовжують удосконалювати виробничі 

процеси та обладнання, зокрема ТОВ “Дювельсдорф Україна” 
облаштовано новий виробничий цех (3,3 тис. кв. м), а також придбано 

вантажопідйомний кран; ТОВ “Р.І.Н.О.” освоєно виробництво нового 
виду продукції – конструкції збірні будівельні; ПНВП “Корпускула” 
розпочато виготовлення дерев’яних екобудинків. 

- 

Сприяння вирішенню проблемних питань промислових 

підприємств міста – управління економіки. 

Проведено виїзні наради 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 (ПП  “Балтіка”, ТМ “Насолода”, ПВКФ 
“Бджілка”, ТОВ “Нейл”, ПрАТ “Хмельпиво”, ТОВ “Реноме”). За 
підсумками нарад сформовано перелік інфраструктурних проблем, що 

потребують вирішення на місцевому рівні. 
Проблемні питання розвитку підприємництва у місті обговорюються на 

засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва, 
робочих зустрічах, круглих столах тощо. 

- 

Залучення промислових підприємств до участі у 
регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових 

заходах, проведення презентацій продукції промислових 
підприємств з метою пошуку потенційних партнерів та 

освоєння нових ринків збуту – управління економіки. 

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. 

Підприємства міста приймали участь у наступних виставкових заходах: 
DeutscheMesse DOMOTEX 2017 (Німеччина); London Bridal Show 
(Великобританія); MOLDENERGY 2017 (Молдова); “Автомеханика” 

(Туреччина); ParisBridalFair (Франція); Міжнародна виставка 

- 
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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). 

Сприяння розвитку мережі фірмової торгівлі місцевих 
товаровиробників – управління торгівлі. 

Міською владою створюються максимально сприятливі умови для 
ведення бізнесу на території міста, у тому числі для місцевих 

товаровиробників, що забезпечують задоволення потреб населення у 
продовольчих товарах. Станом на 01.01.2018 р. у місті  працює 147 

об'єктів фірмової торгівлі, що на 13 об’єктів більше, ніж на початок року. 

- 

Поширення інформації серед промислових підприємств 
міста про продукцію, що потребує імпортозаміщення або 
диверсифікації закупівель з метою інтенсифікації робіт з 

імпортозаміщення та розвитку кооперації з питань 
виробництва продукції оборонного призначення – 

управління економіки. 

Підприємства міста мають змогу ознайомитися з Номенклатурним 
каталогом продукції оборонного призначення, що потребує 
імпортозаміщення або диверсифікації закупівель (№1 та №2), 

розробленим та наданим ДК “Укроборонпром” (2 підприємства міста 
проводили роботу у рамках виконання заходів імпортозаміщення). 

- 

Визначення  потреби у робітничих кадрах підприємств 
міста для формування регіонального замовлення – 
управління економіки, департамент освіти та науки. 

Сформовано регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 
кількості 800 осіб, відповідно до потреб підприємств та установ міста 
(потреба у виробничих кадрах на промислових підприємствах міста 

складає 302 особи). 

- 

Розробка механізму створення пільгового режиму 
функціонування легкої промисловості – управління 

економіки. 

На засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
обговорено питання щодо реалізації Стратегії розвитку легкої 

промисловості України за підтримки місцевих органів влади, зокрема 
щодо співфінансування міською радою участі представників легкої 

промисловості у постійно діючій інвестиційно-торговій виставці товарів 
українських виробників легкої промисловості у Міжнародному центрі 
торгівлі (м. Київ). 

Організовано зустрічі з представниками підприємств міста, що працюють 

- 
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у сфері легкої промисловості, та проведено опитування з метою 
визначення основних проблем, які стримують розвиток галузі, та 
пріоритетних напрямів її вдосконалення. За результатами опитування ТОВ 

“Хмельничанка”, ТМ ЛЮКСІК, ТзОВ “Бембі”, ТОВ “Полларді Фешн 
Груп” виявили зацікавленість у партнерстві у легкій промисловості.  

Вивчення питання можливості застосування 

диференційованого підходу з урахуванням особливостей 
діяльності суб’єктів господарювання при наданні пільг по 

сплаті земельного податку – управління земельних ресурсів 
та земельної реформи. 

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12% від нормативної 

грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 
форми власності). Міською радою ставку земельного податку за земельні 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, на 2017 рік 
встановлено у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки.  

- 

2. Стимулювання інноваційного розвитку підприємств міста. 

Проведення круглих столів та науково-практичних 

конференцій з питань налагодження постійних та 
довгострокових зв'язків науки та бізнесу – управління 

економіки. 

Організовано участь бізнесу у заходах, спрямованих на налагодження 

співпраці з наукою, зокрема: 
- 2 лютого 2017 року - панельна дискусія “Аналіз передумов створення 

Швейного кластеру на Хмельниччині та Аналіз передумов створення 
Органічного кластеру на Хмельниччині” (Хмельницький національний 
університет); 

- 24 квітня 2017 року - круглий стіл з питань профтехосвіти та відкриття 
Центру професійно-технічної освіти сфери послуг у м. Хмельницькому; 

- 23 травня 2017 року - зустріч у Хмельницькому національному 
університеті “Освіта – Бізнес – Наука – питання партнерства ВНЗ, 
підприємств та громадських організацій. Інноваційний підхід”; 

- 25 серпня 2017 року - засідання робочої групи з питань реформування 
та розвитку професійно-технічної освіти міста Хмельницького; 

- 29 вересня 2017 року – засідання круглого столу “Впровадження 
елементів дуальної форми навчання у підготовку кваліфікованих 
робітників з професії “Швачка” (ДНЗ “Хмельницький центр 

профтехосвіти сфери послуг”). 

- 

Оновлення бази інноваційних розробок підприємців, 
поширення інформації потенційним інвесторам – управління 

економіки. 

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 

- 
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центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB як частину мережі 
інноваційних центрів з підтримки підприємництва та стартап-компаній у 
місті. 

Вибір земельної ділянки для розміщення індустріального 

парку – департамент архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів. 

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. 

13,5 - МБ 

Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва 
шляхом часткового відшкодування з міського бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 

підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних 
проектів – управління економіки, фінансове управління. 

Рішенням сесії 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, передбачені на 2017 рік, не 

використано.  

- 

2.1.2. Розвиток підприємництва та підвищення рівня підприємницької активності  

1. Дерегуляція підприємницької діяльності та подальше налагодження конструктивних відносин між владою та бізнесом.  

Подальше запровадження прозорих механізмів 
започаткування власного бізнесу - управління економіки, 
управління адміністративних послуг. 

Діяльність управління адміністративних послуг спрямована на якісне 
обслуговування мешканців міста з видачі документів дозвільного 
характеру та надання адміністративних послуг. 

З початку року надано 82647 адміністративних послуг, у тому числі 
документів дозвільного характеру, 11969 консультацій з різних питань. 

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. 

- 

Проведення системних консультацій з бізнесом та його 

громадськими об'єднаннями для врегулювання проблемних 
питань здійснення підприємницької діяльності (проведення 
засідань координаційної ради з питань розвитку 

У 2017 році проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва: 
- 26 січня 2017 року розглядалися найбільш актуальні проблемні питання 
діяльності бізнесу та відбулося обговорення проекту Програми розвитку 

- 
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підприємництва) – управління економіки. підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018  роки; 
- 28 липня 2017 року обговорені питання щодо розвитку сфери 
професійно-технічної освіти у місті, розвитку легкої промисловості та 

застосування реєстраторів розрахункових операцій; 
- 16 листопада 2017 року 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 грудня 2017 року  розглядалося питання реформування професійно-
технічної освіти у місті Хмельницькому. 

2. Формування стимулюючих механізмів ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього бізнесу.  

Розширення міжнародної співпраці, підготовка проектів з 

розбудови інфраструктури підтримки підприємництва із 
залученням ресурсів міжнародної технічної допомоги 
(бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів 

тощо) – управління економіки. 

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 ІЕ підприємництва та стартап-компаній у місті. 

З метою налагодження партнерських відносин з міжнародними 
організаціями щодо залучення зовнішнього досвіду, знань і коштів для 
реалізації та фінансування проектів розвитку міста створено комунальну 

установу “Агенція розвитку міста”. 
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.  

Розроблено проект “Формування системи підтримки розвитку 
підприємництва у місті Хмельницькому” та делеговано 

облдержадміністрації повноваження з його ініціювання для участі у 
конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу. 

- 

Надання інформаційно-правової допомоги з питань 
започаткування та ведення бізнесу – Центр підтримки 

малого підприємництва, міський центр зайнятості. 

Центром підтримки малого підприємництва продовжується робота з 
надання консультативної допомоги з питань започаткування та розвитку 

бізнесу (проведено 8 тренінгів). Оновлено інформаційний стенд для 
підприємців. Продовжується реалізація проекту “Інтеграційна та 

- 
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стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування 
внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок 
конфлікту в Україні” за фінансової підтримки міжнародної організації з 

міграції в Україні.  
Міським центром зайнятості проведено 12 інформаційних семінарів “Як 

розпочати свій бізнес?” та 12 тематичних семінарів “Від бізнес ідеї – до 
власної справи”.  
44 особи пройшли комп’ютерне тестування за методикою дослідження 

рівня підприємницького потенціалу. 
2 безробітних підвищили кваліфікацію за напрямком “Підприємець-

початківець” при Рівненському центрі професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості.  
Сформовано робочу групу із забезпечення надання безоплатних 

індивідуальних і групових консультацій з питань організації та 
провадження підприємницької діяльності, у яку входить 8 представників 

органів державної влади, підприємств, установ (надано 221 консультацію з 
питань організації та провадження підприємницької діяльності, з них 
представниками податкової структури – 85). 

У інформаційних та тематичних семінарах взяло участь 2812 осіб, у тому 
числі 216 осіб з особливими потребами. 

Проведення круглих столів за участю представників органів 
місцевого самоврядування, представників бізнесових кіл та 

керівників банківських структур щодо розширення доступу 
суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових 

ресурсів – управління економіки. 

1 лютого 2017 року проведено засідання робочої групи за участю 

представників бізнесових кіл та керівників банківських структур, темою 
якого було обговорення проекту порядку відшкодування  з міського 
бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. 
Укладено Меморандум про співробітництво між Хмельницької міською 

радою та публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк 
України”. У Меморандумі зазначено, що сторони виражають 
зацікавленість розвивати співробітництво у напрямі ефективного 

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу з питань застосування 
інструментів підтримки інноваційної діяльності підприємництва, 

розширення можливостей доступу суб’єктів підприємництва до інновацій 
та фінансових ресурсів, формування та розбудови дієвої інституційної 
інфраструктури забезпечення розвитку підприємництва. 

- 

Проведення міжнародного Форуму економічного розвитку 27 квітня 2017 року проведено Форум економічного розвитку 300,0 - МБ 
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Хмельницького – управління економіки. 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. В рамках Форуму проведено 3 панельні 

дискусії (“Переробка агропродукції”, “Легка промисловість”, “Креативна 
економіка”), представлено 10 інвестиційних проектів. 

Сприяння професійному росту кадрів у сфері малого та 
середнього підприємництва, у тому числі залучення 

представників бізнесу до участі у програмі “Українська 
ініціатива” – управління економіки. 

Інформація про можливість участі у програмі “Готуємося до партнерства з 
Німеччиною” направлялася представникам бізнесових кіл.   

- 

Проведення круглих столів, семінарів, громадських слухань 
з проблем розвитку жіночого підприємництва у місті – 

управління економіки, Хмельницька торгово-промислова 
палата, Центр підтримки малого підприємництва. 

Представниками підприємств міста прийнято участь у наступних заходах: 
- 8 квітня 2017 року - Міжнародний бізнес-форум “Бізнес-Woman 2017” 

(м. Київ); 
- 6 вересня 2017 року - круглий стіл з гендерних питань у Хмельницькому 
обласному центрі зайнятості. 

Центром підтримки малого підприємництва спільно з Українським 
Жіночим Фондом обговорюється питання щодо фінансування заходів, 

спрямованих на підтримку інформаційно-адвокаційної кампанії з питань 
жіночого підприємництва. Розробляється проект з питань адвокаційної 
компанії введення гендерного компоненту у міські програми, спрямовані 

на підтримку малого та середнього бізнесу. 

- 

Надання фінансової підтримки незайнятому населенню 
через виплату одноразової допомоги з безробіття для 

започаткування підприємницької діяльності – міський 
центр зайнятості. 

8 безробітних отримали одноразову допомогу для організації  
підприємницької діяльності.  

262,3 - ДБ 

Реалізація проекту “Школа розвитку бізнесу” – 

департамент освіти та науки,  управління молоді та 

спорту, управління економіки. 

З метою розвитку та популяризації підприємницької діяльності серед 
молоді у вересні-жовтні реалізовано проект “Школа молодого 

підприємця”, який спрямований на формування у молоді знань, 
необхідних для започаткування власної справи, шляхом проведення низки 

тематичних семінарів та тренінгів. До викладання запрошені експерти 
ТзОВ “АйКю Холдинг” та керівники успішних підприємств міста. 
Участь у Проекті взяли 25 учасників, які успішно завершили навчання за 

тренінговою програмою “Мотивація до започаткування власної справи”. 

85,0 - МБ 

Сприяння суб’єктам малого та середнього підприємництва в З метою спрощення та прискорення процедури експорту товарів - 
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їх адаптації до міжнародних ринків, налагодження 
співробітництва з бізнес-середовищем країн Євросоюзу – 
управління економіки, Хмельницька торгово-промислова 

палата. 

українського походження на ринки країн ЄС митні органи України 
продовжують надавати експортерам, які здійснюють відвантаження 
продукції, статус уповноваженого (схваленого) експортера. Статус 

уповноважено експортера присвоєно 3 підприємствам міста  
(ТОВ “Карат”, ТОВ “СіріусЕкстружен” та ТОВ “УкрВолнат”), які 

експортують товари преференційного походження до країн Європейського 
Союзу, на ринки Білорусії, Північної Америки та Японії. 

Проведення для представників суб’єктів підприємництва 
циклу семінарів з питань провадження нових механізмів, що 

забезпечують ефективну роботу підприємств в рамках 
Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною – 

управління економіки, Хмельницька торгово-промислова 
палата. 

З метою сприяння активізації зовнішньоторговельних зв’язків та виходу 
промислових підприємств міста на європейські ринки на сайті міської 

ради розміщено інформацію про запровадження інституту схваленого 
експортера при визначенні преференційного походження товарів з 

України, видачу сертифікатів з перевезення товарів з України за формою 
“EUR.1”, процедуру їх отримання, переваги від використання для 
вітчизняних експортерів продукції, а також кращі практики застосування 

наданих преференцій підприємствами міста. 
Суб’єкти підприємництва залучалися до участі у Всеукраїнському 

семінарі “Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти 
залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу” (м. Київ); 
семінарі “Комплексний підхід до експорту, як запорука міжнародного 

успіху компаній” (м. Вінниця); Міжнародному форумі “Україна і Литва – 
інвестиційні бізнес-можливості” (м. Київ);  

ІІІ Національному форумі з підтримки експорту (м. Київ); Міжнародному 
бізнес-форумі “Інвестиційні можливості співробітництва в м. Бєльці” 
(Молдова); тренінгу “Розвиток портфоліо послуг в інтересах МСБ”  

(м. Київ); тренінгу у рамках Проекту Королівства Нідерландів, компанії 
СВІ та ТПП України “Можливості експорту української продукції на 

ринки ЄС для виробників верхнього одягу” (м. Хмельницький); круглому 
столі з питань експорту швейної продукції до ЄС (м. Хмельницький); 
тренінгу у рамках Проекту Королівства Нідерландів, компанії СВІ та ТПП 

України “Можливості експорту української продукції на ринки ЄС для 
виробників взуття” (м. Хмельницький); круглому столі з питань залучення 

інвестицій в Хмельницькій області (м. Хмельницький) тощо. 
15 вересня 2017 року спільно з Хмельницькою торгово-промисловою 
палатою організовано бізнес-зустріч “Зона вільної торгівлі Україна – 

Канада: виклики та можливості для українського бізнесу”. Під час заходу 

- 
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обговорені питання налагодження коопераційних зв’язків, торгово-
економічного та інвестиційного співробітництва українських та 
канадських компаній, розширення ринків збуту, пошуку потенційних 

партнерів та ознайомлення з преференційними умовами щодо експорту 
українських компаній на ринок Канади. Захід пройшов за участю Емми 

Турос – виконавчого директора Канадсько-Української торгової палати в 
Україні.  
22 вересня 2017 року спільно з Хмельницьким університетом управління 

та права організовано засідання круглого столу “Стратегічні напрями 
розвитку підприємництва в умовах економічної глобалізації: європейський 

досвід та вітчизняна практика” за участі делегації з міста Жешув (Польща) 
та бізнесу. Під час круглого столу обговорено особливості започаткування 
підприємств та ведення бізнесу у Польщі. Президентом Фонду IUSTUS 

Маріушем Тивонюком висвітлено питання щодо механізмів просування 
товарів українських виробників на польський ринок, про аспекти та 

вигідні можливості для українських підприємців відкриття фірм у Польщі. 

Всього: 
398,5 - МБ 

262,3 - ДБ 

2.1.3. Інвестиційна політика 

1. Активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів та вдосконалення системи обслуговування інвесторів. 

Створення комунальної установи Хмельницької міської 
ради “Агенція розвитку міста” – міська рада. 

Рішенням сесії 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. 

- 

Сприяння реалізації інвестиційних проектів та забезпечення 
інвестиційного та інформаційного супроводу компаній, які 
їх впроваджують – управління економіки. 

У разі звернення потенційного інвестора з намірами реалізувати 
інвестиційний проект у місті, міською радою надається інформаційний 
супровід, включаючи показ пропозицій промислових підприємств щодо 

наявних вільних виробничих та офісних приміщень для ведення 
виробничої та комерційної діяльності, вільних нежитлових приміщень 

комунальної власності, а також земельних ділянок, що виставляються на 
торги. 
З метою вирішення нагальних проблем щодо утилізації відходів на 

полігоні, забезпечення його дегазації та створення додаткових 
потужностей із генерування електричної енергії  проведено конкурс щодо 

- 
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дегазації полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому 
(переможцем визначено компанію “Біогаз ЕНЕРДЖІ”, загальна вартість 
проекту становить близько 2 млн. євро).  

Під час зустрічі з представниками Мережі Асоціації Місцевих Органів 
Влади у Південно-Східній Європі (NALAS) та Регіональної Мережі 

сприяння бізнес-сертифікації (Regional Networkfor Business-Friendly  
Certification) представлено можливості проекту сертифікування 
муніципалітетів, який є одним з перших проектів у країнах Південно-

Східної Європи, що стимулює покращення адміністративної системи 
муніципалітетів для залучення інвестицій, покращення умов ведення 

бізнесу та місцевого економічного розвитку. 
31 серпня та 12 вересня 2017 року відбулись робочі зустрічі керівництва 
міської ради з представниками компанії SUMITOMO ELEKTRIK WIRING 

SYSTEMS (ROMANIA) SPL. Під час зустрічей обговорювались питання 
впровадження інвестиційного проекту щодо створення підприємства з 

виробництва автомобільної кабельної продукції. Розглянуто можливі 
варіанти площ для розміщення майбутнього підприємства, умов їх 
придбання та оренди.  

Забезпечення реалізації соціальних інвестиційних проектів 

– управління економіки. 

Хмельницький є містом-партнером у рамках міжнародного проекту 

технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) 
“Муніципальна енергетична реформа в Україні”. У рамках проекту 

міською радою спільно з консультантами проекту підготовлено План дій 
зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 2015-2025 
роки, який затверджено рішенням сесії міської ради 18 травня 2016 року. 

ПДСЕР включає Каталог інвестиційних проектів міста Хмельницького, 
основною метою впровадження яких є скорочення споживання 

енергетичних ресурсів та зниження рівня викидів СО2, у розрізі 
муніципальних секторів, зокрема таких, як генерування, транспортування, 
відпуск і споживання теплоти, зовнішнє освітлення, водопостачання та 

водовідведення, транспорт, альтернативна енергетика та озеленення, 
житлові та громадські будівлі, поводження з твердими побутовими 

відходами. У грудні 2016 року ПДСЕР успішно пройшов аналіз у 
Об'єднаному дослідницькому Центрі Європейської комісії та прийнятий у 
рамках Європейської ініціативи “Угода Мерів”. 

Прийнято рішення міської ради від 21.09.2016 р. №57 “Про залучення 

- 
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кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту” для 
проведення заходів з термомодернізації 5 навчальних закладів. Проектом 
передбачається встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна 

існуючого внутрішнього та зовнішнього освітлення на енергозберігаюче 
(світлодіодне), утеплення фасаду будівель, заміна вікон. Для 

співфінансування цього проекту Асамблея вкладників Фонду E5P 
схвалила надання гранту у розмірі до 200,0 тис. євро у доповнення до 
кредиту НЕФКО. 

Укладено кредитний договір між НЕФКО та міською радою, відповідно до 
якого міській раді надається кредит у розмірі 11,8 млн. грн., а також 

укладено договір про грант між НЕФКО (у якості виконавчої агенції 
Фонду E5P) та міською радою, відповідно до якого НЕФКО надає грант на 
загальну суму 200,0 тис. євро. 

Станом на 01.01.2018 р. отримано перший транш від НЕФКО у розмірі 3,6 
млн. гривень. 

Міська рада бере участь на умовах пільгового кредитування у спільному з 
Європейським інвестиційним банком проекті “Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури України” Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у 
галузі “Енергоефективність будівель” - інвестиційний проект “Комплексна 

термомодернізація будівель бюджетної сфери” вартістю 7,5 млн. євро 
(6,75 млн. євро - запозичення,  750 тис. євро - співфінансування з міського 
бюджету), до якого включено 21 навчальний заклад та 9 лікувальних 

закладів загальною площею понад 150 тис. кв. м.  
Проводиться активна робота щодо вирішення проблеми поводження з 
твердими побутовими відходами. Розроблено концепцію програми 

“Розумне довкілля. Хмельницький”. Програма має на меті зменшення 
надходження відходів на міський полігон до 80-90% та, як наслідок, 

збільшення терміну його експлуатації на 20-25 років. З метою вирішення 
нагальних проблем щодо утилізації відходів на полігоні твердих 
побутових відходів, забезпечення дегазації полігону та створення 

додаткових потужностей із генерування електричної енергії прийнято 
рішення міської ради від 22.03.2017 р. №11 “Про проведення конкурсу 

щодо дегазації полігону твердих побутових відходів у місті 
Хмельницькому та про втрату чинності рішень  міської ради” та рішення 
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виконавчого комітету міської ради від 28.04.2017 р. №279 “Про 
затвердження документації для проведення конкурсу щодо дегазації 
полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому”.  

20 червня 2017 року оголошено результати конкурсу щодо дегазації 
полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому, переможцем 

якого визначено компанію “Біогаз ЕНЕРДЖІ”. Загальна вартість проекту 
становить близько 2 млн. євро. 13% з продажу електроенергії, виробленої 
внаслідок спалювання вилученого біогазу, за результатами конкурсу, буде 

передаватись Хмельницькому комунальному підприємству 
“Спецкомунтранс” на рекультивацію та укріплення схилів полігону, в 

результаті значно зменшиться ймовірність загорання сміттєзвалища. 

Пошук потенційних інвесторів щодо будівництва 
сміттєпереробного комплексу у м. Хмельницькому – 
управління економіки. 

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 року буде 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)”. 

- 

Надання інформаційно-консультативної підтримки 
виконавчим органам міської ради, підприємствам, 

установам, організаціям тощо з питань залучення 
інвестиційних коштів та коштів міжнародної технічної 
допомоги – управління економіки. 

