
Спільними зусиллями подбаємо про наше місто! 
 
В центрі уваги діяльності виконавчих органів Хмельницької міської ради є 

хмельничани, члени територіальної громади, на задоволення потреб яких ми працюємо. А, 

отже, прагнемо створити в місті комфортні умови для проживання та для подальшого 

розвитку кожного. 
Попередній рік міська влада працювала максимально відкрито, намагалася довести до 

жителів міста усі свої наміри та інформувати про прийняті рішення. 
Перед нами стояли завдання щодо забезпечення подальшого  системного 

прогнозованого та стабільного розвитку Хмельницького, стабільного функціонування 

господарства, створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг, 

створення безпечних та 

комфортних умов 

проживання хмельничан. 

Саме на цих напрямках 

розвитку міста були 

зосереджені усі зусилля 

влади у звітному періоді. 
 
Завдяки спільним зусиллям міської влади та територіальної громади місто 

Хмельницький за багатьма показниками соціально-економічного розвитку зберегло передові 

позиції в Україні. 
 
Місто Хмельницький посіло: 
- друге місце у «Рейтингу 45-ти найбільших міст України» (перше місце  місто – 

Київ). Основні показники високого рейтингу: 
- найнижчий рівень заборгованості населення з оплати житлово-

комунальних послуг; 
- обсяги введення в експлуатацію житла; 
- високий рівень народжуваності; 
- низький рівень смертності населення; 
- низький рівень безробіття; 
- стан заборгованості з виплати заробітної плати; 
- витрати з міського бюджету на освіту; 
- введення в експлуатацію навчальних та медичних закладів; 
- стан забруднення атмосфери; 
- роздрібний товарооборот підприємств; 

- чотирнадцяте місце у рейтингу журналу “Фокус” “55 найкращих міст для життя 

в Україні”. 
Робота комунальних підприємств міста високо оцінена в державі: 
- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” за результатами фінансово-

господарської діяльності отримало перше місце в конкурсі на звання “Краще 

підприємство комунальної теплоенергетики України” за 9 місяців 2012 року 

(підприємство, маючи найнижчі в Україні тарифи на теплову енергію, є одним з 

кращих з оплати за спожитий природний газ); 
- ХКП „Електротранс” отримало третє місце (у групі  підприємств з 

кількістю тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще підприємство 

міського електротранспорту України за підсумками роботи у ІІ кв. 2012 року. 
З метою збільшення надходжень до міського бюджету затверджено 

комплексну програму мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Державної 

податкової інспекції у м. Хмельницькому, виконавчого комітету, департаментів, 

управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів 

на 2012-2015 роки. 



Для підвищення рівня економії енергоресурсів та бюджетних коштів затверджено 

Муніципальний енергетичний план міста Хмельницького на 2012-2016 роки. 
 
Важливою для міської влади є соціальна політика, для реалізації якої 

затверджено: 
- Програму зайнятості населення на 2012-

2014 роки; 
- Програму підтримки сім’ї на 2012-2015 

роки; 
- Комплексну програму “Піклування” в м. 

Хмельницькому на 2012-2016 роки; 
- Комплексну програму реалізації 

молодіжної політики та розвитку фізичної культури 

та спорту в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки; 
- Програму розвитку освіти м. 

Хмельницького на 2012-2016 роки; 
- Положення про надання матеріальної 

допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах України 

усіх форм власності; 
- Порядок відшкодування вартості лікування мешканців міста закладам неміської 

комунальної форми власності; 
- Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на здоров’я населення 

на території міста Хмельницького. 
 

Для  підвищення результативності та ефективності діяльності 

виконавчих органів міської ради впроваджено систему управління 

якістю ISO 9001, затверджено Настанову з якості, проведено зовнішній 

аудит, за результатами якого отримано Сертифікат відповідності 

міжнародному стандарту ISO 9001:2008 і національному стандарту 

ДСТУ ІSО 9001:2009 “адміністративні та неадміністративні послуги у 

сфері управління виконавчих органів Хмельницької міської ради”. 
 
Спрощено процедуру розгляду земельних питань, а саме, всі 

рішення пов’язані з їх вирішенням 

розглядаються лише на сесії міської ради, 

без затвердження їх виконавчим комітетом, що прискорює 

розгляд даних питань на 2 місяці. 
 