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

“Розвиток громад” з 15 червня 2016 року у 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. У 2017 році добровольцю 
Корпусу Миру США в Україні погоджено продовження терміну 
перебування у Хмельницькій міській раді ще на один рік. 

- 
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З метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги направлено 
дві заявки бюджетних закладів міста для отримання грантової допомоги 
по проектах людської безпеки програми “Кусаноне”.  

Посольському фонду США зі збереження культурної спадщини на участь 
у конкурсі “Невеликий грант – 2017” надіслано проект міської ради “Фаза-

1: Реконструкція та реставрація Хмельницького будинку культури». 
Європейській комісії на конкурс “Підтримка громадянського суспільства, 
місцевих органів влади і прав людини в Україні” надіслано проект міської 

ради “Strengthening the House of Culture Coalition”. 

 Міська рада стала переможцем конкурсу для участі у тренінговій 

програмі “Посилення місцевої демократії та урбаністичного розвитку за 
допомогою підходу SymbioCity” для представників українських 
муніципалітетів, організованій Шведським міжнародним центром місцевої 

демократії у співпраці з SKL International (Шведською асоціацією 
місцевих органів влади і регіонів) за фінансової підтримки Шведського 

агентства з питань міжнародного розвитку SIDA. Програмою передбачено 
участь команди від міста у 5 тренінгових сесіях і підготовка комплексного 
проекту для впровадження стратегії сталого розвитку міста за системою 

SymbioCity. 5-9 грудня 2016 року представники міської ради взяли участь 
у вступному семінарі міжнародної навчальної програми у м. Скоп’є 

(Македонія), 20-24 березня 2017 року у м. Києві, 16 вересня - 1 жовтня 
2017 року у м. Мальме, м. Умео, м. Стокгольм (Швеція), 10-14 грудня 2017 
року у м. Нілюфер (Туреччина). За результатами тренінгів сформовано 

проект з вирішення проблеми поводження з ТПВ відповідно до підходу 
SymbioCity. 
У грудні 2017 року Хмельницька міська рада вдруге стала переможцем 

конкурсу для участі у тренінговій програмі “Посилення місцевої 
демократії та урбаністичного розвитку за допомогою підходу SymbioCity”. 

Участь у програмі візьмуть представники бізнесу та влади міста. 
Програмою передбачається участь команди від міста у 5 тренінгових 
сесіях і підготовка комплексного проекту “Індустріальний парк 

“Хмельницький” за системою SymbioCity. 
Працівники міської ради пройшли дистанційний курс навчання 

“Підготовка та впровадження проектів розвитку громад”, організований 
Асоціацією міст України. 
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Забезпечення реалізації соціальних інвестиційних проектів 
в рамках програми “Громадські ініціативи  
м. Хмельницького на 2016-2020 роки” – управління 

економіки, виконавчі органи міської ради. 

Реалізовано 15 мікропроектів Програми “Громадські ініціативи”, а саме: 
“Арт-місто до 30-ої річниці побратимських відносин між Хмельницьким 
та Модесто”; “Підтримка грудного вигодовування у реанімації та 

відділеннях патології недоношених та новонароджених дітей 
Хмельницької міської дитячої лікарні”; “3D путівник по Проскурову”; 

“Небесний Проскурів”; “Допомога вагітним жінкам в пологи”; “Я стану 
здоровою, мамо!”; “Скейтборд фігура “Мінірампа”; “Центр соціальної 
допомоги”; “Інформаційно-консультаційний центр у Хмельницькій 

міській дитячій лікарні”; “Центр розвитку театру “Час Т”; “Історія нашого 
міста”; “Мурал “Дерево мрій” на вул. Курчатова, 9”; “Активна країна”; 

“Соціальні послуги особам, які звільняються з місць позбавлення волі - 
жителів міста Хмельницький, шляхом створення Громадського центру 
“Допомога”; “Навчальні семінари для лікарів та пацієнтів у рамках 

ініціативи “Крок назустріч”. 
15 грудня 2017 року у арт-галереї Maslo проведено презентацію 

мікропроекту “Небесний Проскурів”, на якій організатори запропонували 
присутнім пройти квест на знання локацій міста та прогулятися 
“Небесним Хмельницьким”. Переможець квесту отримав в подарунок 3D 

окуляри. Завдяки мікропроекту, який включає понад 200 небесних та 
наземних панорам, місто Хмельницький можна побачити з висоти 

пташиного польоту, а за допомогою 3D окулярів відчути ефект 
присутності. По кілька примірників окулярів отримали заклади культури. 

1051,1 - МБ 

Залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

– управління капітального будівництва. 

Замовниками об’єктів будівництва сплачено до міського бюджету коштів 
пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури у сумі 25,0 млн. гривень. 

- 

2. Забезпечення пізнаваності міста та популяризація його інвестиційних можливостей серед потенційних інвесторів.  

Підготовка електронних презентацій про потенціал міста – 

управління економіки. 

Для позиціювання міста як інвестиційно-привабливого на сайті міської 

ради (розділ “Інвестиційна діяльність”) розміщено перелік муніципальних 
інвестиційних проектів, 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. Надано інформацію 
щодо інвестиційних пропозицій міста для включення до інвестиційного 

- 
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паспорту Хмельницької області. 
27 квітня 2017 року проведено Форум економічного розвитку 
Хмельницького, під час якого представлено серію короткометражних 

рекламно-інформаційних фільмів, які презентували потенціал малого та 
середнього бізнесу, муніципальної інфраструктури, урбаністичного життя 

та освіти, а також розкрили соціально-економічні переваги для залучення 
інвестицій у місто. 
На сторінці Форуму економічного розвитку міста Хмельницького у 

мережі Facebook розміщено серію відеороликів про підприємства, що 
становлять промисловий потенціал міста. 

З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу в 
економіку міста прийнято розпорядження міського голови від 30.11.2016 
року № 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 із розробки буклету для інвесторів стосовно 

земельних ділянок та промислових майданчиків. 
Ведеться робота з розробки бренду міста та бренд-буку, після чого буде 

оновлено інформаційно-презентаційну та рекламно-іміджеву продукцію. 
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. 

Участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових 

заходах (виставках, конференціях, симпозіумах, круглих 
столах тощо) – управління економіки. 

7-10 грудня 2017 року 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”. 
9 грудня 2017 року у Хмельницький ТПП відбулася виставка-ярмарок 
харчової промисловості “Купуй Хмельницьке!”, у якій взяли участь понад 

20 підприємств харчової промисловості Хмельниччини.           

- 
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Налагодження партнерських відносин з міжнародними 
донорськими та інвестиційними організаціями для 
реалізації спільних проектів, залучення нового досвіду та 

додаткового фінансування (грантові кошти) – управління 
економіки. 

Заявка міської ради стала однією з переможців конкурсного відбору 
заявок 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”.  

Комунальною установою Хмельницької міської ради “Агенція розвитку 
міста” подано проект “Міжнародний фестиваль урбаністичної 
скульптури” на грантовий конкурс “Проекти Європейського 

Співробітництва” рамкової програми Європейської комісії “Креативна 
Європа”. 

Розроблено та подано 6 проектів регіонального розвитку 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”). 

Налагоджується співпраця з Посольством Японії в Україні. Організовано 
Дні Японії, урочисте висадження алеї сакур за участі представників 
Посольства, подано 2 заявки на конкурс проектів грантової допомоги 

Кусаноне. 
2 серпня 2017 року відзначено 30-у річницю підписання побратимської 

угоди між містами Хмельницький та Модесто. Досягнуто домовленостей 
про подальше співробітництво.  
Налагоджується співпраця з Посольством Швеції в Україні. Організовано 

семінар з енергоефективності за участі представників Посольства 
Королівства Швеції в Україні та 6 шведських компаній. 

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля 
Хмельницького щодо роботи у напрямку євроінтеграції, розвитку 

- 
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економіки, енергоменеджменту та міжнародного співробітництва та 
присудила Хмельницькому Прапор Честі (FLAGS OF HONOUR), який 
було вручено міському голові під час урочистостей з нагоди святкування 

Дня міста Хмельницького колишнім членом Парламентської асамблеї 
Ради Європи Еріхом Фріцом. 

2.1.4. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг 

1. Розвиток мережі закладів торгівельного та побутового обслуговування, сприяння просуванню на споживчий ринок міста товарів 

місцевих виробників. 

Сприяння розширенню мережі об’єктів торгівлі та сфери 

послуг із забезпеченням їх територіальної доступності для 
населення – управління торгівлі. 

Станом на 01.01.2018 р. у місті функціонує 2370 об’єктів торгівлі та 

закладів ресторанного господарства (1869 магазинів, 501 заклад 
ресторанного господарства) та 420 об’єктів побуту (у порівнянні з 

минулим роком кількість об’єктів торгівлі та закладів  ресторанного 
господарства збільшилась на 78 одиниць). 
За 2017 рік надійшли 176 декларацій відповідності матеріально-технічної 

бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі. 
Укладено 831 договір особистого строкового сервітуту для розміщення 

тимчасових споруд (відкритих майданчиків для харчування та об’єктів 
дрібнороздрібної мережі). Згідно з договорами до міського бюджету 
надійшло 6,2 млн. грн. (за 2016 рік – 4,4 млн. грн.).   

- 

Проведення ярмарків з реалізації сільськогосподарської 
продукції та продовольчих товарів із залученням 
сільськогосподарських та переробних підприємств – 

управління торгівлі. 

Проведено 5 сільськогосподарських ярмарки, у яких приймали участь 
фермери, виробники сільськогосподарської продукції та інші місцеві 
виробники. 

9 грудня 2017 року у Хмельницький ТПП відбулася виставка-ярмарок 
харчової промисловості “Купуй Хмельницьке! ”, у якій взяли участь понад 

20 підприємств харчової промисловості Хмельниччини.                                                                                                                                                     

- 

Сприяння подальшій розбудові інфраструктури міських 
ринків, створенню належних умов для працівників, 
підвищення рівня обслуговування покупців – управління 

торгівлі. 

Станом на 01.01.2018 р. у місті функціонують 41 ринок, 10 торгових 
майданчиків та 17 торгових рядів.  
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 
торгового місця 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 

- 
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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. 
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. 

Реконструкція мережі електропостачання сектору “Бартер” 

МКП – ринок “Ранковий” – управління торгівлі,  
МКП – ринок “Ранковий”. 

Міським комунальним підприємством – ринок “Ранковий” проведено 

реконструкцію мереж електропостачання сектору “Бартер”. 
Крім цього, придбано підмітально-прибиральну машину (653,3 тис. грн.), 

розпочато облаштування  туалету (47,9 тис. грн.).  

434,2 – ВК 

 

Реконструкція ринку МКП – ринок “Ранковий” (заміна 
павільйонів, благоустрій території) – управління торгівлі, 
МКП – ринок “Ранковий”. 

Продовжуються  роботи з реконструкції ринку на прв. Гвардійському, 2 
(виготовлено стаціонарні кіоски, встановлено огорожу та ворота на  
вул. Толстого). 

1000,0 – ВК 
 

Капітальний ремонт вул. Геологів та проїзду Геологів – 

управління житлово-комунального господарства. 

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.  

1129,6 – МБ 

Впорядкування розміщення та зовнішнього вигляду 
тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового 

обслуговування – управління торгівлі, управління 
архітектури та містобудування. 

Прийнято рішення міської ради від 22.03.2017 р. №30 “Про впорядкування 
тимчасових споруд та тимчасових конструкцій для здійснення 

підприємницької діяльності на території м. Хмельницького”.  Розроблено 
варіанти архітипів зовнішнього вигляду тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності.  

Проведено 13 нарад із суб’єктами господарювання щодо переобладнання 

- 
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тимчасових споруд у єдиному архітектурному ансамблі за погодженим 
архітипом на вул. Курчатова (в районі транспортної зупинки 
“Олімпійська”), вул. Проскурівській, 44, вул. Львівське шосе,  пр. Миру, 

вул. Козацькій, вул. Інститутській, вул. Тернопільській. 

Опрацювання механізму створення постійно-діючої 
виставки місцевих товаровиробників (між вул. 

Будівельників та пр. Геологів) – управління торгівлі, 
управління земельних ресурсів та земельної реформи. 

На умовах особистого строкового сервітуту ТОВ речовий ринок “ВВК 
Поділля-2” розміщено торговий ряд на вул. Будівельників (між р. 

Плоскою та залізничними коліями) площею 480 кв. м. Господарюючий 
суб’єкт розмістив тимчасові споруди та надаватиме перевагу у наданні у 
оренду тимчасових споруд  місцевим товаровиробникам.  

- 

2. Запобігання виникненню стихійної торгівлі та реалізації неякісних і потенційно-небезпечних харчових продуктів. 

Проведення роботи з ліквідації місць стихійної торгівлі на 

вулицях міста та прилеглих до ринків територіях – 
управління торгівлі, Хмельницький міський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції України в 

Хмельницькій області. 

З метою протидії несанкціонованій торгівлі проводяться щоденні рейди за 

участю представників управління торгівлі, управління з питань екології та 
контролю за благоустроєм міста, Держпродспоживслужби, управління 
патрульної поліції, міського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій 

області.  
Проводиться профілактично-роз´яснювальна робота щодо недопущення 

торгівлі у невстановлених для цього місцях. Складено 263 протоколи про 
адміністративні правопорушення.  

- 

Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів, 
проведення просвітницької роботи – управління торгівлі. 

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед суб’єктів 
підприємництва щодо застосування  вимог чинного законодавства у галузі 

торгівлі (організації майданчиків для харчування, впорядкування 
розміщення тимчасових споруд та ін.).                     

У травні 2017 року проведено  засідання комісії з обстеження об’єктів 
торгівлі щодо дотримання вимог законодавства у сфері торгівлі та 
встановлених режимів роботи. Керівникам закладів ресторанного 

господарства, на роботу яких надходили скарги, запропоновано заходи 
щодо усунення  недоліків у їх роботі.  

У червні 2017 року спільно з управлінням Держпродспоживслужби 
проведено нараду з представниками об’єктів торгівлі, що реалізують 
підакцизні товари, з питань  дотримання законодавства з питань торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами, під час якої  надані 
роз’яснення  щодо застосування норм законодавства. 

Спільно з працівниками відділу захисту прав споживачів управління 
Держпродспоживслужби проведено перевірку 8 об’єктів торгівлі, які 

- 
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проводять реалізацію алкогольних напоїв. За виявлені порушення 
складено протоколи про адміністративні правопорушення та накладено 
економічні санкції. 

З метою запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому 
ринку, у т. ч. на соціально значимі продовольчі товари, постійно 

проводиться моніторинг цін на основні продовольчі товари у роздрібній 
мережі. 

Всього: 
2180,7 – МБ 

1434,2 - ВК 

2.1.5. Ринок праці та грошові доходи населення 

1. Створення умов для підвищення рівня доходів населення та недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.  

Проведення роз'яснювальної роботи серед суб’єктів 
господарювання та найманих працівників про негативні 

соціальні наслідки нелегальних трудових відносин та 
виплати заробітної плати “в конвертах” – управління праці 
та соціального захисту населення. 

Проведено 43 наради з питання підвищення рівня заробітної плати за 
участю представників управління Пенсійного фонду України у м. 

Хмельницькому, ДПІ у м. Хмельницькому, управління Держпраці у 
Хмельницькій області. На наради запрошувались 1929 суб’єктів 
господарської діяльності, заслухано 832 роботодавці. 

З метою проведення роз’яснювальної роботи здійснено 57 виходів на 
ринки міста. Серед роботодавців та найманих працівників розповсюджено 

близько 5,5 тис. пам’яток.  

- 

Проведення обстежень суб’єктів господарювання за місцем 
здійснення діяльності щодо  легалізації “тіньової” 
зайнятості населення – управління праці та соціального 

захисту населення. 

Проведено 87 обстежень 1733 суб’єктів господарювання, у ході яких 
виявлено 834 неоформлених працівники. 
Інформація за результатами здійснених обстежень надсилається ДПІ у м. 

Хмельницькому, управлінню Держпраці у Хмельницькій області, 
Хмельницькому міському центру зайнятості. 

- 

Здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту 

працівників, в частині додержання законодавства про 
працю, на підприємствах, на яких наявна заборгованість із 
виплати заробітної плати або відстежується рівень 

заробітної плати нижче законодавчо встановленого 
мінімуму – управління праці та соціального захисту 

населення. 

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області, 

середній розмір заробітної плати штатних працівників на підприємствах, 
що звітують до органів статистики, за січень-вересень 2017 року у  
місті становив 5724 грн., що на 44,7% більше, ніж у відповідному періоді 

2016 року.  
За результатами аналізу звітності, поданої роботодавцями до ДПІ у  

м. Хмельницькому за листопад 2017 року встановлено наступне: 
- кількість суб’єктів господарювання, що використовують найману працю, 
збільшилась у порівнянні з початком року на 437 або 7,8% (з 5583 до 

6020); 

- 
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- фонд оплати праці збільшився на 99,2 млн. грн. або 29,9%  
(з 331,6 млн. грн. до 430,8 млн. грн.); 
- середня заробітна плата застрахованих працівників збільшилась на  

1052,8 грн. або 24,9% (з 4224 грн. до 5318 грн.).  
Кількість підприємств-“мінімізаторів” зменшилась на 42,3% до початку 

року і становила 1132 одиниці. 
Роботодавці запрошувались на наради з питань легалізації “тіньової” 
зайнятості та “тіньової” заробітної плати.  

Вжиття заходів з недопущення виникнення заборгованості з 

виплати заробітної плати на економічно активних 
підприємствах, в бюджетній сфері та на комунальних 

підприємствах міста – управління праці та соціального 
захисту населення, фінансове управління. 

Станом на 01.01.2018 р. заборгованість з виплати заробітної плати 

становила 799,1 тис. грн., що на 20,1% більше, ніж на початок року. У 
переліку боржників перебувають 6 підприємств-банкрутів (сума 

невиплаченої заробітної плати – 737,1 тис. грн.). Крім цього, виникла 
заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 62,0 тис. грн. на 
Хмельницькому учбово-виробничому підприємстві Українського 

товариства сліпих, яке є економічно активним.  
У місті відсутня заборгованість з виплати заробітної плати у бюджетній 

сфері та на комунальних підприємствах. 
Організовано 6 спільних засідань комісії з питань забезпечення 
своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості з 

заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та робочої 
групи зі сприяння легалізації “тіньової” зайнятості населення і “тіньової” 

заробітної плати, на які запрошувались керівники підприємств/фізичні 
особи-підприємці, які мають заборгованість (з виплати заробітної плати, 
сплати податків, перед Пенсійним фондом України) та суб’єкти 

господарювання, у яких середньомісячний рівень заробітної плати менше 
законодавчо встановленого мінімуму. Всього запрошено 99 суб’єктів 

господарювання, заслухано 37. 

- 

2. Підвищення рівня зайнятості населення міста, у тому числі осіб з обмеженими можливостями. 

Сприяння працевлаштуванню незайнятого населення на 
вільні та новостворені робочі місця – міський центр 

зайнятості. 

До міського центру зайнятості звернулося 4103 громадянина, статус 
безробітного набули 1864 особи, працевлаштовано 2616 осіб. 

Працевлаштування здійснювалось переважно за робітничими професіями. 
Для роботодавців, які працевлаштовують безробітних на новостворені 
робочі місця, здійснюється компенсація єдиного соціального внеску 

(працевлаштовано 55 безробітних). 

- 
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Сприяння працевлаштуванню осіб, які нездатні на рівні 
конкурувати на ринку праці, внутрішньо переміщених осіб 
та учасників антитерористичної операції – міський центр 

зайнятості. 

Послугами міського центру зайнятості скористалися 905 осіб, які не здатні 
на рівні конкурувати на ринку праці. Працевлаштовано  
423 особи. 

На обліку у центрі зайнятості перебувало 216 осіб, які мають обмежені 
фізичні можливості, з них 21 особу працевлаштовано, 1 особа отримала 

одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, 10 осіб 
проходили професійні навчання, 10 осіб взяли участь у громадських та 
тимчасових роботах.  

Також на обліку перебувало 226 осіб, які перемістилися з тимчасово 
окупованої території та військовослужбовці-учасники АТО, з них 58 - 

працевлаштовані на підприємства міста, 8 осіб започаткували власну 
справу та отримали одноразову допомогу для організації своєї діяльності, 
1 особа брала участь у роботах тимчасового характеру, 15 осіб проходили 

професійне навчання під гарантовані робочі місця.  
Посилена адресність надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним 

особам, які шукають роботу. З 32 осіб, перебуваючих на обліку, 11 осіб 
працевлаштовано на підприємства міста, 5 осіб проходили професійне 
навчання з гарантованим працевлаштуванням. 

- 

Розширення видів та напрямків професійного навчання 

безробітних під конкретні замовлення роботодавців – 
міський центр зайнятості. 

Проходили професійне навчання під конкретне замовлення роботодавців 

500 безробітних, у т. ч.  шляхом стажування – 458 осіб.  

- 

Сприяння у видачі ваучерів на безкоштовну додаткову 

освіту особам віком старше 45 років, страховий стаж яких 
становить не менш як 15 років – міський центр зайнятості, 
департамент освіти та науки. 

Отримали та використали ваучери на перепідготовку, спеціалізацію та 

підвищення кваліфікації 3 особи (спеціальності – соціальна робота, 
психологія). 

- 

Підтримка підприємницької ініціативи безробітних, 

забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-
вразливих верств населення шляхом залучення їх до 

підприємницької діяльності – міський центр зайнятості. 

Започаткували підприємницьку діяльність 8 безробітних - 

військовослужбовців-учасників АТО, у т.ч. 1 особа з інвалідністю. 

- 

Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на 
підвищення престижу робітничих професій та мотивацію до 

свідомого вибору професій актуальних на ринку праці для 
молоді, яка навчається у загальноосвітніх закладах – 
департамент освіти та науки, управління молоді та 

спорту, міський центр зайнятості. 

З метою підвищення престижності робітничих професій проводиться 
комплексна, адресна, системна профорієнтаційна робота. 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 

- 



23 

 

 
 

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 на роботу молодих людей, а також  висококваліфіковані 

спеціалісти. Цікавим моментом заходів, зокрема таких як “Місто 
професій”, є демонстрація професій, під час якої школярі мають змогу 
спробувати свої сили з виконання тих робіт, які виконують працівники 

конкретного фаху. 
Проводились зустрічі з представниками ВУЗів, екскурсії на підприємства 

міста та України. 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. Під час індивідуальних консультацій за допомогою 

 профдіагностичних методик усі бажаючі мають змогу оцінити власні 
професійні нахили та отримати практичні поради, рекомендації фахівців 
щодо вибору професійної діяльності (проведено 79 заходів, охоплено 7577 

осіб). 

2.1.6. Ефективна система адміністративних послуг 

1. Підвищення якості, доступності та комфорту населення при отриманні адміністративних послуг. 

Впровадження електронного документообігу –  
ХМКП “Хмельницькінфоцентр”, виконавчі органи міської 
ради. 

Продовжуються роботи із запровадження системи електронного 
документообігу “Електронна система управління документами та 
записами для Хмельницької міської ради” (придбано програмне 

забезпечення, проведено роботи з налаштування робочих місць 
працівників виконавчих органів міської ради для роботи з системою, 

тестові перевірки проходження документів). 
До корпоративної мережі підключено управління житлово-комунального 
господарства, управління культури та туризму, управління охорони 

445,2 - МБ 
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здоров’я, управління капітального будівництва.  
Придбано спеціалізоване мережеве обладнання для забезпечення безпеки 
доступу до мережі та контролю за інформаційними потоками. 

Розширення сфери застосування ІТ-технологій при наданні 

адміністративних послуг – управління адміністративних 
послуг, ХМКП “Хмельницькінфоцентр”. 

Управління адміністративних послуг користується Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державним 
реєстром речових прав на нерухоме майно, системою “Електронна черга у 

ДНЗ м. Хмельницького”, електронним сервісом Державного земельного 
кадастру. 
В управлінні адміністративних послуг встановлено систему електронного 

документообігу для тестування (опрацьовуються форми, картки, реєстри). 
Придбано додаткове обладнання для електронної системи управління 

чергою, 10 швидкісних документ-сканерів та 5 комп’ютерів.  

318,8 - МБ 

Збільшення кількості адміністративних послуг, які можуть 
надаватись через управління адміністративних послуг, у 
тому числі послуг, що надаються у електронному вигляді – 

управління адміністративних послуг,  
ХМКП “Хмельницькінфоцентр”. 

Всього управлінням адміністративних послуг надається 217 
адміністративних послуг. Через портал державних послуг iGov надається 
100 послуг.  

Продовжуються роботи з впровадження електронного урядування для 
здійснення прийому звернень на отримання адміністративних та інших 

послуг через веб-ресурси.  
Облаштовано 2 робочих місця для надання послуг з електронних сервісів 
Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу. Придбано 2 робочі станції для роботи з єдиним демографічним 

реєстром. 

600,0 - МБ 

Відкриття головного офісу управління адміністративних 
послуг (вул. Кам'янецька, 38) – управління 
адміністративних послуг, управління капітального 

будівництва. 

Продовжуються роботи з реконструкції вбудовано-прибудованої аптеки 
під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг на 
вул. Кам'янецькій, 38. 

2190,5 - МБ 

2. Інформування територіальної громади міста про діяльність органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення прозорості та відкритості міської влади, 

висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів 
на офіційному веб-сайті міської ради у мережі інтернет – 
ХМКП “Хмельницькінфоцентр”, управління організаційно-

інформаційної роботи та контролю. 

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/. 
Створено новий інформаційно-консультаційний сайт Центру 

енергоефективності “Енергоефективність”. 

- 

http://dev.khm.gov.ua/).
http://smart.khm.gov.ua/
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Створено реєстр містобудівних умов та обмежень 
http://registers.khm.gov.ua/ - відкритий онлайн доступ до виданих 
управлінням архітектури та містобудування містобудівних умов та 

обмежень (замовники, назва будівництва, адреса, пошук об’єктів). 
Діяльність міської ради та її виконавчих органів висвітлювалась на 

офіційному веб-сайті міської ради, у газеті міської ради “Проскурів” та  
ефірі муніципальної телерадіокомпанії “Місто”. 
Діяли веб-сайти виконавчих органів міської ради (Департаменту освіти та 

науки, управління праці та соціального захисту населення, Центру 
надання адміністративних послуг, управління культури і туризму), Єдиної 

інформаційної мережі комунальних платежів та житлово-комунального 
господарства, а також сторінки міської ради, відділу енергоменеджменту, 
управління молоді та спорту у мережі Facebook. 

Розміщено на офіційному веб-сайті міської ради та передано до місцевих і 
центральних засобів масової інформації близько 2,0 тис. інформаційних 

матеріалів (прес-релізи, анонси подій, оголошення, вітання, звернення до 
мешканців). 

Здійснення он-лайн трансляцій сесій міської ради, засідань 
виконавчого комітету на офіційному веб-сайті 

Хмельницької міської ради – ТРК “Місто”, 
ХМКП “Хмельницькінфоцентр”. 

Забезпечено проведення он-лайн трансляцій сесій міської ради на 
офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради та на інтернет ресурсі 

https://www.youtube.com/ через портал “Хмельницька міська рада”. 
 

- 

Формування бази документів міської ради, виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови та забезпечення 
безперешкодного доступу до них шляхом оприлюднення на 
офіційному веб-сайті міської ради – відділ сприяння 

діяльності депутатів, загальний відділ,  
ХМКП “Хмельницькінфоцентр”. 

На офіційному веб-сайті міської ради постійно розміщуються нормативні 

документи міської ради (рішення сесій, виконавчого комітету, 
розпорядження міського голови). 
Проводяться роботи з формування нормативної бази документів на 

новому офіційному веб-сайті міської ради, на якому передбачені більш 
широкі можливості для пошуку документів. 

- 

3. Залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста. 

Підтримка громадських ініціатив та сприяння розвитку 

інституцій громадянського суспільства – управління 
організаційно-інформаційної роботи та контролю. 

Надавалось сприяння проведенню за ініціативами громадських об’єднань 

різноманітних проектів та акцій, спрямованих на розвиток міста, 
зміцнення державності, патріотичне виховання молоді, а саме: 

- 5 квітня 2017 року за ініціативою Духовної ради міста Хмельницького 
на майдані Незалежності проведено спільну міжконфесійну молитву за 
перемогу та мир в Україні; 

- 20 травня 2017 року, враховуючи ініціативу Подільської гільдії 

- 

http://registers.khm.gov.ua/
https://www.youtube.com/
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кулінарів, міська рада долучилася до організації та проведення Фестивалю 
рестораторів Поділля, який пройшов у рамках святкових заходів з нагоди 
Дня Європи; 

- 21 травня 2017 року підтримано ініціативу релігійних громад міста та 
проведено ходу на підтримку християнських сімейних цінностей та 

молодіжний концерт до Дня сім’ї; 
- 23 травня 2017 року спільно з ГО “Сокіл” проведено марш до Дня 
Героїв та патріотично-мистецьку акцію; 

- 28 травня 2017 року підтримано ініціативу  
ГО “Критична Маса” з проведення свята “Велодень”; 

- 24 червня 2017 року з нагоди Дня молоді підтримано ініціативу ГО 
“Хмельницький молодіжний клуб розвитку” з проведення еко-фестивалю 
“GreenFest”; 

- 9 серпня 2017 року, враховуючи ініціативу громадської організації “Ти 
не один”, взято участь у організації Всеукраїнської культурно-мистецької 

патріотичної акції “Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу 
країну”; 
- 23 серпня 2017 року з нагоди Дня Незалежності підтримано ініціативу 

Духовної ради міста Хмельницького з проведення Молитовного сніданку; 
- 8 вересня 2017 року надано сприяння Хмельницькому обласному 

міжденомінаційному комітету з відзначення 500-річчя Реформації щодо 
організації та проведення “Автопробігу Реформації”; 
- 27 жовтня 2017 року забезпечено сприяння Міжнародному 

Республіканському Інституту у проведенні “Форуму активних громадян”; 
- 28 жовтня 2017 року у партнерстві з Українським незалежним центром 
політичних досліджень проведено освітній захід “Школа місцевої 

демократії”, під час якого лідерів та представників місцевих громадських 
організацій, ОСББ, органів самоорганізації населення навчали ефективно 

використовувати на практиці механізми участі громадськості у вирішенні 
питань місцевого самоврядування; 
- 22 грудня 2017 року спільно з Хмельницьким осередком ГО “Пласт” 

здійснено передачу Вифлеємського вогню миру представникам релігійних 
конфесій міста Хмельницького. 

Забезпечувались належні умови для проведення громадянами та їх 
об’єднаннями мирних зібрань (загалом відбулось 113 мирних зібрань 
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громадян). 
Діє громадська рада при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. 
3 квітня 2017 року проведено установчі збори інститутів громадянського 

суспільства з формування нового складу громадської ради на 2017-2018 
роки. Представники громадської ради включені до складу усіх комісій та 

робочих груп, що діють при міській раді та її виконавчому комітеті. 
Громадські ради діють при управлінні культури і туризму, управлінні 
молоді та спорту, Департаменті освіти та науки, управлінні охорони 

здоров’я, управлінні архітектури та містобудування. 
Реалізовано 15 мікропроектів у рамках програми “Громадські ініціативи” 

та 12 проектів у рамках програми “Бюджет участі”. 

Проведення громадських обговорень з важливих питань 
життя міста – управління організаційно-інформаційної 
роботи та контролю. 

27 квітня 2017 року за участю широкого кола громадськості, 
представників бізнес-спільноти міста та інших міст України, міжнародних 
організацій та посольств іноземних країн відбувся Форум економічного 

розвитку міста Хмельницького, на якому напрацьовано нові ідеї та 
проекти щодо забезпечення економічного зростання міста Хмельницького 

та обговорено проекти економічного розвитку міста. 
Проведено 16 консультацій з громадськістю у формі публічного 
громадського обговорення: 

- 4 січня 2017 року - громадські слухання, на яких обговорено проект 
рішення виконавчого комітету міської ради про створення у центральній 

частині міста додаткових зон безплатного доступу до мережі Wi-Fi; 
- 11 січня 2017 року - громадське обговорення проекту Комплексної 
програми “Піклування” у місті Хмельницькому на 2017-2021 роки; 

- 24 січня 2017 року - громадські слухання з обговорення проекту 
рішення міської ради “Про впорядкування розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій 
на території міста Хмельницького”; 
- 10 лютого 2017 року - громадське обговорення з питання встановлення 

тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів у міському 
пасажирському транспорті; 

- 3 березня 2017 року - представлення громадськості та обговорення змін 
до бюджету міста та проекту Програми економічного та соціального 
розвитку міста Хмельницького на 2017 рік; 

- 27 червня 2017 року - презентація та громадське обговорення проекту 

- 
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рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік; 
- 18 липня 2017 року - презентація та громадське обговорення проекту 
містобудівної документації “Історико-архітектурний опорний план м. 

Хмельницький з визначенням меж і режимів використання зон охорони 
пам'яток та історичних ареалів”; 

- 20 липня 2017 року - громадське обговорення концепції реконструкції 
майдану Незалежності у місті Хмельницькому; 
- 1 серпня 2017 року - громадське обговорення проекту рішення  “Про 

затвердження Положення про порядок організації та проведення 
недержавних масових та виставково-ярмаркових заходів у місті 

Хмельницькому”; 
- 11 серпня 2017 року - громадське обговорення проекту рішення 
виконавчого комітету “Про затвердження Порядку організації та 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в м. Хмельницькому, типової форми Договору 

про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в м. Хмельницькому та встановлення Умов 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування”; 
- 22 серпня 2017 року - громадське обговорення проектів рішень 

виконавчого комітету “Про затвердження Порядку проведення 
конкурсного відбору суб’єктів господарювання для впровадження та 
надання в користування єдиної міської системи управління та 

супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального 
користування в м. Хмельницькому, складу конкурсного комітету та 
встановлення Умов проведення конкурсного відбору” та “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”; 
- 7 вересня 2017 року - громадське обговорення проекту рішення 

виконавчого комітету “Про затвердження Правил користування міським 
пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у  

м. Хмельницькому”; 
- 11 жовтня 2017 року – громадське обговорення змін до бюджету міста 
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на 2017 рік; 
- 18 жовтня 2017 року – громадське обговорення концепції реорганізації 
кінотеатру ім. Т.Шевченка; 

- 29 листопада 2017 року – ІІ Загальноміський батьківсько-освітянський 
форум “Здоров’я дітей – основа здоров’я нації”; 

- 12 грудня 2017 року – обговорення проекту бюджету міста на 2018 рік. 
У формі електронних консультацій з громадськістю обговорено наступні 
питання: 

- у січні-лютому 2017 року - пропозиції щодо найменування площі, що 
розташована на розі вул. Свободи та пр. Миру; 

- у лютому-березні 2017 року - пропозиції щодо нових схем руху 
громадського транспорту; 
- у травні-червні 2017 року - пропозиції щодо місць розташування та 

архітипів малих архітектурних форм у місті; 
- у травні-липні 2017 року - пропозиції щодо доцільності 

перейменування парку ім. М. К. Чекмана; 
- у жовтні 2017 року - концепції реорганізації кінотеатру ім. Т. 

Шевченка. 

Вивчення громадської думки щодо роботи органів 
місцевого самоврядування, комунальних підприємств 

міста, інших актуальних питань життєдіяльності міста - 
управління організаційно-інформаційної роботи та 
контролю. 

На сайті міської ради проведено вивчення громадської думки щодо 
інтересів відвідувачів офіційного веб-сайту міської ради. 

З метою вивчення громадської думки щодо роботи органів місцевого 
самоврядування, аналізу соціальних запитів мешканців міста постійно 
проводиться моніторинг коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у 

друкованих та електронних засобах масової інформації. 

- 

Всього: 3554,5 – МБ 

2.2.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ У МІСТІ 

2.2.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста 

1. Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового фонду. 

Проведення капітальних та поточних ремонтів покрівель, 
фасадів, інженерних мереж житлових будинків – управління 

житлово-комунального господарства. 

Виконано капітальний ремонт та реконструкцію покрівель 14 житлових 
будинків, заміну групових та встановлення нових розподільчих та 

запобіжних коробок та щитків у 18 житлових будинках, заміну 
ушкоджених ділянок трубопроводів водопостачання у 7 житлових 

13409,8 - МБ 
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будинках, водовідведення - у 5 будинках, демонтаж і монтаж газового 
розведення у 1 житловому будинку, утеплення фасадів 9 житлових 
будинків тощо. 

Переоснащення ліфтового господарства (капітальний 

ремонт, модернізація та заміна ліфтів) – управління 
житлово-комунального господарства. 

Виконано капітальний ремонт 7 ліфтів та систем диспетчеризації 297 

ліфтів, замінено тягові канати ліфтів у 4 житлових будинках, проведено 
експертну оцінку технічного стану 138 ліфтів. 

3887,8 - МБ 

Проведення капітальних та поточних ремонтів 

прибудинкових територій – управління житлово-
комунального господарства. 

Виконано капітальний ремонт 28 прибудинкових територій площею  

27,5 тис. кв. м та поточний ремонт 63 прибудинкових територій площею 
13,9 тис. кв. м. 

26422,8 - МБ 

Передача одно- та двоповерхових будинків, в яких всі 

квартири є приватною власністю, у власність мешканцям – 
управління житлово-комунального господарства. 

Надано дозвіл на зняття з балансу ЖЕКів 13 квартир загальною площею 

543,7 кв. м. 

- 

Сприяння створенню об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та залучення населення до 

управління житловим фондом – управління житлово-
комунального господарства. 

Створено 39 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом 
на 01.01.2018 р. у місті зареєстровано 342 ОСББ загальною площею 1506,0 

тис. кв. м. 

- 

Забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків – управління житлово-комунального 
господарства. 

Підготовлено проект рішення щодо залишення житлового комплексу 

гуртожитку на пр. Миру, 95/2 у статусі гуртожитку та надання дозволу на 
приватизацію його житлових і нежитлових приміщень. 

- 

Розробка до 1 червня 2017 року механізму проведення 

капітального ремонту житлових будинків на умовах 
співфінансування з мешканцями – управління житлово-
комунального господарства. 

Прийнято рішення міської ради від 17.08.2017 р. №28 “Про затвердження 

Програми співфінансування робіт з капітального ремонту 
багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2017 - 2022 
роки”. 

- 

Забезпечити до 1 липня 2017 року приведення Програми 

утримання та розвитку житлово-комунального господарства 
м. Хмельницького на 2017-2020 роки у відповідність до 

вимог діючого законодавства щодо реформування житлово-
комунальної сфери – управління житлово-комунального 
господарства.  

Прийнято рішення міської ради “Про внесення змін до Програми 

утримання та розвитку житлово-комунального господарства  
м. Хмельницького на 2017-2020 роки”. 

- 

Надання пропозицій щодо впровадження нових форм 

роботи комунального підприємства по будівництву, 
ремонту та експлуатації доріг – управління житлово-

комунального господарства.  

У 2017 році роботи з ремонту асфальтобетонного дорожнього покриття 

виконуються суцільним методом. 

- 

Забезпечення погашення споживачами заборгованості за 
житлово-комунальні послуги  — управління житлово-

Станом на 01.11.2017 р. рівень оплати за житлово-комунальні послуги 
склав 96,9%. Заборгованість населення на кінець листопада 2017 року 

- 
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комунального господарства, ЖЕКи, 
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”,  
КП “Південно-Західні тепломережі”,  

МКП “Хмельницькводоканал”, ХКП “Спецкомунтранс”. 

становила 175,4 млн. грн., що на 21,1% більше, ніж на початок року.  
 

2. Забезпечення надання якісних послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення. 

Придбання сучасної техніки та обладнання для підприємств 

житлово-комунальної сфери – управління житлово-
комунального господарства, комунальні підприємства. 

За кошти міського бюджету 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 ХКП “Спецкомунтранс” – сміттєвоз та сміттєвоз із функцією 
мийки контейнерів, контейнери для збирання побутових відходів, ходову 

частину бульдозера та мобільні туалетні кабіни; 
- для КП по зеленому будівництву і благоустрою міста - машину поливо-
мийну, висоторіз, подрібнювач гілок та бензопили (3 од.); 

- для ХКП “Міськсвітло” – обладнання та оснащення для святкового 
оформлення міста (у т.ч. ялинка та освітлення для неї), трасо-

дефектошукач); 
- для КП “Парки і сквери” міста Хмельницького - кущорізи (5 од.), 
холодильники для зоокутка та туалетну кабіну для інвалідів; 

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

- для міського комунального аварійно-технічного підприємства та 
управляючих муніципальних компаній – комп’ютери та іншу техніку; 
- для МКП “Хмельницькводоканал” придбано екскаватор-навантажувач 

та інше обладнання. 

36519,6 – МБ 

2427,6 – ВК 
 

Проведення робіт з реконструкції та заміни  теплових 
мереж на попередньоізольовані труби –  

МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-
Західні тепломережі”. 

Проведено заміну 5,1 км зношених теплових мереж. 6324,8 - МБ 
7955,0 – ВК 

 



32 

 

Облаштування мінікотелень на центральних теплових 
пунктах – МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”. 

Виконано роботи з реконструкції центрального теплового пункту на вул. 
Прибузькій, 36 під мінікотельню (встановлено 14 газових котлів).  

1418,4 – МБ 
159,6 – ВК 

Модернізація та реконструкція котелень –  
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”,  

КП “Південно-Західні тепломережі”. 

Проведено реконструкцію котельні на вул. М. Трембовецької, 51/1 
(встановлено два додаткових твердопаливних котли); технічне 

переоснащення водогрійного котла з заміною пальників і комплексу 
автоматики у котельні на вул. Курчатова, 8/1Г. 

3431,6 - МБ 
718,7 - ВК 

Проведення капітального ремонту та реконструкції 

водопровідних та каналізаційних мереж –  
МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано капітальний ремонт та реконструкцію 1037 п. м водопровідних 

та 256 п. м каналізаційних мереж. 
 

2500,0 – ДБ 

1880,6 - МБ 
253,5 - ВК 

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у 

мікрорайонах міста – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано будівництво: 

- каналізаційної мережі на вул. Шестакова (535 п. м); 
- напірних каналізаційних колекторів на вул. Прибузькій, 3 (96,0 п. м); 
- вуличної мережі водовідведення на вул. Сковороди (81 п. м); 

- ділянки напірного каналізаційного колектора на вул. Західно-Окружній  
(812 п. м); 

- ділянки водопроводу на вул. Свободи (656 п. м); 
- зовнішніх мереж водопостачання на прв. Болотному (102 п. м); 
- вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, 

каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону 
Дубове; 

- вуличних мереж водопостачання житлових будинків на прв. Житній, вул. 
Житній, вул. Корольова, вул. С. Наливайка, вул. Зеньковського, вул. 
Тютюника, вул. Карбишева, вул. Олексенко, вул. Раєвського мікрорайону 

Книжківці (5428 п. м); 
- вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків на 
вул. Лісній, прв. Лісному, вул. Підгірній, прв. Садовому (2004 п. м); 

 - вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе (1302 п. м);  
- вуличних мереж водопостачання мікрорайону Ружична  (2283 п. м);  

- водопроводу на вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон Дубове-1) 
(1061 п. м). 

21872,7 - МБ 

Забезпечення водопостачання будинків мікрорайонів міста, 

у яких воно повністю відсутнє –  
МКП “Хмельницькводоканал”. 

Забезпечено водопостачання будинків мікрорайонів міста: вул. Кринична, 

вул. 8 Березня, вул. Л. Українки, садове товариство “Грузевиця 3”, прв. 5-
й Галицький, садове товариство “Фруктовий”, вул. Залізнична (буд. 154-
192, 167-189), вул. Дачна, вул. Одухи, прв. Старицького. 

- 
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Продовження будівництва другої черги водогону від  
с. Чернелівка Красилівського району до міста 
Хмельницького – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано будівництво водопроводу протяжністю 2214 п. м. діаметром 
1000 мм. 
 

20099,4 - ДБ 
5000,0 – МБ 

 

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу у  

с. Чернелівка Красилівського району –  
МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконання робіт заплановано на 2018 рік. - 

Реконструкція артезіанських свердловин №7, 10, 11 

першого підйому Чернелівського водозабору, площадки 
№2, 3 у с. Чернелівка Красилівського району – 
МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано реконструкцію свердловин №№10, 11. 412,4 - ВК 

Реконструкція системи знезараження питної води 
водопровідної насосної станції №9 на пр. Миру, 36/2А– 
МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконання робіт заплановано на 2018 рік. - 

Будівництво напірних каналізаційних колекторів на  

вул. Прибузькій, 3 – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Будівництво завершено, проведено роботи з благоустрою прилеглої 

території. 

525,2 - МБ 

Будівництво напірного каналізаційного колектора вздовж 
вул. Старокостянтинівське шосе до самопливного 
каналізаційного колектора – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконання робіт заплановано на 2018 рік. - 

Реконструкція обладнання водопровідної насосної станції 
№10 (с. Чернелівка, Красилівський район) – 
МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконання робіт заплановано на 2018 рік. - 

Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної 

станції на вул. Трудовій, 6 – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію. 25,2 - ВК 

Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 на 
вул. Шевченка, 66 –МКП “Хмельницькводоканал”. 

Здійснюється розробка проектно-кошторисної документації. 7,0 - ВК 

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора до 
каналізаційної насосної станції №2 на вул. Парковій, 64–

МКП “Хмельницькводоканал”. 

Завершення робіт заплановано на 2018 рік. 2500,0 – ДБ 
1782,7 - МБ 

Реалізація інвестиційного проекту 
“Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних 

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

Здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. 300,0 - ВК 

Забезпечення попередження виникнення та зменшення 
кількості аварійних ситуацій на об'єктах тепло-, 

Своєчасно ліквідовано 13 аварійних ситуацій на об'єктах водовідведення 
та водопостачання. 

343,2 - ВК 
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водопостачання та водовідведення –  
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”,  
КП “Південно-Західні тепломережі”,  

МКП "Хмельницькводоканал”. 

Проведено заміну та гідравлічне випробування теплових мереж, планово-
попереджувальні ремонти обладнання котелень, центральних теплових 
пунктів  та допоміжного обладнання. 

Відшкодування МКП “Хмельницькводоканал” за рахунок 
коштів міського бюджету частини витрат, пов’язаних із 

забезпеченням послуг водопостачання споживачів, які 
підключені до водогону від с. Чернелівка Красилівського 
району до міста Хмельницького – фінансове управління. 

МКП “Хмельницькводоканал” відшкодовано з міського бюджету частину 
витрат, пов’язаних із забезпеченням послуг водопостачання споживачів, 

які підключені до водогону від с. Чернелівка Красилівського району до 
міста Хмельницького, у сумі 279,6 тис. гривень. 

279,6 - МБ 

3. Покращення стану об’єктів благоустрою міста. 

Виконання робіт із забезпечення естетичного вигляду міста 

(створення нових зелених зон, належне утримання парків, 
скверів, вулиць, фонтанів, кладовищ, мереж зовнішнього 

освітлення міста) – управління житлово-комунального 
господарства. 