Cтворено Центр надання адміністративних послуг на 

вул. Соборній, 16, що значно поліпшило якість надання 

адміністративних послуг, в тому числі підвищило рівень 
комфортності обслуговування заявників, їх інформування 

та консультування. Через центр надаються  152 види послуг та проводиться прийом 

громадян керівництвом міста (за вересень-грудень 2012 року надано більше 30 тис. послуг). 



БЮДЖЕТ 
 

Запорука успішного розвитку міста - наповнений бюджет. Тому основні зусилля 

були спрямовані на його виконання, що є одним з найважливіших напрямків роботи 

виконавчого комітету.  За 2012 рік  зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1036,6 
млн. грн. і перевищив обсяг бюджету 2011 року на 217,6 млн. грн. або 26,6%.  

  
Доходи міського бюджету за 2005-2012 рр., млн. грн. 

Зростання надходжень до бюджету міста вдалося досягти завдяки: 
- збільшенню надходжень по основному джерелу доходів - податку на  доходи 

фізичних осіб – у 2012 році порівняно з 2011 роком суму цих надходжень збільшено на 7,9% 
за рахунок росту промислового виробництва, збільшення фонду оплати праці та підвищення 

рівня  мінімальної заробітної плати. Питома вага  податку в структурі надходжень податків і 

зборів до міського бюджету склала майже 80%. За 2012 рік надходження податку на доходи 

фізичних осіб склали 294,7 млн. грн., що на 21,5 млн. грн.  більше,  ніж за  2011 рік; 
- збільшенню надходжень плати за землю сприяла проведена в місті нова 

нормативно-грошова оцінка землі і, відповідно, перегляд ставок земельного податку та 

орендної плати. Обсяг цих надходжень у 2012 році склав 60,7 млн. грн., що на 9,0 млн. грн. 

або на 17,5%  більше, ніж за 2011 рік; 
- збільшенню надходжень єдиного податку на підприємницьку діяльність - за  

2012 рік надходження  54 млн. грн., що майже в 2,5 рази більше, ніж за  минулий рік, за 

рахунок зарахування до міського бюджету податку в повному обсязі (в попередніх роках лише 

43%) та встановлення з 01.01.2012 року ставок єдиного податку для фізичних осіб в 

максимальних розмірах, для першої групи – 10% від мінімального розміру заробітної плати, 

для 2-ї групи – 20%; 
- збільшенню ставок збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності – за 2012 рік збільшено на 22,4% або на 1,1 млн. грн. в порівнянні з  2011 роком 

(за рахунок підвищення законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати з 941 

грн. на 01.01.2011 року до 1073 грн. на 01.01.2012 року); 
- збільшенню надходжень плати за оренду комунального майна за 2012 рік на 

1,3 млн. грн. або на 23,7% більше ніж за 2011 рік (передача в оренду приміщень комунальної 

власності здійснюється лише на конкурсній основі); 
- збільшенню надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста  за  2012 рік на  2,2 млн. грн., що майже в 1,5 рази більше, ніж за  2011 рік.  
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Міською владою постійно вживаються відповідні заходи щодо наповнення міського 

бюджету і вичерпано більшість резервів через максимальні ставки податків і зборів, що 

встановлюються органами місцевого самоврядування.  Так, в місті встановлені максимальні 

ставки по місцевих податках і зборах, а саме: єдиному податку для фізичних осіб, по збору 

за провадження деяких видів підприємницької діяльності та єдиному податку на 

підприємницьку діяльність, запроваджено туристичний збір та збір за місця для 
паркування транспортних засобів, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, визначено мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра 
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, готуються пропозиції на розгляд 

виконавчого комітету по впорядкуванню управління об'єктами комунальної власності міста в 

частині збільшення окремих ставок за оренду нерухомого майна. Впорядковано в місті і 

процедуру надання в тимчасове користування місць для розміщення зовнішньої реклами, 
внаслідок чого ці надходження складають в середньому 3 млн. грн. в рік. 