З метою забезпечення естетичного вигляду міста здійснювались наступні 

заходи: догляд за зеленими насадженнями, благоустрій скверів та парків 
(11,4 млн. грн.); поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього 

освітлення  (5,8 млн. грн.); санітарне очищення міста (2,0 млн. грн.); 
поточний ремонт та утримання кладовищ (4,5 млн. грн.). 

23730,7 - МБ 

Виконання робіт з озеленення зеленої зони вздовж 
набережної р. Південний Буг – управління житлово-

комунального господарства. 

Виготовлено робочий проект на виконання робіт з капітального ремонту 
зелених насаджень  вздовж набережної р. Південний Буг. 

8,7 - МБ 

Проведення капітальних ремонтів об’єктів благоустрою 
міста (Привокзальна площа, фонтани, пам’ятники тощо) – 

управління житлово-комунального господарства. 

Виконано капітальний ремонт: площі на розі вул. Свободи та пр. Миру, у 
т. ч. фонтану; мереж зовнішнього освітлення вулиць: Веселої, 

Сагайдачного, Львівське шосе (від вул. Толстого до районної лікарні), 
Джерельної, С. Бандери та ін.; пам`ятника “Меморіалу Слави” на пр. 
Миру; пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колеса у 

парку ім. М. К. Чекмана; живоплоту та зелених насаджень (омолоджено 
1225 дерев); зеленої зони на вул. Курчатова, 11-13; дендропарку 

“Поділля”, у т. ч. фонтанів; фонтану у парк ім. М. К. Чекмана; набережної 
р. Плоскої (від р. Південний Буг до пішохідного містка центрального 
входу у парк ім. М. К. Чекмана); Привокзальної площі (зони відпочинку 

від вул. Проскурівської до вул. Шевченка); улаштування закритих 
водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної; підпірної стінки у сквері 

Ангела Скорботи тощо.  

16909,6 - МБ 

Завершення будівництва  громадського туалету в парку 
ім. І. Франка – управління житлово-комунального 
господарства. 

Роботи завершено. 1094,1 - МБ 
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Проведення капітального ремонту дитячих та спортивних 
майданчиків – управління житлово-комунального 
господарства. 

Виконано капітальний ремонт 19 дитячих та 7 спортивних майданчиків. 1829,0 – МБ 

Всього: 

25099,4 - ДБ 

166327,7 – МБ 

12602,2 – ВК 

2.2.2. Підвищення енергоефективності та енергозбереження 

1. Впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження у бюджетній та комунальній сфері міста. 

Реалізація проектів з енергозбереження в житлових 
будинках та на об’єктах комунального господарства, у т.ч. 

передбачених Планом дій зі сталого енергетичного розвитку 
міста Хмельницького на 2016-2025 роки – відділ 
енергоменеджменту, виконавчі органи міської ради, 

комунальні підприємства. 

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 та проведено 
її державну експертизу. Визначено переможців по 3 об’єктам (СЗОШ 

№№14, 15, ДНЗ №59). У листопаді 2017 року отримано перший транш у 
розмірі 3,6 млн. гривень. 

  Продовжується робота над інвестиційним проектом “Комплексна 
термомодернізація будівель бюджетної сфери” вартістю 186,0 млн. 
гривень, до якого планується включити 22 навчальних 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”. 

- 

Термомодернізація закладів бюджетної сфери – управління 
охорони здоров’я,департамент освіти та науки,відділ 

енергоменеджменту. 

За 2017 рік 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, 
проведено заміну вікон; 
- у закладах управління молоді та спорту: замінено 38 вікон та проведено 

20782,9 – МБ 
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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”. 

Здійснення щоденного моніторингу використання 

енергоресурсів бюджетними установами міста за 
допомогою програмного забезпечення “Енергоплан” – 
відділ енергоменеджменту. 

Для здійснення постійного контролю ефективного використання 

енергоресурсів бюджетними закладами впроваджено сучасну систему 
щоденного моніторингу “Енергоплан”. 
За результатами щоденного моніторингу сформовано ліміти на 

споживання енергоресурсів на 2017 рік у розрізі кожної бюджетної 
установи, які доведені до відома керівників.  

- 

Проведення обстежень закладів бюджетної сфери з метою 

підвищення ефективності використання енергоресурсів  – 
відділ енергоменеджменту. 

Проводяться виїзні обстеження бюджетних закладів міста, за  

результатами яких складаються акти, що доводяться до відома керівників 
відповідних управлінь для усунення виявлених недоліків та прийняття 
заходів щодо забезпечення раціонального використання енергоресурсів. 

- 

Енергоефективна модернізація внутрішнього та 
зовнішнього освітлення – головні розпорядники коштів, 
відділ енергоменеджменту. 

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. 

799,7 - МБ 

Здійснення часткового відшкодування населенню міста 
відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з 
підвищення енергоефективності – управління житлово-

комунального господарства. 

Станом на 01.01.2018 р. часткове відшкодування відсоткової ставки за 
залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності 
отримали 13 фізичних осіб та 2 ОСББ. 

96,6 – МБ 
 

Сприяння у реалізації заходів з енергозбереження 
мешканцями багатоквартирних житлових будинків на 

умовах співфінансування з міського бюджету (70% – кошти 
міського бюджету, 30% – кошти мешканців) – управління 
житлово-комунального господарства, відділ 

енергоменеджменту. 

Завершуються роботи з утеплення фасадів на умовах співфінансування 9 
житлових будинків (вул. Бандери, 7/1, прв. Північний, 1,  

вул. Вайсера, 4/2, вул. Зарічанська, 50, 52, вул. Подільська, 54/1, 133/1, 
149, пр. Миру, 93).  

4827,0 – МБ 
 

Реалізація проекту “Будівництво та експлуатація комплексу 
по збору та утилізації звалищного газу з полігону твердих 

побутових відходів, виробництво електроенергії” – відділ 
енергоменеджменту. 

15 червня 2017 року відбувся конкурс щодо дегазації полігону твердих 
побутових відходів у місті. За результатами конкурсу визначено 

переможця – ТОВ “БІОГАЗЕНЕРДЖІ”. 
7 серпня 2017 року укладено інвестиційний договір на виконання 

- 
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комплексу робіт з дегазації полігону твердих побутових відходів. 
Комплекс робіт з дегазації включає сукупність заходів, що повинен 
виконати переможець конкурсу, спрямованих на збір та організований 

відвід (примусове вилучення) біогазу, що утворюється при анаеробному 
розкладанні органічної складової твердих побутових відходів, з тіла 

полігону через систему газопроводів і свердловин збору біогазу, а також 
прокладання лінії електропередачі до полігону та встановлення 
когенераційної установки для виробництва електричної енергії і продажу 

її на енергоринку України.  
13% з продажу електроенергії, виробленої внаслідок спалювання 

вилученого біогазу, за результатами конкурсу, буде передаватись 
Хмельницькому комунальному підприємству “Спецкомунтранс” на 
рекультивацію та укріплення схилів полігону, в результаті значно 

зменшиться ймовірність загорання сміттєзвалища. 
У січні 2018 року планується завершення робіт з облаштування 

технологічних майданчиків та встановлення інженерних споруд. 

2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо ощадливого споживання енергоресурсів. 

Створення та відкриття Центру Енергоефективності – відділ 

енергоменеджменту. 

19 жовтня 2017 року відбулося відкриття Центру Енергоефективності за 

адресою: вул. Кам'янецька, 54. 
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. 

- 

Взаємодія з засобами масової інформації з метою 

підвищення поінформованості громади щодо ефективного 
використання енергоресурсів, енергоефективності та 
енергозбереження, ведення сторінки в соціальних мережах 

– відділ енергоменеджменту. 

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, ЖЕКах тощо; 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. 

- 
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Проведення “Днів сталої енергії” в рамках Європейської 
ініціативи “Угода Мерів” – відділ енергоменеджменту. 

17 - 20 жовтня 2017 року проведено інформаційні заходи до Днів Сталої 
Енергії у місті Хмельницькому.  
У приміщеннях управляючих муніципальних компаній працювали 

мобільні пункти прийому та утилізації ртутновмісних ламп та батарейок. 
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. 

 20 жовтня 2017 року вперше проведено еко-квест на тему 
енергоефективності та сталої мобільності, у якому взяли участь 80 учнів 9-

10 класів.  

- 

Всього: 26506,2 - МБ 

2.2.3. Розвиток транспортної інфраструктури 

1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та підвищення безпеки руху. 

Розроблення нової транспортної мережі – управління 
транспорту та зв’язку. 

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”. 

Для покращення транспортного сполучення та можливості призначення 
тимчасових перевізників на маршрути, по яких на конкурсах не визначено 
переможця, рішенням виконавчого комітету від 26.12.2017 року №963 

“Про внесення змін та доповнень у рішення виконавчого комітету від 
14.09.2017 року №657” внесені зміни у затверджену транспортну мережу. 

124,8 - МБ 

Забезпечення своєчасного та якісного проведення 

капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та 
тротуарів міста, будівництво нових доріг – управління 
житлово-комунального господарства, управління 

капітального будівництва. 

Проведено капітальний ремонт 127,5 тис. кв. м вулично-дорожньої 

мережі, у т.ч. 20,5 тис. кв. м тротуарів; поточний ремонт 91,1 тис. кв. м 
вулично-дорожньої мережі. 

97004,5 - МБ 
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Встановлення нових світлофорних об’єктів на перехрестях 
вулиць міста та засобів для зниження швидкості руху 
транспортних засобів – управління житлово-комунального 

господарства. 

Встановлено 8 світлофорних об'єктів та додаткові технічні засоби 
регулювання. 
 

3446,4 - МБ 

Будівництво велосипедних доріжок – управління житлово-
комунального господарства. 

Завершено капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжок у 
парку ім. М. К. Чекмана, а також улаштування нових та розширення 

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

1453,5 - МБ 

2. Підвищення якості та надійності послуг громадського транспорту. 

Оновлення рухомого складу громадського транспорту – 
управління транспорту та зв’язку, ХКП “Електротранс”. 

Придбано 7 тролейбусів, які надійдуть у І кварталі 2018 року. 33426,0 - МБ 

Проведення капітального ремонту тролейбусів та 
контактної мережі – управління транспорту та зв’язку, 

ХКП “Електротранс”. 

Проведено заміну 92 м контактної мережі на вул. Кам’янецькій.  
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту мосту на  

вул. Старокостянтинівське шосе побудовано контактну мережу на 
дільниці повороту тролейбусів з вул. Зарічанської та вул. Свободи, 
виконано монтаж контактної мережі від вул. Прибузької до вул. 

Зарічанської. 

67,7 – ВК 
275,0 - МБ 

Будівництво диспетчерських пунктів – управління 
транспорту та зв’язку, ХКП “Електротранс”. 

Здійснюється розробка проектно-кошторисної документації на виконання 
робіт з будівництва диспетчерських пунктів “Катіон”, “Озерна”. 

- 

Впровадження автоматичної системи управління 

транспортом – управління транспорту та зв’язку. 

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 в користування 
системи управління та супутникового моніторингу пасажирського 

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

- 
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контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних 
даних. 

Проведення конкурсу на здійснення пасажирських 
перевезень автомобільним транспортом (залучення 
автобусів великої місткості, що здійснюють перевезення 

пасажирів у звичайному режимі руху) – управління 
транспорту та зв’язку. 

У рамках проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування затверджено Порядок організації та 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, типову форму Договору про організацію 
перевезення пасажирів, встановлено Умови конкурсу. 

Затверджено переліки маршрутів міського електричного транспорту (у 
тому числі нічних) та міських автобусних маршрутів загального 
користування з необхідною кількістю транспортних засобів на них, а 

також визначено об’єкти конкурсів. 
28 листопада 2017 року проведено 22 конкурси з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування у м. Хмельницькому, в 
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 переможця. На об’єкти 
конкурсу (маршрути загального користування), по яким переможця не 
визначено, призначено тимчасових перевізників (терміном на 3 місяці) та 

визначено дату проведення повторних конкурсів (28.02.2018 року). 

- 

Облаштування зупинок громадського транспорту, у тому 
числі заїзними кишенями – управління житлово-

комунального господарства. 

Виконано місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки 
маршрутних автобусів і тролейбусів та вуличної стоянки автомобілів на 

вул. Старокостянтинівське шосе (на ділянці від вул. Шевченка до  
вул. Проскурівської у районі міської лікарні); для улаштування стоянки 
автомобілів на вул. Чорновола, 159/1 (у районі Державного протезно-

ортопедичного підприємства); для улаштування зупинки маршрутних 
автобусів на вул. Трудовій, вул. Курчатова тощо.  

Установлено новий навіс на зупинці “Привокзальна площа” (рух з міста) 
на вул. Шевченка. 

3558,9 - МБ 

Встановлення на зупинках громадського транспорту нових 

павільйонів для очікування пасажирами громадського 
транспорту за рахунок потенційних інвесторів – управління 
транспорту та зв’язку. 

За рахунок коштів інвесторів проводяться роботи з облаштування зони 

відпочинку для водіїв автобусів, які працюють на міських маршрутах 
загального користування, з встановленням кафетерію та санвузла, на  
вул. Львівське шосе – у районі зупинки громадського транспорту “Завод 

“Катіон” (напрямок руху у місто) та на пр. Миру (навпроти житлових 

- 
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будинків  №№44, 46 (напрямок руху з міста)).   
Надано дозвіл інвестору на влаштування зупинки для 
очікування пасажирами громадського транспорту (на умовах благоустрою 

прилеглої території) на вул. Кам’янецькій – зупинка “Ощадбанк” 
(напрямок руху з міста). 

Всього:  
139289,1 – МБ 

67,7 - ВК 

2.2.4. Житлова політика, містобудування та регулювання земельних відносин  

1. Оновлення містобудівної документації та розвиток інфраструктури міста. 

Формування інформаційних ресурсів містобудівного 
кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної 
системи і геопорталу містобудівного кадастру – управління 

архітектури та містобудування. 

Програма містобудівного кадастру знаходиться на стадії розробки.  - 

Коригування (внесення змін) до генерального плану міста – 
управління архітектури та містобудування. 

Розроблена документація буде затверджена у 2018 році.  478,7 - МБ 

Розробка плану червоних ліній магістральних вулиць міста 
– управління архітектури та містобудування. 

Розроблена документація буде затверджена у 2018 році. 90,8 - МБ 

Розробка історико-архітектурного опорного плану з 

визначенням меж і режимів використання зон охорони 
пам’яток та історичного ареалу міста – управління 

архітектури та містобудування. 

Проект містобудівної документації винесено на розгляд консультативної 

ради з питань охорони культурної спадщини Хмельницької області та 
презентовано громадськості міста. Документацію направлено на 

погодження до Міністерства культури України. 

- 

Розробка проекту детального планування центральної 
частини міста – управління архітектури та 
містобудування. 

Розроблена документація буде затверджена у 2018 році. 436,9 - МБ 

Розробка проекту детального планування мікрорайону 
“Заріччя” – управління архітектури та містобудування. 

Розроблена документація буде затверджена у 2018 році. 193,8 - МБ 

Затвердження Схеми комплексного озеленення території 
міста та розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у мирний час та на особливий 
період у складі генерального плану м. Хмельницького  – 
управління архітектури та містобудування. 

 Підготовлено проект “Схеми комплексного озеленення території міста”, 
проведено громадські слухання. Розділ інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) у мирний час та на особливий 
період виконується розробником паралельно з коригуванням (внесенням 
змін) до генерального плану міста. 

Розроблена документація буде затверджена у 2018 році.  

- 
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Проведення конкурсу на розроблення проекту створення 
дендролугопарку в межах вулиць Старокостянтинівське 
шосе та Трудової – управління архітектури та 

містобудування. 

Проведення конкурсу планується у 2018 році. - 

Проведення робіт з будівництва житлового будинку для 
учасників антитерористичної операції на пр. Миру, 102/4В – 

управління капітального будівництва. 

Виконано топографо-геодезичні роботи. - 

2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову міста. 

Забезпечення відкритості та прозорості процедури продажу 
земельних ділянок, надання в оренду та приватизації 

земельних ділянок комунальної власності – управління 
земельних ресурсів та земельної реформи. 

Проведено аукціон з продажу права оренди, за результатом якого 
реалізовано право оренди на 1 земельну ділянку (620,1 тис грн.). 
Здійснюється підготовка землевпорядної документації для продажу у 

власність 4 земельних ділянок. 

- 

Проведення комплексу землевпорядних, землеоціночних 
робіт з підготовки ділянок до продажу – управління 

земельних ресурсів та земельної реформи. 

Проводиться комплекс землевпорядних, землеоціночних робіт,  підготовка 
актів добору земельних ділянок для подальшого включення даних ділянок 

до переліку тих, які виставляються на земельні торги. 
Визначено перелік земельних ділянок, право оренди на які виставляється 
на земельні торги, та встановлено стартовий розмір орендної плати. 

39,3 - МБ 

Проведення розподілу земельних ділянок між громадянами, 

які перебувають у черзі з надання земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), у 
нових масивах індивідуальної забудови – управління 
земельних ресурсів та земельної реформи. 

Надання громадянам земельних ділянок у порядку безоплатної їх 

приватизації для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) на території міста 

здійснюється виключно у порядку черговості. У звітному періоді 
громадянам, які перебувають у черзі, запропоновано 151 земельну 
ділянку. 

Одним з видів соціальної підтримки учасників АТО є виділення їм 
земельних ділянок. 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). 

- 

Надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель 
і споруд (присадибні ділянки) громадянам, які перебувають 

у черзі – управління земельних ресурсів та земельної 
реформи. 

Надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 115 громадянам, які 

перебувають у черзі. 
Затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
надано у власність земельні ділянки 127 громадянам, які перебувають у 

- 
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черзі. 

Затвердження порядку набуття права на земельну ділянку за 
давністю користування (набувальна давність) на території 

міста – управління земельних ресурсів та земельної 
реформи. 

Затверджено  Положення про порядок набуття права на земельну ділянку 
за давністю користування (набувальна давність) на території міста 

Хмельницького. 
Рішенням міської ради від 20.09.2017 р. затверджено зміст інформаційної 
картки та технологічної картки адміністративної послуги “Надання 

дозволу громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність (в оренду) за давністю користування 

(набувальна давність)”.  

- 

Винесення меж прибережної захисної смуги у центральній 
частині міста річки Південний Буг та річки Плоскої – 
управління земельних ресурсів та земельної реформ. 

Рішенням сесії міської ради від 31.05.2017 р. №56 надано дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної 
захисної смуги р. Південний Буг та р. Плоскої (у центральній частині 

міста). 
Закупівля послуги у електронній системі PROZORRO не відбулася у 

зв’язку з наявністю лише одного учасника. 

- 

Затвердження нормативної грошової оцінки земель міста 
Хмельницького – управління земельних ресурсів та 

земельної реформи. 

Здійснюються заходи для проходження державної експертизи технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель міста, а саме:  

- виготовлення електронного документу щодо результату робіт з оцінки 
земель;  
- отримання витягу з Державного земельного кадастру території  

м. Хмельницького. 

- 

Проведення роботи з виявлення самочинно прибудованих 
об’єктів до житлових та нежитлових будинків – управління 

екології та контролю за благоустроєм міста, 
департамент архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів. 

Інформація про земельні ділянки, які використовуються з порушенням 
земельного законодавства, передається на розгляд Комісії з визначення 

збитків власникам землі та землекористувачам. 

- 

Продовження роботи з обліку земельних ділянок 

комунальної власності міста – управління земельних ресурсів 
та земельної реформи. 

Проведено інвентаризацію 13 сегментів та окремо вулиць: Курчатова, 

Трудової, Заводської, Чорновола, а також частково вулиць: Кам’янецької, 
Інститутської, Тернопільської, Купріна, Кобилянської.  

- 

Всього: 1239,5 - МБ 

2.3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ  

ТА СПРИЯННЯ ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ МІСТА 

2.3.1. Підвищення рівня надання соціальних послуг і соціального захисту 
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1. Підтримка різних категорій громадян через надання пільг, соціальної та матеріальної допомоги. 

Забезпечення своєчасного призначення та виплати всіх 

видів державних соціальних допомог, у тому числі 
житлових субсидій, відповідно до вимог чинного 
законодавства – управління праці та соціального захисту 

населення. 

Виплачено всіх видів державної соціальної допомоги 22,7 тис. 

одержувачам. 
Надано адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, особам, які 
отримали важкі та середньої важкості тілесні ушкодження, та членам 

сімей загиблих у АТО, матерям-героїням (762 особам). 
Нараховано субсидії на відшкодування витрат по сплаті за житлово-

комунальні послуги 46500 домогосподарствам на суму 465,0 млн. гривень. 

757072,6 - ДБ 

11665,2 - ПФ 
1577,7 - МБ 

 

Надання житлових субсидій сім’ям, що складаються лише з 
непрацездатних громадян, інвалідів І, ІІ групи та 
перебувають на обліку в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 

управління праці та соціального захисту населення. 

Надано субсидії 10 сім’ям.  
 
 

1,9 - МБ 

Виплата одноразової грошової допомоги пенсіонерам, 
інвалідам, малозабезпеченим верствам населення, які 
опинились в складних життєвих ситуаціях, учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, 

особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території  
– управління праці та соціального захисту населення. 

Надано одноразову грошову допомогу 17737 особам, у т. ч. 480 учасникам 
АТО та членам їх сімей. 

 
 
 

14125,5 - МБ 

Надання 50 % пільги із сплати за житлово-комунальні 
послуги сім’ям, у складі яких двоє і більше інвалідів І 

групи; учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей  – управління праці та соціального захисту населення. 

Пільги надано 40 сім’ям, у складі яких двоє і більше інвалідів  
І групи, 82 сім’ям загиблих учасників АТО.  

Звільнено від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій 1100 учасників АТО. 

730,6 – МБ 

Проведення капітальних ремонтів житлових будинків і 

квартир,встановлення лічильників води інвалідам війни, 
членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних 

до них осіб, заміна газового обладнання малозабезпеченим 
мешканцям міста – управління праці та соціального захисту 
населення. 

Встановлено засоби обліку води 53 особам, газу - 197 особам. Замінено 

газове обладнання 18 особам. Проведено капітальні ремонти житла 3 
особам. 

 
 
 

893,0 – МБ 

Здійснення доплати до пенсії членам Проскурівського 

підпілля, партизанам, колишнім політв’язням та 
репресованим, воїнам Української Повстанської Армії – 

Доплату до пенсії у розмірі 500 грн. виплачено 24 особам. 152,0 – МБ 
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управління праці та соціального захисту населення. 

Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 

управління праці та соціального захисту населення. 

Призначено грошову допомогу 90 особам. 400,6 – МБ 

Виплата щомісячної допомоги особам, що здійснюють 
догляд за самотніми громадянами, які за висновком 
медичних закладів потребують постійного стороннього 

догляду – управління праці та соціального захисту 
населення. 

Надано допомогу 656 особам. 1176,5 – МБ 

Надання проїзних документів на 2017 рік багатодітним 

сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-
героїня”, соціальним працівникам – управління праці та 

соціального захисту населення. 

Щомісяця отримують проїзні квитки 110 багатодітних сімей. 106,1 – МБ 

2. Сприяння реабілітації та соціальній адаптації осіб з особливими потребами та соціально незахищених громадян.  

Надання соціальних послуг через мережу міських 
соціальних закладів міста  – управління праці та 

соціального захисту населення. 

Забезпечено роботу 5 соціальних закладів. 
Територіальним центром соціального обслуговування надано 192,9 тис. 

послуг 5088 особам; Центром комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Родинний затишок” – 

42,4 тис. послуг 80 особам; Хмельницьким міським центром соціальної 
підтримки та адаптації  - 15,3 тис. послуг 451 особі; Центром соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя” – 64,2 тис. послуг 97 дітям-

інвалідам; у Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню 
здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими 

можливостями “Берег надії” оздоровлено 388 осіб. 

18858,2 – МБ 
141,1 – ВК 

147,8 – БК 
 

Проведення капітальних ремонтів приміщень соціальних 
закладів, покращення їх матеріально-технічного стану – 
управління праці та соціального захисту населення. 

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”. 

1097,4 – МБ 

Розширення спектру послуг Хмельницького міського 
територіального центру соціального обслуговування 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з 
будівництва відділення тимчасового цілодобового перебування, проведено 

134,1 – МБ 
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(надання соціальних послуг) шляхом відкриття відділення 
цілодобового, тимчасового перебування та реабілітації осіб, 
які перенесли інсульт та інші травми – управління праці та 

соціального захисту населення. 

її експертизу. 
З жовтня 2017 організовано надання соціально-педагогічної послуги 
“Університет третього віку”, з метою реалізації принципу навчання людей 

старшого віку впродовж усього життя та підтримки їх фізичних, 
психологічних, соціальних і комунікативних здібностей, організації та 

проведення безкоштовного навчання  для людей пенсійного віку 
(сформовано 30 груп). Заняття проходять у приміщеннях територіального 
центру по факультетам: українська, польська, англійська, німецька мова; 

правознавство; крій, пошиття та ремонт одягу; прикладне мистецтво; 
хореографія; основи володіння оргтехнікою; основи збереження здоров’я. 

Створення соціального гуртожитку для малозабезпечених 

верств населення, учасників антитерористичної операції та 
тимчасово переміщених осіб у приміщенні Центру 
реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь надії” – 

управління праці та соціального захисту населення. 

Для соціального гуртожитку придбано меблі, жалюзі, побутову техніку. 164,2 – МБ 

Розширення спектру надання соціальних послуг Центру 
реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з 

розумовою відсталістю “Родинний затишок” шляхом 
відкриття відділення стаціонарного догляду – управління 
праці та соціального захисту населення. 

Завершено капітальний ремонт ІІ поверху приміщення Центру, придбано 
меблі. З метою поліпшення умов перебування інвалідів облаштовано 

актову та тренажерну залу, кабінети релаксації та масажу. 
20 грудня 2017 року відбулося урочисте відкриття відділення. 
 

350,8 – МБ 

Розширення мережі громадських приймалень управління 
праці та соціального захисту населення – управління праці 
та соціального захисту населення. 

Виконано роботи з реконструкції частини будівлі аптеки на  
вул. Перемоги, 10Б під громадську приймальню. 

755,1 – МБ 

Покращення умов для безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими можливостями до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури – управління праці 

та соціального захисту населення, управління охорони 
здоров’я, управління житлово-комунального господарства. 

Проведено капітальний ремонт входу з встановленням пандусу у корпусі 

№4 та прилеглої території міської лікарні.  
Завершено роботи з капітального ремонту головного входу у міську 

поліклініку №1 з облаштуванням пандусу.  
Облаштовано пандус у амбулаторії на вул. Кам'янецькій, 257/1.  
У поліклініці №3 проведено капітальний ремонт ліфта. 

Встановлено 5 пандусів у житлових будинках. 

1276,2 – МБ 

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування 
ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – управління праці та 
соціального захисту населення.   

Надано путівки 390 ветеранам війни та праці та 151 громадянину, 
постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

2170,1 - ДБ 
118,1 – МБ 
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Надання соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу учасників антитерористичної операції – 
управління праці та соціального захисту населення. 

У Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей – 
інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег 
надії” оздоровлено 50 учасників АТО та 86 дітей учасників АТО. 

- 

Продовження співпраці з благодійними організаціями щодо 

впровадження у місті соціальних проектів, у т.ч. щодо 
здійснення перевезень людей на візках (соціальне таксі) – 

управління праці та соціального захисту населення.  

Продовжується співпраця з Хмельницьким обласним фондом “Карітас”, 

який надає послуги з перевезення людей на візках (соціальне таксі). 

257,7 – МБ 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
соціальної спрямованості, у тому числі громадським 
організаціям інвалідів та ветеранів – управління праці та 

соціального захисту населення. 

Надано фінансову підтримку 50 громадським організаціям соціальної 
спрямованості, у т.ч. 31 громадській організації інвалідів і ветеранів. 
 

738,5 – МБ 

Проведення культурно-мистецьких заходів для інвалідів, 
ветеранів війни та праці, соціально-незахищених верств 

населення – управління праці та соціального захисту 
населення. 

Проведено наступні заходи: вітання матерів, які народили немовлят у 
міському перинатальному центрі у першу добу 2017 року, на День матері, 

День міста; день вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав, зустріч з учасниками бойових дій, сім’ями загиблих воїнів-

інтернаціоналістів; зустріч з ветеранами Другої світової війни з нагоди 
Дня визволення міста від фашистських окупантів; з нагоди Міжнародного 
Дня звільнення в’язнів концтаборів; до Великодніх свят; конкурс 

“Таланти багатодітних родин”; з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи; до Дня  пам’яті та примирення; до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій; до Міжнародного Дня захисту дітей; до Дня 
ліквідатора ЧАЕС; до Дня захисника України тощо. 

795,8 – МБ 
 

Всього: 

759242,7 - ДБ 

11665,2 - ПФ 

43710,0 - МБ 

141,1 – ВК 

147,8 – БК 

2.3.2.Підтримка сім’ї, дітей та молоді  

1. Здійснення соціального захисту, оздоровлення дітей та посилення сімейних цінностей. 

Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, 
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – служба у справах 
дітей. 

Надано статус 24 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піклування. 

У місті функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу і 2 прийомні сім'ї, у 
яких виховуються 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

- 
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піклування.  
Влаштовано під опіку 12 дітей, усиновлено 29 дітей громадянами України 
та 5 - іноземними громадянами. 

Проводиться інформаційна кампанія з роз’яснення питань влаштування 
дітей вищеназваних категорій на сімейні форми виховання. 

Продовження співпраці з громадським організаціями та 

благодійними фондами, які надають допомогу 
малозабезпеченим багатодітним сім’ям – управління праці 
та соціального захисту населення. 

Завдяки діяльності міської громадської організації “Багатодітні сім’ї 

“Ненька”  45 багатодітних  малозабезпечених сімей отримали  для дітей 
одяг та  взуття. 
 

10,0 - БК 

Здійснення соціальної роботи з сім’ями та особами, які 

опинились у складних життєвих обставинах – служба у 
справах дітей, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

Проводиться робота з сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини. 

Станом на  01.01.2018 р. на обліку знаходиться 1403 сім’ї, які потрапили у 
складні життєві обставини, у яких налічується 1706 дітей.  

Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувало 116 
сімей. Станом на 01.01.2018 р. під соціальним супроводом перебуває 66 
сімей, у яких виховується  91 дитина. 

Надано 13910 послуг (соціально-педагогічних, психологічних, 
юридичних, інформаційних). 

Проведено 149  тренінгових та лекційних занять, бесід, презентацій, 
заходів для 5905 учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, 
військовослужбовців. 

Організовано 63 профілактичних рейди (“Діти вулиці”, “Вокзал”, 
“Підліток”), відвідано 350 сімей. 

Ініційовано 84 притягнення до адміністративної відповідальності батьків 
та осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання батьківських обов’язків.  

- 

Проведення заходів для молоді, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та тих, які 

проживають у сім‘ях, що опинились у складних життєвих 
обставинах – служба у справах дітей, управління молоді та 

спорту. 

Для молоді, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
тих, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих 

обставинах підготовлено та проведено заходи, якими охоплено 4885 осіб, 
а саме: “Пам’ятаємо. Перемагаємо…!” (до дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні), “Добро творити легко” (збір сезонних речей для дітей, які 
знаходяться на окупованих територіях Луганської та Донецької областей), 
“Тобі, найкраща у світі…!” (до Міжнародного дня прав жінок і миру), 

“Від Заходу до Сходу”, “Ми за життя!”, благодійна акція “Ялинка 
бажань”, “Любов штовхає до життя” (захід для людей з обмеженими 

можливостями), відвідування циркових програм вихованцями дитячого 
будинку, прийомних сімей та будинку сімейного типу, “В колі сім’ї 

49,6 - МБ 
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народжується істина” та ін. До міжнародного Дня захисту дітей у 
кінотеатрі ім. Т. Шевченка організовано безкоштовний перегляд 
кінофільму для 50 дітей. 

До Дня знань 150 першокласників отримали у подарунок ранці з 
комплектом навчального приладдя.      

Проведено заходи до Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят. 

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 – управління молоді та спорту, департамент 
освіти та науки. 

У підліткових клубах за місцем проживання охоплено гуртковою та 
секційною роботою 1430 дітей та підлітків, у т. ч. у клубах, що надають 
платні послуги – 720 осіб (з них 60 дітей пільгових категорій), у 

бюджетних клубах – 710 осіб (третю частину становлять діти, що 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки) 

У СКЦ “Плоскирів” 14 дітей займаються безкоштовно у секціях та 
гуртках, що надають платні послуги. У 3 безоплатних гуртках 
займається близько 30 осіб. 

- 

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей, що 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки – 
управління молоді та спорту, департамент освіти на 

науки, управління праці та соціального захисту населення. 

У літній період забезпечено роботу 21 табору оздоровлення та відпочинку, 

зокрема: позашкільний навчальний заклад “Дитячо-юнацький оздоровчий 
комплекс “Чайка” (оздоровлено 870 дітей, з них 300- пільгових категорій); 

табір з денним перебуванням “Прибузька республіка” при палаці 
творчості дітей та юнацтва (оздоровлено 107 дітей, з них 48 - пільгових 
категорій); наметове містечко “Мандрівник” у с. Головчинці 

Летичівського району (охоплено відпочинком 45 дітей); 3 табори з денним 
перебуванням на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Старт”, “Олімп” 

і “Ракетка” для 170 обдарованих дітей-спортсменів; 8 таборів з денним 
перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти (відпочивало 742 
дитини, з них 131 - пільгових категорій) та 13 мовних таборів (відпочивала 

1381 дитина, з них 93 - пільгових категорій). 
Працювали групи денного перебування у 9 підліткових клубах Центру по 

роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання (охоплено змістовним 
дозвіллям близько 300 дітей).  
У таборах Хмельницької області та за її межами оздоровлено 289 дітей 

пільгових категорій. Відправлено на санаторно-курортне лікування у 
санаторні заклади 465 дітей. 

Рекреаційним центром “Берег надії” у літній період оздоровлено 86 дітей 
учасників АТО, 47 дітей із м. Старобільськ, 50 учасників АТО та членів їх 
сімей, 18 дітей з обмеженими можливостями. 

3478,3 - МБ 
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Забезпечення медичного супроводу літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей пільгових категорій, дітей тимчасово 
переміщених із зони антитерористичної операції та дітей, 

батьки яких брали участь в антитерористичній операції – 
управління охорони здоров’я.  

Медичні працівники, які працюють у Дитячо-юнацькому оздоровчому 
комплексі “Чайка”, супроводжували літній відпочинок та оздоровлення 
дітей пільгових категорій, тимчасово переміщених із зони АТО та дітей, 

батьки яких брали участь у АТО. 

- 

2. Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді, сприяння у реалізації творчого потенціалу. 

Залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи у 
профільних центрах – Центр роботи з дітьми та 

підлітками, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, СКЦ “Плоскирів”. 

У підліткових клубах за місцем проживання охоплено гуртковою та 
секційною роботою 1430 дітей та підлітків (у 2016 році – 1242 особи). У 

СКЦ “Плоскирів” у 11 секціях займається 178 дітей (у 2016 році – 92). 
 

- 

Проведення заходів, спрямованих на сприяння творчому й 

інтелектуальному розвитку молоді (дебатів, квестів, 
майстер-класів), організація роботи з талановитою та 
обдарованою молоддю – управління молоді та спорту. 

З метою підтримки ініціативи талановитої молоді під час проведення 

фестивалів “Свіжий вітер”, “Таланти України”, “Грінфест”, 
загальноміського Дня здоров`я організовувались творчі та спортивні 
майстер-класи для дітей.  

Для молоді проведено всеукраїнський дебатний турнір “Маю право”. 
Надано підтримку прес-клубу “Юний журналіст” для участі у 

міжнародному конкурсі журналістів “Прес-весна на Дніпрових хвилях”.  
За ініціативи учнівського самоврядування “Нова генерація” проведено 
“Школу лідерства”. 

Проводились загальноміські флеш-моби із створення найбільшої 
вишиванки та герба України, на підтримку створення молодіжного центру, 

чемпіонати КВН. 
У травні 2017 року проведено засідання круглого столу всеукраїнського 
рівня “Новий рівень зрілості студентського самоврядування: досвід та 

перспективи”.  
27-28 вересня 2017 року на базі Хмельницького національного 
університету відбувся всеукраїнський тренінговий семінар та презентація 

посібника для лідерів та активістів студентського самоврядування. 
Протягом грудня 2017 року 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. 

69,5 – МБ 
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Проведення заходів, спрямованих на утвердження 
патріотизму, розвитку духовності, моральності та 
загальнолюдських цінностей – управління молоді та 

спорту. 

Студенти Хмельницького національного університету ініціювали перегляд 
фільму просто неба у національному одязі. Для перегляду обрали 
кінострічку “Гіркі жнива”, під час якого було зафіксовано Рекорд України: 

292 особи переглядали фільм у вишиванках.  
Спільно з громадськими організаціями проведені урочисті заходи з нагоди 

визволення міста Хмельницького від фашистських загарбників, Дня 
українського козацтва, Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та інші.  

Учні навчальних закладів міста брали активну участь у міському етапі 
змагань всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів 

“Козацький гарт” та “Сокіл (Джура)”, у міських змаганнях “Юні козаки 
Поділля”. 
Вперше спільно з ГО ветеранів Афганістану та АТО проведено військово-

патріотичну гру “Лазертог”.  
У рамках вшанування пам’яті жертв голодоморів для учнівської та 

студентської молоді проводились уроки пам’яті, бесіди, лекції, показ 
документальних фільмів,  виховні години: “Твій біль, Україно”, “Великий 
Голодомор в Україні”, “Крихта хліба на землю впала”, “Голодомор: 

причини і наслідки”. 
До Дня жертв голодомору проведено екскурсію представників учнівського 

самоврядування до музею пам’яті жертв голодомору (смт. Меджибіж). 
У грудні 2017 року проведено козацькі забави для вихованців підліткових 
клубів, народознавчі заходи (“Андріївські вечорниці”, театралізовані 

дійства до Дня Св. Миколая, новорічні).     

50,6 - МБ 

Проведення профілактики негативних явищ у молодіжному 
середовищі шляхом проведення лекцій, тренінгів, вуличних 

акцій, флеш-мобів, змагань, соціальної реклами, 
індивідуальних консультацій – Центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, управління молоді та спорту. 

З метою профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі 
проведено наступні заходи та акції: “Ми за життя!”, “Життя без паління”, 

“Віртуальне життя. Користь чи ризик…”, “Зупинимо туберкульоз разом”, 
“Ми є, були і будем ми…Україна – це ми!”, “Пишаємося подвигами 
героїв”, “Молодь проти наркотиків”. 

Розповсюджувалась інформаційна друкована продукція: “Що слід знати 
про соціальні мережі”, “Ти не можеш її залишити, ...я не можу жити одна”, 

“ВІЛ/СНІД. Профілактика через усвідомлення проблеми”, “Ви отримали 
направлення на корекційну програму... ”, “Як зберегти життя і здоровий 
глузд після повернення з фронту”. 

Проводиться робота з наркозалежними, алкозалежними, ВІЛ-позитивним 

- 
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та їх родичами, індивідуальні та групові консультації у наркодиспансері, 
слідчому ізоляторі з неповнолітніми, надається допомога  тим, хто має 
умовний термін виконання покарання або звільняється з місць 

позбавлення волі. Проведено 9 групових та індивідуальних консультацій 
для 122 чоловік, які знаходяться на лікуванні у наркодиспансері. 

Надано 17 консультацій та проведено тренінги з неповнолітніми щодо 
мотивації до соціальної поведінки у СІЗО (охоплено 84  молодих людей, з 
них 13 – неповнолітніх).  

У серпні 2017 року відбулось засідання спостережної комісії з 
неповнолітніми, які утримуються у слідчому ізоляторі. 

Групи взаємодопомоги, які мають на меті надання психологічної 
допомоги батькам, дружинам та родичам нарко/алко залежних збираються 
3 рази на місяць у приміщенні Християнського Центру на вул. Пілотській, 

8/1. Проведено 26  занять для  336 чоловік. 

Надання організаційної та фінансової підтримки 
молодіжним громадським організаціям, молодим 

талановитим особистостям в участі, проведенні та 
організації культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів та 
інших молодіжних творчих акціях і проектах – управління 

молоді та спорту. 

Надано фінансову підтримку 12 молодіжним громадським організаціям на 
реалізацію 29 проектів. 

100,0 - МБ 

Запровадження виплати разових щорічний премій для 
обдарованої молоді міста до Дня молоді та Дня студента – 

управління молоді та спорту. 

Здійснюється розробка проекту Положення про виплату разових щорічних 
премій для обдарованої молоді міста до Дня молоді в Україні та 

міжнародного Дня студента. 

- 

Інформування молоді щодо державної підтримки проектів 

через призначення грантів Президента України для 
обдарованої молоді, присудження премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові України 

– управління молоді та спорту. 

На сайті управління молоді та спорту, сторінці у соцмережі “Фейсбук” 
розміщується інформація про можливість державної підтримки 
молодіжних проектів. 

Голові правління МГО “Молодіжний клуб розвитку” присуджено премію 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України у номінації “За захист населення, територій, навколишнього 
природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона 
навколишнього природного середовища, захист тварин”. 

- 

Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів, каворкінг-
центрів, хабів – управління молоді та спорту. 

З метою створення молодіжного Центру прийнято рішення виконавчого 
комітету від 28.12.2017 р. №977 “Про надання дозволу на передачу з 
балансу на баланс нежитлового приміщення міської комунальної 

власності на вул.  Кам’янецькій, 63”. 

- 
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Відкриття підліткового клубу “Сиріус” за адресою вул. 
Перемоги, 2 для дітей та молоді, у т.ч. для дітей з 
обмеженими можливостями – управління молоді та спорту. 

Після проведення капітального ремонту та облаштування пандусу 
розпочав роботу підлітковий клуб “Сиріус”, у якому організовано заняття 
для дітей з обмеженими можливостями. 

- 

Залучення молоді та молодіжних громадських організацій 

до управління містом – управління молоді та спорту. 

Спільно з ГО “Молодь за краще майбутнє” реалізовані проекти “Школа 

лідера” та “Школа волонтера” (навчання пройщли 80 активістів 
молодіжного руху). 

5,1 - МБ 

Всього: 
3753,1 - МБ 

10,0 - БК 

2.3.3. Інноваційний розвиток системи освіти 

1. Розвиток мережі навчальних закладів та покращання їх матеріально-технічного забезпечення відповідно до сучасних вимог. 

Проведення робіт з реконструкції ДНЗ №3 з добудовою 

приміщень на 4 групи на пров. Успенського (Жукова), 5 та 
будівництва зовнішніх мереж електропостачання закладу – 
управління капітального будівництва. 

Роботи виконано у повному обсязі. 659,1 - МБ 

Проведення робіт з реконструкції недобудованого 

плавального басейну ЗОШ №20 під дитячий дошкільний 
заклад на 6 груп на вул. Івана Павла ІІ (Ричко), 1, 

будівництва зовнішніх мереж електропостачання  закладу та 
реконструкції котельні – управління капітального 
будівництва. 

Роботи виконуються. Завершено реконструкцію котельні, розпочато 

будівництво зовнішніх мереж. 
 

11565,8 - МБ 

Проведення робіт з реконструкції з надбудовою приміщень 
НВК №10 на вул. Водопровідній, 9А – управління 
капітального будівництва. 

Відкориговано проектно-кошторисну документацію, отримано 
позитивний експертний звіт державної експертизи. 

1671,5 - МБ 

Проведення робіт з реконструкції з добудовою до 

приміщення СЗОШ №18 ім. В. Чорновола на вул. 
Кам'янецькій, 119 – управління капітального будівництва. 

Роботи виконуються. 2353,8 - МБ 

Проведення робіт з добудови приміщення на 6 груп НВО 

№1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – управління 
капітального будівництва. 

Відкориговано проектно-кошторисну документацію, отримано 

позитивний експертний звіт державної експертизи. 

537,5 - МБ 

Проведення робіт з будівництва навчально-виховного 
комплексу на вул. Залізняка, 32 – управління капітального 

будівництва. 

Роботи виконуються. 28695,1 – МБ 
5000,0 - ДБ 
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Проведення робіт з будівництва дошкільного навчального 
закладу на 120 місць на пров. Шостаковича, 28-А – 
управління капітального будівництва. 

Проводиться коригування проектно-кошторисної документації. - 

Відкриття та облаштування у дошкільних навчальних 

закладах додаткових груп – департамент освіти та науки. 

З метою забезпечення доступності до якісної дошкільної освіти дітей 

продовжується будівництво навчально-виховного комплексу на 215 місць 
у мікрорайоні Озерна, дошкільних навчальних закладів на 120 місць у 

мікрорайоні Лезневе та на 180 місць у мікрорайоні Гречани, 4 груп на 
120 місць у НВО №1 у мікрорайоні Виставка, відновлює роботу корпус 
ДНЗ №25 на 120 місць у Центральному мікрорайоні. Відновлено роботу 2 

груп ДНЗ №3 у мікрорайоні Ружична та 1 групи ДНЗ №43 у Південно-
Західному мікрорайоні. 

- 

Виконання робіт з капітального ремонту корпусу дитячо-

юнацького оздоровчого комплексу “Чайка” та 
облаштування спортивного майданчика – департамент 
освіти та науки. 

Проведено капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення, поточні ремонти приміщень Дитячо-юнацького 
оздоровчого комплексу “Чайка”.  
Облаштовано спортивний майданчик на території табору. 

2461,5 - МБ 

Виконання робіт з капітального ремонту палацу творчості 
дітей та юнацтва, облаштування скейт-парку – 
департамент освіти та науки. 

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

1867,2 - МБ 

Проведення капітальних та поточних ремонтів у 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 
(ремонт покрівель, санвузлів, харчоблоків тощо) – 

департамент освіти та науки. 

Виконано наступні роботи: проведено капітальні ремонти покрівель (1,2 

млн. грн.); поточні ремонти приміщень (1,0 млн. грн.), санвузлів (4,3 млн. 
грн.), харчоблоків (2,9 млн. грн.), електроустановок та вентиляційних 

мереж (0,8 млн. грн.); монтаж пожежних сигналізацій (1,8 млн. грн.);  
заміну вікон (1,2 млн. грн.) та ін. Біля навчальних закладів встановлено 
велопарковки (140,0 тис. грн.).  

13847,1 - МБ 

Оновлення матеріально-технічної та навчальної бази 

профільних кабінетів (фізики, хімії, математики, географії, 
біології) – департамент освіти та науки. 

Оновлено матеріально-технічну та навчальну базу профільних кабінетів 

(захисту Вітчизни, української мови та літератури): придбано гвинтівки, 
макети автоматів Калашникова, літературу. 

499,5 - МБ 

Придбання комп’ютерних класів та мультимедійних 

комплексів для закладів освіти, оновлення та модернізація 
наявної комп’ютерної техніки – департамент освіти та 
науки. 

Придбано комп’ютерну техніку (4,0 млн. грн.). 

Для впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах науково-
педагогічного проекту “Інтелект України” придбано 17 телевізорів та 17 
ноутбуків. 

4450,5 - МБ 

Оновлення спортивних та ігрових майданчиків, 
облаштування футбольних полів на території навчальних 
закладів – департамент освіти та науки. 

Завершено капітальний ремонт та облаштування спортивних майданчиків 
НВК №№ 6, 7, 9. 
 

2444,9 - МБ 
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Впровадження проекту “Безпечна школа №19”, 
встановлення нових та ремонт існуючих огорож навколо 
навчальних закладів – департамент освіти та науки. 

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. 

1527,9 - МБ 

Забезпечення умов для ефективного функціонування і 
розвитку установ та закладів професійно-технічної освіти 

різних форм власності та підпорядкування – департамент 
освіти та науки. 

Проводилось фінансування закладів професійно-технічної освіти 
(заробітна плата, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата 

комунальних та інших послуг, стипендії тощо). 

79903,2 - МБ 

Розробка до 1 травня 2017 року механізму відшкодування 
витрат за навчання студентів, які є мешканцями інших 

територіальних громад – департамент освіти та науки. 

Продовжується робота над розробкою механізму відшкодування витрат за 
навчання студентів, які є мешканцями інших територіальних громад. 

- 

2. Створення належних умов для підвищення освітнього рівня та всебічного розвитку здібностей дітей та молоді.  

Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-
технологій, запровадження у навчально-виховний процес 

прогресивних методів навчання – департамент освіти та 
науки. 

З вересня 2017 року 6 закладів загальної середньої освіти беруть участь у 
пілотному проекті щодо впровадження електронного журналу.  
У ряді закладів загальної середньої освіти створено навчально-методичну 
базу з ІТ-дисциплін (розроблення інтерактивних, проективних, кейс- 

технологій, електронних навчальних курсів, підручників, посібників, 
системи комп’ютерного тестування знань). 
Проведено майстер-класи на базі кабінетів хімії, фізики, біології (які 

забезпечені інтерактивним обладнанням) для вчителів міста та області з 
питань впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.  

У навчально-виховний процес впроваджуються хмарні технології. 25-26 
вересня 2017 року на базі НВК №10 відбувся Всеукраїнський семінар 
“Хмарні сервіси в освіті”. 

У НВК №10 розроблено схему централізованого управління 
комп’ютерною технікою вчителів і техперсоналу.  

Гімназією №2 створено інформаційно-пошукову систему, яка містить дані 
про учнів, вчителів, розклад уроків, моніторинг результативності роботи 
вчителів та учнів.  

94,0 - МБ 

Створення навчально-методичної бази з ІТ-дисциплін, 

участь у проведенні ярмарки “ІТ Хмельницький” з метою 
популяризації інформаційних технологій в освітніх закладах 

– департамент освіти та науки. 

НВК №2 є експериментальним майданчиком НАПН України з теми: 

“Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально-виховного 
комплексу засобами мережевих технологій та дистанційної освіти”. У 

навчальному закладі створена творча група щодо використання мережевих 
технологій у навчально-виховному процесі. Працював постійно діючий 
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семінар “Мережеві технології як засіб підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу”, проводилися майстер-класи, вчителі 
опановували використання корпоративної пошти, Googlе Drive, Googlе 

 форм, програми Mind Mаster  та створення GR - кодів для підвищення 
взаємодії вчитель-учень. У хмарних сервісах Googlе+  створена спільнота 

НВК №2, розроблено віртуальний методичний кабінет. Учителями  
інформатики проведено  дослідження у мережі Інтернет доступних 
інструментаріїв, які можуть бути використані під час проведення 

навчально-виховного процесу. Для вчителів закладу проведені  семінари 
та навчальні тренінги щодо можливостей використання зазаначених 

сервісів для навчання учнів. 
У травні 2017 року на базі гімназії №2 для учителів шкіл проведено 
семінари-практикуми щодо використання інтерактивних дошок. Створено 

інформаційно-пошукову систему, яка містить дані про учнів, вчителів, 
розклад уроків, моніторинг результативності роботи вчителів та учнів. 

Створено автоматизоване робоче місце, у розділі “Навчання” оформлено 
особисті сторінки кожного педагога, які містять методичні напрацювання, 
адреси корисних сайтів, відеофрагменти, матеріали для підготовки до 

іспитів, ЗНО, інтерактивні завдання, тестування тощо. 

Забезпечення участі навчальних закладів у міжнародних 
освітніх проектах, організація стажування та обміну 

досвідом педагогічних працівників та методистів у країнах 
Європи – департамент освіти та науки. 

У лютому 2017 року 12 педагогічних працівників, з метою обміну 
досвідом, відвідали загальноосвітні навчальні заклади Куявсько-

Поморського воєводства (Польща). 
У березні 2017 року директор НВК №2 у складі делегації директорів 
України відвідав Ізраїль з метою вивчення системи освіти цієї країни.  

СЗОШ №6 продовжує участь у проекті Європейського Союзу “E Twinning 
Plus”.  

4 - 6 травня 2017 року у Мюнхені відбувся захід на тему “Creative and 
Cultural Education – Inclusive Approaches”. Україну на заході представила 
Юлія Троян (амбасадор, СЗОШ №6). 

У 2017 році учасником проекту Європейського Союзу “E Twinning Plus” 
для загальноосвітніх навчальних закладів України став НВК №2 (вчитель 

англійської мови прийняла участь у конференції для вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів, яка відбулася 18 травня 2017 року у 
м. Львові).  

З 29 квітня по 8 червня 2017 року заступник директора з навчально-
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виховної роботи СЗОШ №8 була учасником проекту ADA (American with 
Disabilities Act) Anniversary Inclusive Education Fellowship Program в  
м. Міннеаполіс та м. Вашингтон округ Колумбія. 

Загальноосвітні навчальні заклади міста приймали участь у конкурсі  
проекту “GoCamp 2017”. За результатами конкурсу до зазначеного 

проекту увійшли НВО №5, СЗОШ №12, ліцей №17. 
У серпні 2017 року вчителі польської мови технологічного 
багатопрофільного ліцею та ЗОШ №25, з метою обміну досвідом, 

відвідали м. Вроцлав (Польща). 
У липні-серпні 2017 року ЗОШ №20 брала участь у пілотному освітньому 

проекті “Абетка польського класу”. 
ЗОШ №22 брала участь у Всеукраїнських та Міжнародних педагогічних 
читаннях та інших заходах з гуманної педагогіки.  

Протягом 2017 року вчителі гімназії №2 брали участь у міжнародному 
проекті “eTwining”.  

ЗОШ №28 була учасником міжнародного шкільного проекту “Родинна 
твердиня” та проекту “Муніципальна енергетична реформа в Україні”.  

Створення умов для участі учнів у стипендіальних 
програмах міжнародних освітніх організацій – 

департамент освіти та науки. 

Шестеро учнів СЗОШ №6  отримали стипендію на тритижневі мовні 
курси у Німеччині. Стипендія надана у рамках роботи у проекті “Школа 

майбутнього” (одним із спонсорів проекту є Міністерство закордонних 
справ Німеччини, проект реалізується за допомогою “GOETHE 

INSTITUT“). 
Учениці гімназії №2 та Хмельницького колегіуму ім. В. Козубняка 
пройшли конкурсний відбір за програмою FLEX та будуть навчатися у 

США протягом 2017-2018 років.  
Учень СЗОШ №8 брав участь у програмі культурного обміну майбутніх 

лідерів FLEX, яка адмініструється в Україні організацією Американської 
Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки Міністерства 
освіти і науки України. 

- 

Створення умов для розвитку здібностей обдарованих дітей, 

надання їм освітніх послуг за рахунок позашкільної освіти, 
факультативної та гурткової роботи – департамент освіти 

та науки. 

У закладах загальної середньої освіти організовано роботу 179 гуртків та 

секцій, при навчальних закладах діють факультативи та наукові 
товариства, надаються індивідуальні та групові консультації. 

Загальна кількість вихованців, залучених до роботи у гуртках, студіях і 
секціях на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 
становить 13510, що складає 45% від загальної кількості дітей. 
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На базі палацу творчості дітей та юнацтва організовано роботу 55 
різнопрофільних гуртків (144 групи).  
Міським центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

охоплено позашкільною освітою 490 осіб у 29 гуртках.  
Дитячо-юнацький центр працював за 4 напрямами: науково-технічний 

- 13 гуртків (176 вихованців); фізкультурно-спортивний - 18 гуртків 
(280 вихованців); художньо-естетичний - 3 гуртки (48 вихованців);     
соціально реабілітаційний - 1 гурток (15 вихованців). 

До занять у спортивних секціях ДЮСШ залучено 478 вихованців.  
У Хмельницькому міжшкільному навчально-виробничому комбінаті діяли 

33 групи, у яких навчалися 517 учнів.  

Забезпечення участі міських учнівських команд у обласних, 
всеукраїнських, міжнародних предметних олімпіадах, 
конкурсах,конференціях з метою виявлення і самореалізації 

обдарованих дітей та молоді – департамент освіти та 
науки. 

У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт взяли участь 
представники наукових товариств загальноосвітніх навчальних закладів 
міста. На розгляд журі представлено 267 робіт, з них 170 робіт (64%) 

відзначені призовими І, ІІ, ІІІ місцями. У ІІ етапі взяли участь 53 учні,  
переможцями стали 40 учнів. У ІІІ етапі взяли участь 13 учнів, 

переможцями стали 11 учнів. 
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 2363 учні 
навчальних закладів міста (16,9% від загальної кількості учнів 6-11 

класів), переможцями стали 964 учні. У ІІІ етапі взяли участь 108 
учасників, 95 учнів стали переможцями. У ІV етапі взяли участь 16 

учасників, 6 учнів стали переможцями. 
У вересні 2017 року учениця СЗОШ №6 посіла ІІІ місце на Міжнародному 
конкурсі “Твоя пісня для одного світу” – Всесвітній конкурс-фестиваль 

під егідою “Організація сервіс для ініціатив розвитку”. 
Досягнення учнів-членів міського учнівського самоврядування: “Нова 

генерація міста”: І місце у фотоконкурсі “Світ крізь об’єктив”; ІІ місце  у 
Міському конкурсі відеофільмів; ІІ місце у номінації “Медіапроект” у 
Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики “Прес-

Весна на Дніпрових схилах” (м. Київ); І та ІІ  місця у обласному конкурсі 
юних журналістів; ІІІ місце у XІІ Міжнародному кінофестивалі 

“Кінокімерія―2017” (м. Херсон); І та ІІ місця у заочному етапі 
міжрегіонального фото-відеофестивалю “Осінні барви Буковини” (м. 
Вижниця Чернівецької обл.). 
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Здійснення виплати персональних стипендій міської ради 
обдарованим дітям, талановитій молоді та премій міської 
ради кращим педагогічним працівникам навчальних 

закладів міста – департамент освіти та науки. 

Виплачено персональні стипендії 26 учням та 34 кращим педагогічним 
працівникам навчальних закладів міста. 
 

821,7 - МБ 

Проведення заходів національно-патріотичного 
спрямування – департамент освіти та науки. 

 

Проведено військово-патріотичні заходи: військово-польові збори для 
учнів 11-х класів, які закінчили вивчення предмету “Захист Вітчизни” (671 

учень); гра “Сокіл Джура” (350 учнів); проект “Потяг єднання України 
“Труханівська Січ”; триденні методично-військові збори з предмету 
“Захист Вітчизни” на базі Національної академії державної прикордонної 

служби України ім. Б. Хмельницького; змагання “Козацький гарт”. 
Проведено національно-патріотичні заходи: 

- І міський конкурс читців-декламаторів “Слово нації”; 
- проекти “Місто-діти-влада”, “Моя позиція”; 
- конкурс національно-екологічних 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”; 
- міський конкурс шкільних євроклубів “Український вибір - 

євроінтеграція”; 
- акція “Вони відійшли у вічність, залишившись серед живих”, під час 

проведення якої учні шкіл міста писали листи до сімей Героїв Небесної 
Сотні; 
- ІІ районний етап VІІ Всеукраїнського конкурсу “Моральний вчинок”; 

- ряд тематичних виховних годин національно-патріотичного 
спрямування: до Дня визволення України, дня українського козацтва, Дня 

Соборності України, Дня небесної сотні. 
Радою міського учнівського самоврядування “Нова генерація міста” 
проведено міські акції (“День МИРУ”, “День Доброти”, “День 

толерантності”, “Найкращий подарунок – мир!”, “Дякую, солдате!”); 
організовано V міський конкурс літературних творів “Україна 

починається з тебе”; проведено регіональний збір лідерів учнівського 
самоврядування “Школа лідерства” та інклюзивний проект 
“Open(he)ART”. 

Створено нові фільми: “Новорічне вітання воїнів АТО”, “Уроки 
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Суржика”, “Українська мова серед мов народів світу”, “Дякую, солдате!” 
тощо. 

Підтримка та розвиток гуртків, творчих об’єднань еколого-
натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів – 

департамент освіти та науки. 

У міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді є 
туристичне спорядження для проведення гурткових занять, походів, 

експедицій, організації та проведення оздоровлення. Центром охоплено 
490 вихованців у 29 гуртках.  
Вихованці Центру щорічно беруть участь у туристсько-краєзнавчих 

конкурсах та акціях: Всеукраїнській експедиції учнівської молоді “Моя 
Батьківщина – Україна”, Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної 

літератури та Всеукраїнському конкурсі туристсько-краєзнавчих 
експедицій “Мій рідний край”.  

- 

Забезпечення всебічної допомоги дітям пільгових категорій 
(надання грошової допомоги дітям-сиротам та студентам 

пільгових категорій для здобуття вищої освіти,організація 
безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, батьки яких є учасниками або загинули під час участі 
в антитерористичній операції, дітей, переміщених з зони 

проведення антитерористичної операції) – департамент 
освіти та науки. 

На обліку перебуває 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  
піклування, з них 123 дитини шкільного віку мають єдиний квиток, який 

дає право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, виставок та 
проїзд у громадському транспорті.  

25 випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, виплачено матеріальну допомогу на суму 11,3 тис. гривень. 
19 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які досягли повноліття виплачено матеріальну допомогу у 
сумі 34,4 тис. гривень. 

84 учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, виділено кошти на придбання спортивного одягу на суму 
29,4 тис. гривень. 

Організовано харчування дітей за рахунок коштів міського бюджету: 
- у загальноосвітніх навчальних закладах: 75 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 13589 дітей - учнів 1-4 класів, 151 
учня спеціальних шкіл, 278 учнів з малозабезпечених сімей, 349 
вихованців пільгових категорій груп продовженого дня, 1117 дітей, 

батьки яких є (були) учасниками АТО, 147 дітей тимчасово переміщених 
із зони проведення АТО та 88 дітей, які навчаються у інклюзивних класах; 

- у закладах дошкільної освіти: 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 491 дитини, батьки яких є (були) учасниками 
АТО, 44 дітей, тимчасово переміщених із зони проведення АТО, 554 дітей 

з багатодітних сімей, 641 дитини-інваліда та дитиниз малозабезпечених 
сімей. 

29464,0 - МБ 
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3. Забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти та всебічного розвитку дітей з особливими потребами,                                                              

їх професійної підготовки та соціальної інтеграції. 

Сприяння збільшенню кількості навчальних закладів, що 
запроваджують інклюзивну форму навчання – 

департамент освіти та науки. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими 
потребами, шляхом залучення їх до навчання у інклюзивних класах та 

групах 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). 

У закладах створені умови для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, з якими працює команда спеціалістів: вчитель-дефектолог, 

практичний психолог, вчитель-логопед, медична сестра-реабілітолог, 
соціальний педагог тощо. 

- 

Забезпечення сучасним обладнанням спеціальних та 
інклюзивних груп – департамент освіти та науки. 

Для СЗОШ №8 придбано комп’ютерну техніку та мультимедійний 
комплекс, спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку. 

Для СЗОШ №15 придбано медичне реабілітаційне обладнання, 
тифлотехніку, спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, 

комп’ютерну техніку та мультимедійний комплекс. 
Для СЗОШ №33 придбано навчально-корекційне обладнання з 
програмним забезпеченням.  

1589,9 - МБ 

Забезпечення спеціальної підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивного навчання у навчальних закладах міста – 
департамент освіти та науки. 

З метою підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, на базі Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти проведено курсову 

перепідготовку 88 спеціалістів (49 вчителів індивідуального навчання, 11 
вчителів-логопедів, 16 дефектологів, 7 практичних психологів,  
5 асистентів вчителя). 

Організовано семінари, вебінари, засідання творчої групи для 

- 
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педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими потребами.  
Спеціалісти приймали участь у міських, обласних та всеукраїнських 
педагогічних читаннях, науково-практичний семінарах, науково-

практичних конференціях (45 заходів). 

Всього: 
184454,2 – МБ 

5000,0 - ДБ 

2.3.4. Забезпечення доступності якісних медичних послуг 

1. Розвиток первинної та вторинної допомоги, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

Ремонт приміщень та відкриття амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини у мікрорайонах міста – 
управління охорони здоров’я. 

У 6 приміщеннях проведені ремонти для відкриття амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини (на вул. Зарічанській, 30; вул. Зарічанській, 
4; вул. Залізняка, 34/1; вул. Маршала Гречко, 12; вул. Волочиській, 6, вул. 
Кам’янецькій, 257/1). 

2642,8 - МБ 

Проведення капітальних та поточних ремонтів медичних 

закладів міста – управління охорони здоров’я. 

Проведено капітальний ремонт покрівлі та приміщень міської лікарні 

(терапевтичного відділення №1, санвузлів у корпусі №3, відділення 
гемодіалізу, харчоблоку тощо).  

У міській дитячій лікарні завершено капітальний ремонт хірургічного 
відділення, кабінетів поліклініки, інженерних мереж та приміщення для 
дитячої стоматологічної поліклініки. 

8248,2 - МБ 

Оснащення лікувально-профілактичних закладів міста 

сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням – 
управління охорони здоров’я. 

Для міської лікарні придбано набір хірургічного інструменту, обладнання 

для травматологічного відділення лікарні. 
Проведено ремонт МРТ та придбано головну катушку. Для поліклініки 

№3 придбано флюорографічний апарат. 

2742,5 - МБ 

Доукомплектування та введення в дію методики 
екстракорпорального запліднення у міському 

перинатальному центрі – управління охорони здоров’я. 

Завершено ремонт приміщення у міському перинатальному центрі та 
впроваджено всі етапи методики екстракорпорального запліднення.  

 

- 

Відкриття відділення медичної реабілітації – управління 
охорони здоров’я. 

Вивчаються технічні можливості створення відділення медичної 
реабілітації у одному з лікувальних закладів міста.  

- 

2. Профілактика захворювань та своєчасне їх лікування, надання медичної допомоги пільговим категоріям населення.  

Забезпечення якісної та своєчасної діагностики 
туберкульозу, впровадження сучасних принципів 

організації лікування хворих на туберкульоз, проведення 
санітарно-просвітницької роботи – управління охорони 

Проведено 153,7 тис. профілактичних флюорографічних оглядів (121,2 
тис. - у 2016 році).  

Охоплено туберкулінодіагностикою 27317 дітей, що складає 659,3 на 1 
тис. дітей, що підлягають діагностиці.  

- 
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здоров’я. План виконання вакцинації БЦЖ новонародженим виконано на 23,6% у 
пологовових будинках та на 63,7% у амбулаторно-поліклінічних закладах. 
Бактеріоскопічно обстежено 431 особу з підозрою на туберкульоз або його 

рецидиви, виявлено 8 позитивних результатів. 
У 2017 році захворіли на туберкульоз 116 мешканців міста (43,7 на 100 

тис. населення), за 2016 рік – 126 мешканців (47,3 на 100 тис. населення). 
Проведено 366 лекцій з профілактики туберкульозу, прийнято участь у 4 
теле- та 4 радіопередачах, розміщено 4 публікації у пресі. 

Виявлення на ранніх стадіях онкологічних захворювань, 

належний рівень лікування хворих, проведення санітарно-
просвітницької роботи серед населення щодо ризиків 

виникнення онкологічних захворювань – управління 
охорони здоров’я. 

За 2017 рік захворюваність на злоякісні новоутворення залишилась майже 

на рівні минулого року і складає 1043 випадки (1041 – у 2016 році), що 
становить 392,6 на 100 тис. населення  (390,9 – у 2016 році). Питома вага 

візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених у Ш стадії, складає 
3,9% (3,1% у 2016 році). Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених 
в ІV стадії, збільшилась і становить 9,7% (8,1% - у 2016 році).  

Проведено 216 лекцій з питань профілактики онкологічних захворювань, 9 
теле-, 9 радіопередач  та розміщено 8 публікацій у пресі. 

- 

Покращення рівня діагностики захворювання мешканців 

міста на цукровий діабет та забезпечення цих хворих 
цукрознижуючими лікарськими засобами і виробами 
медичного призначення – управління охорони здоров’я. 

Станом на 01.01.2018 р. на обліку перебуває  понад 10,0 тис. пацієнтів, 

хворих на цукровий діабет, у т.ч. 78 дітей.   
1400 пацієнтів використовують препарати інсуліну. Впродовж 2017 року 
діагностовано 4686 ускладнень, з них 292 – вперше. 

Усі пацієнти безперебійно забезпечувались препаратами інсуліну та 
таблетованими цукрознижуючими препаратами.  

781,2 – МБ 

 

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення мешканців міста  під час перших трьох днів 
лікування у відділеннях анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії, при зверненні у травматологічні пункти 

та часткове забезпечення медикаментами  під час 
стаціонарного лікування у міській лікарні та міській дитячій 

лікарні – управління охорони здоров’я. 

Продовжено закупівлю медикаментів, виробів медичного призначення та 

витратних матеріалів для безкоштовного  лікування хворих у перші три 
дні у відділеннях анестезіології з ліжками інтенсивної терапії міської та 
міської дитячої лікарень. Для забезпечення надання медичної допомоги на 

належному рівні кошти виділені також для травматологічних пунктів 
лікарень.  

Завдяки цьому безкоштовно проліковано у відділенні реанімації з ліжками 
інтенсивної терапії міської лікарні 853 пацієнти, у міській дитячій лікарні 
– 488 дітей. У травматологічних пунктах безкоштовно витратними 

матеріалами скористалися при зверненні за медичною допомогою 23465 
дорослих та 12768 дітей. 

24387,8- МБ 

Забезпечення пільгових категорій мешканців в частині 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

Для забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами 

для амбулаторного лікування використано 4,6 млн. грн., зокрема 

8730,0 - МБ 
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рецептами лікарів у разі їх амбулаторного лікування – 
управління охорони здоров’я. 

забезпечено ліками пацієнтів з муковісцидозом на суму 648,5 тис. грн., 
онкологічних хворих (знеболюючими препаратами) на суму 438,4 тис. 
грн., пацієнтів з хворобою Паркінсона на суму 217,3 тис. грн., пацієнтів з 

бронхіальною астмою на суму 123,5 тис. гривень. 
Відповідно до урядової програми “Доступні ліки” мешканцями міста 

безоплатно або з частковою доплатою отримано ліків на суму понад 4,1 
млн. гривень.   

Проведення медичного огляду та лікування дітей-інвалідів, 
дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей – управління 

охорони здоров’я. 

Медичними закладами оглянуто 1093 дитини-інваліди (98,8%), 123 
дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування (98,4%) 

та 4151 дитина з багатодітних сімей (97,7%). 

- 

Забезпечення слуховими апаратами інвалідів з вадами слуху 
(відповідно до звернень) та  пільгового зубопротезування 

соціально незахищених верств населення – управління 
охорони здоров’я. 

Аналоговими слуховими апаратами забезпечено 49 інвалідів. 
Проведено пільгове протезування зубів 442 особам, зокрема 36 інвалідам 

війни,  53 учасникам бойових дій, 86 інвалідам загального захворювання, 
14 учасникам війни, 76 ветеранам праці та 177 пенсіонерам за віком. 
Здійснено 533 виїзди до пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися. 

Проведено протезування 37 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.  

1312,2 - МБ 

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних 
заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб 

(забезпечення імунобіологічними препаратами та 
проведення імунопрофілактики) – управління охорони 

здоров’я. 

Для проведення екстреної профілактики сказу та правцю  придбано 75 
ампул антирабічного імуноглобуліну для травматологічного пункту 

міської лікарні та 1000 доз дифтерійно-правцевого анатоксину. 
  

87,5 - МБ 

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для 
населення з питань здорового способу життя, запобігання 
розвитку захворювання на цукровий діабет, профілактики 

серцево-судинних та мозково-судинних захворювань, 
профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями 

– управління охорони здоров’я. 

У закладах охорони здоров’я розміщено наочну інформацію про шкідливі 
наслідки для здоров’я людини паління тютюнових виробів та впливу  
алкоголю. 

У навчальних закладах медичними працівниками відділення дитячих 
дошкільно-шкільних закладів міських центрів первинної медико-

санітарної допомоги проводяться “Уроки здоров’я”, присвячені 
пропаганді здорового способу життя та профілактиці тютюнопаління, 
вживанню алкоголю та наркотиків серед учнівської молоді. 

Лікарями прочитано 608 лекцій з питань пропаганди здорового способу 
життя (“Значення для здоров’я фізкультури і спорту, загартування, 

раціонального харчування”, “Протиалкогольна пропаганда”, 
“Антинікотинова пропаганда”, “Протинаркоманійна пропаганда”), 
прийнято участь у 12  радіо- та 9 телепередачах, розміщено 6 публікацій у 

пресі.  

- 
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3. Впровадження інформаційних технологій в заклади охорони здоров'я міста. 

Впровадження телекомунікаційних технологій та 
налагодження електронного документообігу в міських 

комунальних закладах охорони здоров’я – управління 
охорони здоров’я. 

Розпочато роботу з впровадження телекомунікаційних технологій 
(здійснюється навчання спеціалістів).  

  

- 

Удосконалення та розширення роботи програми з 
електронного запису на прийом до лікаря у амбулаторно-

поліклінічних закладах міста – управління охорони здоров’я. 

В усіх амбулаторних закладах міста розпочато роботу програми 
“Поліклініка без черг” – MEDICS, метою якої є впорядкування запису на 

прийом до лікаря та зменшення черг у поліклініках. Пройшли навчання 
реєстратори центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінік. 

Для центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 придбано 
комп’ютерну техніку. 

399,9 - МБ 

Забезпечення ведення на електронних носіях реєстру 

хворих на інфаркт міокарду та пацієнтів, які перенесли 
гостре порушення мозкового кровообігу – управління 
охорони здоров’я. 

Розпочато роботу із створення реєстрів пацієнтів, які перенесли інфаркт 

міокарду та гостре порушення мозкового кровообігу.  

- 

Всього: 49332,1 – МБ 

2.3.5. Задоволення культурних потреб населення та охорона культурної спадщини  

1. Розвиток міста як центру фестивалів та подієвого туризму. 

Започаткування та проведення у місті низки фестивалів – 

управління культури і туризму. 

Проведено 215 культурно-мистецьких заходів: концертів, виставок та свят, 

у т. ч. 9 творчих фестивалів: 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” під відкритим небом; 

міжнародний фестиваль моно-вистав “Відлуння”; міський літературний 
фестиваль “Слово єднає!”; регіональний фестиваль-конкурс української 
патріотичної пісні та музики “Червона калина”; новорічний фестиваль 

“Тисячі вогнів Коляди”. 

894,7 - МБ 

Проведення скульптурного пленеру – управління культури і 
туризму. 

Проведення скульптурного пленеру заплановано на 2018 рік. - 

Підтримка громадських творчих ініціатив щодо проведення Надано підтримку у проведенні 59 масштабних мистецьких заходів, 73,4 - МБ 
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мистецьких заходів – управління культури і туризму. ініційованих громадськими організаціями та активістами, зокрема: 
фестиваль “GREENFEST”; вечір української пісні “Ми – Українці!”; 
благодійний концерт пам’яті Кузьми Скрябіна; заходи до 28-ї річниці 

виводу військ з Афганістану, виставка візуального мистецтва спільно з 
молодіжною мистецькою платформою; спільна молитва за Україну разом 

із Духовною радою міста; благодійний вечір “Молитва за Україну” 
спільно з обласним підрозділом ГО - об’єднання українок “Яворина”; 
благодійний фестиваль “Щедрику Ведрику”, концерт співака – волонтера 

С. Файфури спільно з обласною спілкою учасників бойових дій та 
інвалідів війни; проект “Твоя країна. Хмельницький” від ГО “Молодь за 

краще майбутнє», літературно-перекладацький фестиваль 
“TRANSLATORIUM”, всеукраїнський веломарафон “Подільська сотка” 
від ГО “Критична Маса”. 

Видання загальноміської фестивальної мапи на 2017 рік – 

управління культури і туризму. 
Видано загальноміську фестивальну мапу “Мистецький календар”, що 

видається щоквартально. 

- 

2. Дослідження та популяризація історії міста, народних традицій та обрядів. 

Розробка нових екскурсій – управління культури і туризму. Розроблено нові туристичні маршрути та тексти пішохідних екскурсій: 
“10 музеїв” (вул. Проскурівська), “Романтика Проскурівського модерну” 
(пам'ятки архітектури міста), “У пошуках середньовічної фортеці” 

(набережна річки Південний Буг, парк ім. М. Чекмана,   історичний район 
“Старе місто”), “Місцями подій Української революції у Проскурові 1917-

1920 р.р. ”. 

- 

Придбання музейних експонатів – управління культури і 
туризму. 

Для музею історії міста придбано музейні експонати. У рамках акції 
“Подаруй музею експонат” отримано 663 експонати, що поповнили фонди 
та експозицію музею історії міста. 

62,5 - МБ 

Видання бібліотечно-бібліографічного покажчика про 

лауреатів міських премій імені М. Орловського та  
Б. Хмельницького – управління культури і туризму. 

Зібрано текстові матеріали та фотографії для покажчиків про лауреатів 

міських премій імені М. Орловського та Б. Хмельницького. Підготовлено 
бібліографічні описи творів лауреатів та інформацію про них, розроблено 

обкладинки. Бібліотечно-бібліографічні покажчики підготовлено до 
друку. 
Видання покажчика відбудеться у 2018 році. 

- 

Запровадження автобусних екскурсій містом для учнів 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів міста – 
управління культури і туризму. 

Запроваджено проект “Екскурсійний автобус”. 
Автобусними екскурсіями містом “Знайомтесь, Хмельницький!” 
скористалося понад 600 хмельничан та гостей міста. 

- 
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Спільно з благодійним фондом “Хесед Бешт” організовано школу 
екскурсоводів, у якій підготовлено 8 фахівців з історії міста. 

Видання збірки фольклорних матеріалів “Пісні 
Наддністрянщини Хмельницької області” – управління 

культури і туризму. 

Проведено фольклорні експедиції та зібрано матеріал. - 

Організація фольклорних експедицій із вивчення фольклору 
та етнографії Поділля – управління культури і туризму. 

Фольклорним гуртом “Ладовиці” організовано фольклорну експедицію у  
с. Лисець Дунаєвецького району. 

- 

3. Організаційна та фінансова підтримка обдарованих дітей та молоді, творчих колективів. 

Надання фінансової допомоги колективам та окремим 
виконавцям, учням початкових мистецьких закладів щодо 

участі у фестивалях та конкурсах усіх рівнів – управління 
культури і туризму. 

Надано фінансову підтримку 69  учням мистецьких шкіл та 6 зразковим та 
народним колективам. 
 

110,6 - МБ 

Проведення муніципальними колективами (академічним 

камерним хором та естрадно-духовим оркестром) 
концертів-лекцій для учнів загальноосвітніх закладів міста – 
управління культури і туризму, управління освіти. 

Муніципальними колективами міста проведено 22 концерти-лекції для 

учнів загальноосвітніх закладів міста, які відвідали  понад 3200 учнів. 

- 

Забезпечення виплати персональних стипендій обдарованим 

дітям, викладачам початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів та провідним митцям міста – 

управління культури і туризму. 

Стипендії виплачуються 14 обдарованим дітям, 20 провідним митцям та 

викладачам шкіл естетичного виховання.  
 

272,6 - МБ 

Надання пільг обдарованим дітям та молоді в оплаті за 
навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах – управління культури і туризму. 

Пільгами у оплаті за навчання у мистецьких навчальних закладах міста 
охоплено 858 учнів.  

517,1 - МБ 

Проведення музичних, художніх, хореографічних 
виконавських конкурсів – управління культури і туризму. 

Проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
“Об’єднаймося ж, брати мої”, міський тур Всеукраїнського конкурсу 
“Найкращий читач - 2017”, Міжнародний  фестиваль-конкурс народної 

хореографії ім. В. Глушенкова, міський конкурс дитячих художніх робіт 
“Портрет моєї матусі”, міський конкурс “Я малюю місто”, арт-квест 
“Знайомтесь – Мистецтво!”. 

270,3 - МБ 

4. Збереження культурної спадщини у місті. 

Виготовлення облікової документації на об’єкти охорони 
культурної спадщини за видами “архітектура” та 
“археологія” та укладення охоронних договорів – 

На обліку та під охороною знаходиться 889 пам’яток культурної 
спадщини та 120 об’єктів культурної спадщини. 
Оформлено 59 актів технічного стану на пам’ятки історії, 5 – на пам’ятки 

- 
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управління культури і туризму.  монументального мистецтва, 14 – на щойно виявлені об’єкти архітектури, 
3 – на щойно виявлені об’єкти історії, 1 - на об’єкт археології; укладено 59 
охоронних договорів (пам’ятки історії, монументального мистецтва та 

об’єкт археології).  

Моніторинг стану пам’яток та об’єктів культурної 
спадщини у місті – управління культури і туризму.  

Комісією з технічного обстеження пам’яток культурної спадщини 
проведено огляд 4 щойно виявлених об’єктів архітектури (“Будинок” (вул. 

Володимирська, 38), “Торговий дім” (вул. Проскурівська, 33), “Пожежне 
депо” (вул. Подільська, 39), “Прибутковий будинок Жидовецького” (вул. 
Проскурівська, 35)) та 2 пам’яток історії місцевого значення (Братська 

могила жертв нацизму (вул. Вінницьке шосе, 4), Братська могила жертв 
нацизму (вул. Сільськогосподарська, 5/1)). 

- 

Реалізація проекту “Говорять старовинні будівлі” 

(встановлення інформаційних дощок) – управління культури 
і туризму. 

Запроваджено проект “Говорять старовинні будівлі”. Встановлено 

інформаційні таблички із зображенням герба міста, написом “Історична 
спадщина міста Хмельницького” і QR-кодом на 111 об’єктах та пам’ятках 
культурної спадщини. 

Створено 2 інформаційних відеоролики. 

35,7 - МБ 

5. Розвиток бібліотек як простору для читання та спілкування мешканців міста. 

Організація веб-діалогів, бібліомостів з бібліотеками 
України та зарубіжжя – управління культури і туризму.  

У березні 2017 року читачі бібліотек-філій №№ 8, 12 брали участь у 
обласному онлайн марафоні “Хмельниччина читає Шевченка”. Естафету 

прийняли від читачів Славутської районної бібліотеки і передали 
Новоушицькій  районній бібліотеці. 

У рамках фестивалю “Слово єднає” серед міських бібліотек проведено 
веб-марафон – літературний міст “Прем’єра книги – 2017”. 
У листопада 2017 року відбувся бібліоміст із Старобільською ЦРБ у 

рамках співпраці з національними меншинами.  
Свою культуру, традиції та мову представив культурно-просвітницький 
центр ім. Ю. Словацького польської громади у м. Хмельницькому. Ця 

національна меншина є найбільшою за чисельністю (близько 25 тисяч 
осіб). На зустрічі виступили учасники народного польського аматорського 

вокального ансамблю “Розмарин”. 

- 

Створення БібліоХабу - безкоштовного мультимедійного 
простору для зустрічей, навчання, обміну думками та 

ідеями у центральній міській бібліотеці на вул. Подільській, 
78 –управління культури і туризму.  

У рамках проекту “Бюджет участі” здійснено капітальний ремонт кімнати 
та придбано меблі, телевізор.  

29 вересня 2017 року відбулося відкриття БібліоХабу. 

99,2 - МБ 
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Створення безкоштовного інформаційно-розважального 
центру для дітей “Дитячий простір” у бібліотеці-філії №12 
на пр. Миру, 76/2 – управління культури і туризму.  

У рамках проекту “Бюджет участі” придбано плазмовий телевізор, 
ноутбук з акустичною системою та аксесуарами, фотоапарат, килим, 
дитячі книги, фліпчарт та настільні книги, виготовлено казковий трон для 

читання.  
12 вересня 2017 року під час проведення Магеровських читань відкрито 

інформаційно-розважальний центр “Дитячий простір”. 

96,0 - МБ 

Поповнення бібліотечних фондів, у тому числі творами 
місцевих авторів – управління культури і туризму. 

Придбано 7789 примірників нових книг, передплачено 3085 примірників 
періодичних видань.  
Придбано 1034 примірники 38 творів місцевих авторів. 

З інших джерел (подаровані, заміна, обмінний фонд) надійшло 3412 
примірників. 

405,0 – МБ 
  
 

Запровадження проекту “Хмельницький літературний” 

(підтримка книговидання творів місцевих авторів) –
управління культури і туризму. 

Здійснюється розробка проекту міської програми підтримки книговидання 

творів місцевих авторів, у якій будуть передбачені кошти на 
запровадження проекту “Хмельницький літературний” та видання 
альманаху “Південний Буг”. 

- 

Започаткування видання альманаху хмельницьких поетів та 
прозаїків “Південний Буг” – управління культури і туризму. 

6. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та залучення інвестицій. 

Реставрація пам’ятки історії місцевого значення – будівлі 

міського будинку культури на вул. Проскурівській, 43, 
реконструкція існуючих та добудова гурткових приміщень – 

управління культури і туризму.  

Виконано роботи з реконструкції існуючих та добудові гурткових 

приміщень міського будинку культури. 

1469,7 - МБ 

 

Придбання техніки та обладнання для закладів культури – 
управління культури і туризму. 

Придбано обладнання для електронної видачі книг у бібліотеках, 
комп’ютерну техніку для музею історії міста, центру національного 

виховання, центру “Ветеран”, музичної школи №2, централізованої 
бухгалтерії; меблі та жалюзі для нових класів та майстерні школи 

“Нікош”, бібліотеки-філії №12; цифрове піаніно для музичних шкіл №№ 
1, 3; комплект звукового обладнання для бібліотечної системи; акустичну 
систему для центру національного виховання, театральні крісла для 

дитячої школи мистецтв “Райдуга” тощо. 

1529,2 - МБ 

Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій 
приміщень закладів культури – управління культури і 

туризму. 

Виконано капітальний ремонт приміщень клубу “Книжківці”, бібліотек-
філій №№ 10, 15, системи водопостачання у дитячій школі мистецтв 

“Райдуга”. 
Виготовлено роботи першого етапу з реконструкції існуючої будівлі 
краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури міста.  

2540,4 - МБ 
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Проведення робіт з реставрації приміщення з надбудовою 
мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної 
школи №1 ім. М. Мозгового на вул. Проскурівській, 18 – 

управління капітального будівництва. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 94,9 - МБ 

Створення нового мистецького простору під відкритим 
небом  “Мистецький сад” біля дитячої школи мистецтв 

“Райдуга” у мікрорайоні Гречани – управління культури і 
туризму. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт із 
створення “Мистецького саду” та проведено її експертизу. 

56,8 - МБ 

7. Розвиток туристичного іміджу міста. 

Виготовлення туристичної карти міста та її 

розповсюдження – управління культури і туризму.  

Розроблено концепцію туристичної карти та створюється її дизайн. - 

Створення відео презентації “Музеї міста Хмельницького” 

та розповсюдження її у мережі Інтернет – управління 
культури і туризму. 

Створення відео презентації музеїв міста заплановано на 2018 рік. - 

Створення арт-об’єкта у  центрі міста “Я люблю 

Хмельницький” – управління культури і туризму.  

Розробляється дизайн арт-об’єкта “Я люблю Хмельницький”. 

Разом з цим, приватними підприємцями встановлено фото зону у центрі 
міста (на вул. Проскурівській біля Центрального універмагу). 

- 

Реконструкція музейного комплексу історії та культури 

міста на вул. Свободи, 22 – управління культури і туризму.  

Розпочато роботи з реконструкції музейного комплексу історії та культури 

міста на вул. Свободи, 22. 

1430,3 - МБ 

Проведення робіт з будівництва (спорудження) пам’ятника 

“Небесної сотні” – управління капітального будівництва. 
Пам’ятник встановлено, проведено роботи з благоустрою прилеглої 

території.  

3656,3 - МБ 

Всього: 13614,7 - МБ 

2.3.6. Розвиток фізичної культури і спорту 

1. Пропагування переваг рухової активності та здорового способу життя серед мешканців міста. 

Проведення загальноміських фізкультурно-спортивних 

заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 
управління молоді та спорту. 

Проведено 80 заходів з олімпійських та 77 з неолімпійських видів спорту. 766,2 - МБ 

Залучення до занять спортом більшої кількості дітей з 

обмеженими фізичними можливостями – управління молоді 
та спорту. 

Проведено 9 заходів  для дітей з обмеженими  фізичними можливостями, 

до участі у яких залучено понад 100 дітей. 

6,8 - МБ 
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Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл – управління молоді та спорту. 

На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано майже  
13,0 млн. гривень.  
Надано фінансову підтримку на утримання та навчально-тренувальну 

роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані 
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, на 

суму 2,5 млн. гривень. 

15403,7 - МБ 

Забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, 
дефлімпійських та не олімпійських, військово-прикладних 
та національних видів спорту – управління молоді та 

спорту. 

З метою підготовки спортсменів до участі у олімпійських та 
неолімпійських видах спорту проведено 167 навчально-тренувальних 
зборів. З військово-прикладних та національних видів спорту проведено 4 

змагання.  

5682,0 - МБ 

Розвиток мережі спортивних секцій та гуртків на базі 
загальноосвітніх закладів, оновлення спортивних 

майданчиків в місцях масового відпочинку громадян – 
управління молоді та спорту. 

Встановлено 7 спортивних майданчиків. 
На базі загальноосвітніх закладів функціонує 86 спортивних гуртків, у 

яких тренуються 1543 учні. 
 

506,3 - МБ 

Забезпечення фінансування участі міських спортсменів та 

збірних команд міста в обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях – управління молоді та спорту. 

Профінансовано участь спортсменів у складі збірної команди міста у 102 

обласних та всеукраїнських змаганнях. 
 

1434,2 - МБ 

Забезпечення виплати персональних стипендій кращим 
спортсменам міста – управління молоді та спорту. 

Виплачуються стипендії міського голови 15 кращим спортсменам міста  188,4 - МБ 

2. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів фізкультури та спорту. 

Придбання інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл міста – управління молоді та спорту. 

Придбано спортивний інвентар та інше обладнання (хокейна форма,  

пневматичні гвинтівки та пістолети, килими для  художньої гімнастики, 
човен каное, тренажер веслувальний, тенісні столи, спортивно-

гімнастичний комплекс для силової підготовки тощо). 

673,5 - МБ 

Проведення капітального ремонту дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл – управління молоді та спорту. 

Виконано роботи з капітального ремонту системи опалення приміщення  
ДЮСШ №2 на вул. Проскурівській, 66 та капітального ремонту 
волейбольних майданчиків. 

232,2 - МБ 

Реконструкція спортивного майданчика ДЮСШ №2 з 

влаштуванням міні-футбольного поля зі штучним 
покриттям на вул. Тернопільській, 34 – управління молоді 

та спорту. 

Проведено реконструкцію з улаштуванням міні-футбольного поля із 

штучним покриттям по вул. Тернопільській, 34 
Встановлено стіл для настільного тенісу, конструкцію для занять 

воркаутом, спортивні тренажери. 

1904,2 - МБ 

Капітальний ремонт спортивного комплексу на  
вул. Спортивній, 16 – управління молоді та спорту. 

Виконано роботи з утеплення фасадів та заміни вікон. 948,7 - МБ 
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Будівництво двох міні-футбольних спортивних майданчиків 
на вул. Спортивній, 17 (ДЮСШ №1) – управління молоді та 
спорту. 

Облаштовано підпірну стінку з монолітного залізобетону, дренажну 
основу з під'єднанням до існуючої дренажної системи, влаштовано два 
міні-футбольних майданчика з штучним покриттям з встановленням 

необхідного обладнання, встановлено огорожу висотою 4 м  зі сторони 
існуючого футбольного поля, влаштовано 5 флагштоків, побудовано 2 

освітлювальні мачти, встелено трав’яне покриття. 

3722,4- МБ 

Будівництво міні-футбольного поля і двох баскетбольних 
майданчиків, огорожі футбольного поля на території 
стадіону “Локомотив” СКЦ “Плоскирів” – управління 

молоді та спорту. 

Виконано роботи з встановлення огорожі футбольного поля.  
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з 
будівництва міні-футбольного поля і двох баскетбольних майданчиків. 

622,2 - МБ 

Капітальний ремонт квартир-гуртожитків (№32, 33) на  
вул. Проскурівській, 73 – управління молоді та спорту. 

Роботи виконано.  291,6 - МБ 

Будівництво спеціалізованого залу боксу – управління 
молоді та спорту. 

Виконуються проектні роботи.  

 

108,7 - МБ 

Всього: 32491,1 - МБ 

2.4. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

2.4.1. Охорона довкілля 

1. Реалізація заходів з озеленення міста. 

Розробка та затвердження Програми озеленення території 

міста Хмельницького – управління житлово-комунального 
господарства, управління з питань екології та контролю за 
благоустроєм міста. 

Підготовлено перелік ділянок, які необхідно включити до Програми 

озеленення території міста Хмельницького.  
Програму озеленення території міста Хмельницького буде розроблено 
після затвердження Схеми озеленення міста. 

- 

Розробка проектно-кошторисної документації на виконання 

робіт з капітального ремонту парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва Заріччя”, парку “Подільський” – 

управління житлово-комунального господарства. 

Роботи будуть виконані у 2018 році. 

 

- 

Реалізація заходів з озеленення міста, збільшення кількості 
зелених зон загального користування – управління 
житлово-комунального господарства, управління з питань 

екології та контролю за благоустроєм міста, КП по 
зеленому будівництву та благоустрою міста,  

КП “Парки і сквери міста Хмельницького”. 

На майдані Незалежності, у сквері ім. Т. Г. Шевченка та парку  
ім. М. Чекмана встановлено зелені фігури-топіарії. 
На території парку ім. М. Чекмана висаджено 63 дерева та 492 кущі. До 

ювілею дружніх відносин між Японією та Україною висаджено 19 сакур. 
Влаштовано вертикальне озеленення міста (280 ліхтарних вазонів). 

Виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

1059,7 – МБ 
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під парки та сквери (на вул. Тернопільській; вздовж струмка у районі вул. 
Інститутської і міського перинатального центру; сквер ім. В. Івасюка; пр. 
Миру; вул. П’ятисотенниць, вул. Курчатова, вул. Холодноярців). 

2. Здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста. 

Завершення робіт з розчистки та благоустрою правої 
притоки р. Плоска (струмок Безіменний) від вул. 
Інститутської до озера в районі міського перинатального 

центру (П черга) – управління житлово-комунального 
господарства. 

Виготовляється проектно-кошторисна документація. 
 

- 

Виготовлення проектної документації на виконання робіт з 

капітального ремонту-очищення русла р. Південний Буг від 
намулу, відкладів, завалів в межах міста (від  

вул. Трудової до вул. С. Бандери) – управління з питань 
екології та контролю за благоустроєм міста. 

Проведено комісійні обстеження русла річки. Виготовлено проектну 

документацію “Капітальний ремонт - очищення русла р. Південний Буг 
від намулу, відкладів, завалів у межах міста від вул. Трудової до вул. С. 
Бандери”.  

Здійснено біологічну меліорацію (зариблення) р. Південний Буг в межах 
Хмельницького водосховища. 

233,7 - ФОНПС 

Виготовлення та затвердження проекту з реконструкції 

скидного колектора та розчистці р. Плоска – управління з 
питань екології та контролю за благоустроєм міста. 

Проведено експертизу проекту з реконструкції скидного колектора та 

розчистки русла річки Плоскої. 
 

14,9 - ФОНПС 

Завершення робіт з розчистки водовідвідних каналів, 

розташованих у заплаві р. Південний Буг (ІІ черга) – 
управління житлово-комунального господарства. 

Роботи виконані. 302,6 - МБ 

Забезпечення ефективної роботи станції прийому рідких 
побутових відходів на вул. Трудовій, 6  та благоустрій 

прилеглої території – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому режимі 
та здійснюється постійний контроль за станом благоустрою прилеглої 

території. 

- 

Будівництво напірного каналізаційного колектора вздовж 
вул. Старокостянтинівське шосе до самопливного 

каналізаційного колектора – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Роботи будуть продовжені у 2018 році. 1526,7 - ВК 

Проведення робіт з будівництва самопливного і напірного 
колекторів та каналізаційної насосної станції 

продуктивністю 1500 куб.м/добу у житловому масиві 
“Лезневе 1, 2” – управління капітального будівництва. 

Виконано будівництво та закуплено обладнання. 
 

 
 

3979,0 - МБ 

Проведення робіт з будівництва каналізаційно-насосної 
станції і системи водовідведення у мікрорайоні Дубове –

МКП “Хмельницькводоканал”. 

Виконано будівництво 474 п. м самопливної каналізаційної мережі.  3881,5 - МБ 
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Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
будівництво каналізаційних мереж у мікрорайоні Озерна – 
управління капітального будівництва. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 693,5 - МБ 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво локальних очисних споруд поверхневого стоку 
– КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, 

управління житлово-комунального господарства. 

Виготовлено звіт з інженерних вишукувань та робочий проект на 

виконання робіт з реконструкції зливової каналізації від  
вул. Кам’янецької до вул. Свободи у районі вул. Прибузької. 

 

283,0 – 

ФОНПС 
 

3. Поводження з відходами. 

Організація збору та передачі на утилізацію небезпечних 
відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, 

термометри, батарейки) – управління з питань екології та 
контролю за благоустроєм міста. 
 

 

Забезпечується організація збору на території міста небезпечних відходів, 
які утворюються у побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, 

батарейки). Зібрано 1200 кг відпрацьованих батарейок, 3556  
люмінесцентних ламп, 77 термометрів, які передані на спеціалізоване 
підприємство для подальшої утилізації. 

42,4 - ФОНПС 

Збільшення потужності лінії для сортування, збирання та 
обробки вторинної сировини – управління житлово-

комунального господарства, ХКП “Спецкомунтранс”. 

Передано на сортування 5,5 т побутових відходів. - 

Проведення морфологічних досліджень на міському 
полігоні побутових відходів – управління житлово-
комунального господарства, ХКП “Спецкомунтранс”. 

Проведено 4 дослідження морфологічного складу відходів.  290,8 - МБ 

Впровадження збору побутових відходів в індивідуальні 
сміттєві баки для мешканців приватного сектору – 
управління житлово-комунального господарства,  

ХКП “Спецкомунтранс”. 

Для забезпечення мешканців приватного сектору індивідуальними 
сміттєвими баками необхідно 7,7 млн. гривень. Впровадження збору 
побутових відходів у індивідуальні сміттєві баки для мешканців 

приватного сектору планується  здійснювати за умови наявності коштів. 

- 

4. Контроль за станом довкілля та формування свідомого ставлення мешканців міста. 

Здійснення контролю за дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства та Правил благоустрою 

території міста Хмельницького – управління з питань 
екології та контролю за благоустроєм міста. 

За результатами обстеження території міста щодо дотримання вимог 
природоохоронного законодавства та Правил благоустрою території міста 

складено 366 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 
постанов про стягнення штрафів на суму 236,0 тис. гривень. 

- 

Здійснення моніторингу за станом навколишнього 

природного середовища – управління з питань екології та 
контролю за благоустроєм міста. 

Контроль за станом атмосферного повітря здійснюється лабораторією 

Хмельницького обласного гідрометеоцентру. Стан повітря у межах міста 
стабільний та занепокоєння не викликає, періодично фіксуються незначні 
перевищення діоксиду азоту та пилу.  

42,6 - ФОНПС 
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Щоквартально здійснюється збір інформації щодо кількості парникових 
газів, викинутих у повітря підприємствами комунальної теплоенергетики.  
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. 
Інформація щодо стану довкілля постійно висвітлюється у засобах масової 
інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Проведення загальноміських заходів (акцій, конкурсів, 

конференцій), спрямованих на підвищення рівня 
екологічної культури, залучення до створення нових 

об’єктів зелених насаджень учнів, студентів, молодіжних 
організацій – управління з питань екології та контролю за 
благоустроєм міста, департамент освіти та науки, 

управління молоді та спорту. 

Проведено місячник санітарної очистки та благоустрою міста та акцію 

“Врятуй планету – врятуй життя!” до Дня довкілля (висаджено 733 дерева 
та 100 кущів, обкошено та прибрано 26 га прибережних смуг водойм 

міста); науково-практичну конференцію, присвячену Міжнародному дню 
Землі, та фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер – 2017”; засідання 
круглого столу та прибирання прибережної смуги річки Південний Буг у 

межах міста до Дня Південного Бугу; тематичні бесіди для учнів 4-х 
класів, під час яких розповсюджено міський екологічний бюлетень “Еко-

казка” у рамках проекту “80 днів навколо світу професій”; конкурс на 
кращий проект з озеленення та ландшафтного дизайну алеї на території 
парку ім. М. Чекмана; загальноміську толоку до Дня міста. 

Прийнято участь у виданні інформаційної продукції для проведення 
молодіжного фестивалю “Green Fest”.  

Прийнято участь у організації фестивалю ЧИСТО FEST, що проводиться 
громадськими активістами як продовження всеукраїнської акції з 
прибирання Let’s do it, Ukraine; заходів у рамках Всеукраїнської 

екологічної акції “Посади дерево миру”, під час якої висаджено 150 

65,0 - ФОНПС 
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саджанців липи на вул. Львівське шосе, 70 декоративних кущів та дерев 
біля міського перинатального центру.  
Мережею магазинів канцтоварів “Офіс-центр” за підтримки міської влади 

у березні 2017 року було  оголошено  еко-проект “1000 дерев 
Хмельницькому”. Учні закладів загальної середньої освіти долучились до  

акції (зібрано 2960 кг макулатури). Висаджено 100 дерев на території 
міста та 600 саджанців на пришкільних територіях. 

Організація інформування населення щодо наявних у місті 
екологічних проблем та шляхів їх вирішення – управління з 

питань екології та контролю за благоустроєм міста. 

З метою формування екологічної свідомості мешканців міста надано 25 
репортажів та інтерв’ю на ТРК “Місто”, ТРК “Поділля–Центр”, ТV-7, 33 

канал, опубліковано 23 статті у засобах масової інформації, інтернет–
виданнях та на офіційному сайті міської ради. 

Серед населення міста проводилась роз’яснювальна робота з 
розповсюдженням інформаційних листівок щодо заборони спалювання 
відходів та сухої рослинності, недопущення порушень Правил 

благоустрою території міста (розповсюджено більше 3000 листівок). 

- 

Всього: 

10207,1 - МБ 

681,6 – 

ФОНПС 

1526,7 - ВК 

2.4.2. Техногенна безпека та охорона праці  

1. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Забезпечення готовності органів управління до 
оперативного реагування шляхом удосконалення міських 
систем централізованого оповіщення – управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і 
охорони праці. 

Територія міста 100% охоплена телефонною мережею та радіомовленням 
(встановлено 28 АТС та 9 радіотрансляційних вузлів). 
Проведено комплексні перевірки системи оповіщення з включенням 

електросирен. 
Відповідно до Цільової програми попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки 
об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-
рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2016 – 2020 роки, з метою 

забезпечення сталого зв'язку та оповіщення, проводиться робота щодо 
створення місцевої системи оповіщення населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
Придбано трьохканальну систему автоматичного оповіщення та 
інформування. 

11,3 - МБ 
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Забезпечення ефективного функціонування міської ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту – управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. 

Проведено штабне тренування “Дії органів управління Хмельницької 
міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту в умовах виникнення надзвичайних  ситуацій 

техногенного та природного характеру місцевого рівня”. 

- 

Забезпечення виконання заходів з приведення захисних 
споруд цивільного захисту комунальної власності  до 

належного стану – управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. 

Спільно з представниками Хмельницького міського управління  
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області проводиться робота з 

перевірки захисних споруд цивільного захисту міста, а також вживаються 
заходи щодо покращення їх стану та утримання у готовності за 
призначенням. 

Спільно з  представниками управління  з питань цивільного захисту 
населення Хмельницької  облдержадміністрації та Хмельницького 

міського управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області  
проводяться додаткові  обстеження захисних споруд  цивільного захисту. 

- 

Формування матеріального резерву місцевого рівня в 
обсягах, необхідних для забезпечення проведення 

першочергових робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків 
прогнозованих надзвичайних ситуацій – управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення і охорони праці. 

Матеріальний резерв сформовано на 99%. 
З матеріального резерву місцевого рівня для І Державного пожежно-

рятувального загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області виділено  
110 літрів паливно-мастильних матеріалів для здійснення запобіжних 

заходів щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації. 

- 

2. Підвищення рівня готовності сил цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних ситуаціях. 

Проведення навчань з питань цивільного захисту та 

здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях – управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і охорони праці. 

Проведено спільні об’єктові тренування оперативних служб з реагування 
на надзвичайні ситуації техногенного характеру на потенційно 

небезпечних об’єктах області та об’єктах з масовим перебуванням людей 
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, КП “Південно-Західні 
тепломережі”, МКП “Хмельницькводоканал”, МКП 

“Хмельницьктеплокомуненерго”).  
Проведено День цивільного захисту у загальноосвітніх школах, Тиждень 

безпеки дитини у дошкільних закладах освіти міста. Прийнято участь у 
підготовці та проведенні змагань “Життя в безпеці” у дитячому 
оздоровчому  таборі “Чайка”. 

- 

Проведення перевірок організації взаємодії та готовності 

міських спеціалізованих служб цивільного захисту до 
виконання завдань при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру – 

Проведено перевірки підготовки та готовності: 

- Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на 
водних об’єктах до дій за призначенням; 

- до пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2017 

- 
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управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення і охорони праці. 

році; 
- водних об’єктів щодо готовності до купального сезону. 

Виконання заходів запобігання загибелі людей на водних 
об’єктах міста у весняно-літній та зимовий періоди – 

Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна 
служба на водних об’єктах.  

Спільно з представниками засобів масової інформації проведено 43 рейди. 
Постійно проводилась роз'яснювальна робота про правила поводження на 

воді.  
З початку купального сезону врятовано 25 відпочиваючих, попереджено 
326 відпочиваючих щодо недопущення порушень заходів безпеки на воді. 

- 

3. Поліпшення умов праці працівників, здійснення контролю за впровадженням заходів з охорони праці. 

Здійснення моніторингу за станом травматизму 
виробничого і невиробничого характеру – управління з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення і охорони праці. 

Постійно здійснюється моніторинг стану травматизму невиробничого 
характеру згідно даних медичних закладів і Хмельницького відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану.  

Розроблено та введено у дію План заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру в м. Хмельницькому на 2017 рік. Здійснювались 

заходи з профілактики травматизму на транспорті; запобігання загибелі 
людей від випадкових отруєнь алкоголем та іншими отруйними 
речовинами, від пожеж та інших джерел вогню, на воді, від електричного 

струму; попередження убивств, самогубств та самоушкоджень, 
травмування і загибелі людей внаслідок випадкових падінь, дитячого 

травматизму та інших нещасних випадків. 
Здійснено 61 планову перевірку стану охорони праці на підприємствах, у 
закладах комунальної форми власності. За результатами перевірок 

складено відповідні акти та надано методичну допомогу суб’єктам 
господарювання щодо функціонування системи охорони праці та 

виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 
Прийнято участь у роботі 35 комісій з розслідувань нещасних випадків на 
виробництві, у т. ч.  20 – спеціальних. За результатами розслідувань 

встановлено 18 випадків, пов’язаних з виробництвом, та 12 випадків, не 
пов’язаних з виробництвом. Роботодавцям запропоновано розробити 
відповідні заходи щодо усунення причин настання нещасних випадків на 

виробництві.  

- 

Проведення профілактичних заходів, спрямованих на 
зменшення небезпечних факторів, запобігання нещасним 

випадкам на виробництві та випадкам травматизму 
невиробничого характеру – управління з питань 

Проведено цикл теле- і радіопередач для висвітлення питань безпеки 
життєдіяльності, зокрема безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, 

безпеки на залізничному транспорті та водних об’єктах, безпеки 
використання газу у побуті, безпеки з питань профілактики харчових 

- 

http://www.drsu.gov.ua/show/6110
http://www.drsu.gov.ua/show/6110
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надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і 
охорони праці. 

отруєнь, методів надання першої медичної допомоги, а також для 
формування у громадян прагнення до здорового та безпечного способу 
життя.  

Організовано транслювання застережних аудіороликів  на авто- та 
залізничному вокзалах, маршрутних транспортних засобах міста. 

У друкованих засобах масової інформації опубліковано 5 статей із 
застережною тематикою, у інтернет-виданнях розміщено 34 матеріали. 

Проведення засідань ради з питань безпечної 
життєдіяльності населення міста – управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і 
охорони праці. 

З метою створення цілісної системи управління охороною життя людей на 
виробництві та профілактики побутового травматизму, розроблено нове 

Положення про раду з питань безпечної  життєдіяльності населення міста 
(засідання ради проводяться по мірі необхідності). 

- 

Проведення щорічного міського огляду конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці – управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і 
охорони праці. 

З метою дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці на 

підприємствах, в установах, організаціях, закладах різних форм власності 
та господарювання, що використовують найману працю, забезпечення 
реалізації державних гарантій у сфері охорони праці у квітні 2017 року 

проведено щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи 
з охорони праці. Під час проведення Тижня охорони праці відзначено 

переможців конкурсу, а саме: МКП “Хмельницькводоканал”, міська 
інфекційна лікарня, міська поліклініка №1. 

- 

Проведення щорічного конкурсу дитячого малюнку 

“Охорона праці очима дітей” – управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і 
охорони праці. 

Проведено конкурс дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей”. За 

результатами конкурсу під час проведення Тижня охорони праці у місті 
відзначено 9 переможців у трьох вікових групах, роботи яких надіслані 
для участі у обласному конкурсі дитячого малюнку. 

4,2 - МБ 

Всього: 15,5 – МБ 

3.ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МІСТА 

3.1. Бюджетно-фінансова політика 

1. Проведення ефективної бюджетної політики та забезпечення прозорості бюджетного процесу.  

Підвищення ефективності управління бюджетними 
коштами шляхом застосування та удосконалення 
програмно-цільового методу бюджетного процесу та 

подальшої оптимізації бюджетних програм – фінансове 
управління. 

Бюджет міста на 2017 рік сформований на засадах програмно-цільового 
методу, фінансування видатків здійснюється відповідно до затверджених 
програм у розрізі кожного розпорядника коштів міського бюджету.  

Обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік (з урахуванням змін) 
затверджено у сумі 2845,5 млн. грн., профінансовано видатки на суму 

- 
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2761,1 млн. грн., або 97% до уточнених річних призначень. 

Залучення мешканців міста до процесу розподілу коштів 
міського бюджету з метою вирішення актуальних проблем 

життєдіяльності міста (Бюджет участі) – управління 
економіки, виконавчі органи міської ради. 

У 2017 році за рахунок коштів програми “Бюджет участі” реалізовано 12, 
поданих мешканцями міста проектів, які стали переможцями за 

результатами конкурсу 2016 року. Загальна вартість реалізованих проектів 
склала 952,1 тис. гривень.  

У конкурсі, який був проведений у 2017 році за результатами голосування 
переможцем став 21 проект на суму 1,9 млн. гривень. Реалізація проектів 
відбуватиметься у 2018 році. 

- 

2. Розширення ресурсної бази міського бюджету. 
Розширення бази оподаткування із плати за землю шляхом 

залучення нових землекористувачів (юридичних та 
фізичних осіб) та виявлення неоподаткованих площ 

земельних ділянок та їх користувачів – Державна 
податкова інспекція у м. Хмельницькому Головного 
управління ДФС у Хмельницькій області, управління 

земельних ресурсів та земельної реформи. 

За  рахунок залучення до сплати нових землекористувачів додатково до 

бюджету міста надійшло 348,9 тис. гривень. 
 

- 

Здійснення інвентаризації неприбуткових установ та 
організацій – Державна податкова інспекція у  

м. Хмельницькому Головного управління ДФС у 
Хмельницькій області. 

Станом на 01.01.2018 р. до реєстру неприбуткових включено 2065 
організацій та установ. 

 

- 

Залучення до оподаткування підприємств, які зареєстровані 

в інших регіонах, проте здійснюють господарську діяльність 
на території міста – Державна податкова інспекція у  
м. Хмельницькому Головного управління ДФС у 

Хмельницькій області. 

З метою повноти та правильності сплати податку на доходи фізичних осіб 

за місцем провадження господарської діяльності відокремлених 
підрозділів суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які зареєстровані 
у інших регіонах України та здійснюють діяльність на території міста,  

проводяться співбесіди щодо обов’язку сплачувати податок на доходи 
фізичних осіб за відокремлені підрозділи (надіслано 57 листів та 

проведено 29 співбесід). Внаслідок проведеної роботи стали на облік та 
сплачують податки 42 підприємства (додатково надійшло 24,2 млн. грн. 
податку на доходи фізичних осіб). 

- 

3.2. Підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності  

1. Ефективне управління комунальним майном територіальної громади міста. 

Покращення стану об’єктів комунальної власності, які 
передаються у оренду та безоплатне користування –  

Проведено ремонтні роботи приміщень на вул. Героїв Майдану, 12, 
вул. Соборній, 16, вул. Кам’янецькій, 2, вул. Проскурівській, 4/3,  

474,7 – ВК 
1007,8 - МБ 
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МКП по утриманню нежитлових приміщень. вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.   
За кошти бюджету міста виконано ремонтні роботи приміщення на вул. 
Проскурівській, 56. 

 

Забезпечення погашення заборгованості за договорами 

оренди майна, що належить до комунальної власності – 
управління комунального майна, МКП по утриманню 

нежитлових приміщень. 

Рівень оплати за оренду приміщень комунальної власності склав 97,8%. 

Станом на 01.01.2018 р. заборгованість з орендної плати становить 
близько 2,0 млн. гривень. 

Надіслано 257 претензій орендарям на суму 2,5 млн. грн. щодо погашення 
заборгованості.   

- 

Продовження проведення технічної інвентаризації та 
виготовлення свідоцтв на право власності на нерухоме 

майно, яке перебуває у власності територіальної громади 
міста – управління комунального майна, балансоутримувачі 

нерухомого майна. 

Зареєстровано право власності на 41 об’єкт нерухомості. 
 

- 

Проведення аудиту комунальних підприємств – фінансове 
управління. 

Проведено незалежний аудит фінансово-господарської діяльності  
ХКП “Електротранс” за 2015-2017 роки. 

89,0 - МБ 

Забезпечення візуалізації результатів діяльності 

комунальних підприємств на офіційному веб-сайті міської 
ради  –  виконавчі органи міської ради, комунальні 
підприємства. 

На офіційному веб-сайті міської ради щоквартально розміщується 

фінансова звітність комунальних підприємств. 

- 

Забезпечення до 1 липня 2017 року впровадження на 

великогабаритному транспорті комунальних підприємств 
міста систем GPS та витратомірів пального – відділ 

внутрішнього контролю, комунальні підприємства. 

Комунальними підприємствами забезпечується впровадження на 

великогабаритному транспорті систем GPS та витратомірів пального. 
Станом на 01.01.2018 р. МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” 

встановлено системи GPS на 30 великогабаритних транспортних засобах 
(100% від потреби);  МКП “Хмельницькводоканал” встановлено системи 
GPS на 9 автомобілях (100%), а також витратоміри пального - на 6 

автомобілях (100%); ХКП “Електротранс” впроваджено системи GPS на 
80 тролейбусах та 2 автобусах (100%), витратоміри пального - на 2 

автобусах (100%); ХКП “Спецкомунтранс” оснащено GPS 29 
транспортних великогабаритних засобів (100%); КП по будівництву, 
ремонту і експлуатації доріг встановлено системи GPS на 31 

транспортному засобі (100%) та 3 витратоміри пального (60%). 

185,7 – ВК 

2. Забезпечення результативної роботи комунальних підприємств. 
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Забезпечення виконання фінансових планів комунальними 
підприємствами – виконавчі органи міської ради, у 
підпорядкуванні яких перебувають комунальні 

підприємства, комунальні підприємства. 

За січень-вересень 2017 року фінансові плани у частині доходів виконали 
17 комунальних підприємств (47,2% від загальної кількості), у частині 
фінансового результату – 20 підприємств (55,6% від загальної кількості). 

- 

Забезпечення комунальними підприємствами позитивного 
фінансового результату від провадження фінансово-

господарської діяльності, у тому числі за рахунок 
розширення видів діяльності  – комунальні підприємства. 

За січень-вересень 2017 року за результатами фінансово-господарської 
діяльності отримали чистий прибуток 19 комунальних підприємств (52,8% 

від загальної кількості), що на 4 підприємства менше, ніж у аналогічному 
періоді минулого року. 

- 

Надання фінансової підтримки та допомоги комунальним 
підприємствам для забезпечення якісного, своєчасного та 

безперебійного надання послуг – фінансове управління. 

За рішенням міської ради комунальним підприємствам надано пільги із 
сплати земельного податку на 2017 рік у сумі 5,9 млн. гривень.  

Надано фінансову підтримку комунальним підприємствам на суму 26,1 
млн. гривень. Надано поворотну фінансову допомогу КП 

“Хмельницькбудзамовник”  (1,0 млн. грн.), комунальній аптеці “Віола” 
(1,0 млн. грн.). 

34000,0 – МБ 
 

 

Всього: 
35096,8 – МБ 

660,4 – ВК 

РАЗОМ: 

789604,4 – ДБ (державний бюджет) 

11665,2 – ПФ (пенсійний фонд) 

712170,8 - МБ (міський бюджет) 

16432,3 – ВК (власні кошти установ та комунальних підприємств) 

681,6 – ФОНПС (фонд охорони навколишнього природного середовища) 

157,8 – БК (благодійні кошти) 

 