З метою збільшення надходжень до бюджету міста в 2012 році рішенням виконавчого 

комітету від 3 квітня 2012 року №302 затверджено заходи щодо збільшення надходжень до 

загального і спеціального фондів міського бюджету та економії бюджетних коштів на 2012 

рік. Зазначеним рішенням передбачено досягнути збільшення надходжень до загального 

фонду на 4933,3 тис. грн. та спеціального фонду на 2543,0 тис. грн. За рахунок вжитих заходів 

з початку 2012 року досягнуто збільшення надходжень до загального фонду на 6505,4 тис. 
грн., що складає 131,9% до річного плану та до спеціального фонду на 4276,3 тис. грн. або 

168,2%. 
На розгляд виконавчого комітету підготовлено проект рішення про затвердження 

заходів щодо збільшення надходжень до загального і спеціального фондів міського бюджету 

та економії бюджетних коштів на 2013 рік, яким передбачається досягнути збільшення 

надходжень до загального фонду в сумі  майже 7 млн. грн., в тому числі: по податку на 
доходи фізичних осіб в сумі понад 5,5 млн. грн. за рахунок легалізації доходів, виведення з 

числа мінімізаторів підприємств, що виплачують заробітну плату найманим працівникам у 

розмірах, нижче законодавчо встановленого рівня, погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах міста, тощо. 
Внаслідок проведених заходів, зростання промислового виробництва,  підвищення 

рівня мінімальної заробітної плати та росту середньомісячної заробітної плати в місті у 
у 2012 р. забезпечено загальний обсяг доходів міського бюджету в сумі 1036,6 млн. грн.:  

 
Обсяги доходів міського бюджету, млн. грн. 

Джерела доходів  
2005 2006 2007 2008 

 
2009 2010 2011 2012 

оператив 
Обсяг закріплених 

доходів, всього 94,7 130,1 196,1 258,2 241,6 270,7 275,4 295,4 

      в т. ч. податок з 

доходів фізичних осіб 
73,4 107,0 167,4 225,5 210,2 237,6 273,2 294,7 

Обсяг власних доходів, 

всього  
63,0 78,0 127,2 122,5 125,8 128,8 160.0 195,8 

в т.ч. місцеві податки і 

збори 
20,6 22,6 30,2 35,9 37,7 36,1 5,9 6,5 

       з них ринковий збір 18,7 20,5 27,7 32,9 35,0 33,4 
відмі-
нений 

відмі- 
нений 

Цільовий фонд міської 

ради 1,0 1,5 17,1 17,0 9,1 11,4 10.2 10,8 

Трансферти з 

державного та 

обласного бюджетів 
78,4 118,0 158,9 179,2 226,2 267,0 373.4 534,6 

ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ 

ДОХОДІВ  
237,1 327,6 499,3 576,9 602,7 677,9 819.0 1036,6 



До бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста  за 2012 року надійшли 

кошти в сумі 57,4 млн. грн., що на 23,9 млн. грн. або в 1,7 рази більше, ніж за попередній 

рік. 
За 2012 рік з Державного бюджету отримано дотацію вирівнювання на виконання 

делегованих повноважень в сумі 148,2 млн. грн. та додаткові дотації з Державного та 

обласного бюджетів в сумі 26,6 млн. грн.,  які в повному обсязі спрямовані на фінансування 

бюджетних галузей міста. 
 
В 2012 році до бюджету міста надійшла субвенція з Державного бюджету на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг (у зв'язку із відміною податку з 

власників транспортних засобів), обсяг надходження якої за звітний рік склав 14 млн. грн. 
 
Обсяги видатків за основними галузями у 2005-2012рр., млн. грн. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

оператив 
Видатки, всього 235,4 322,9 481,1 594,5 608,6 692,3 817,2 1007,7 

з них:         
освіта 78,6 94,2 131,6 178,2 201,1 240,2 257,4 315,4 
охорона здоров'я 52,4 70 91,5 117 122,4 146,7 159,1 177,8 

соціальний захист 39,4 50,6 105,2 122,5 141 190,6 211,9 246,7 
фізична культура та спорт 2,3 2,8 7,2 11,0 7,5 9,4 6,5 8,1 
сім'я та молодь  0,9 1,4 1,8 2,3 2,1 2,5 2,6 3,1 
культура та туризм 6,1 7,9 12,4 16,4 18,7 22,5 25,8 30,7 
житлово-комунальне 

господарство 21,7 62,9 66,0 74,7 73,2 49,3 114,7 192,7 

з них:         
- субвенція з державного бюджету 

на відшкодування різниці в 

тарифах 
- 22,5 - 12,2 26,0 - 46,0 110,9 

будівництво, реконструкція, 

ремонт та утримання 

автомобільних доріг, 
 в т. ч . субвенції: 

5,0 
 
- 

8,2 
 

1,7 

13,2 
 
- 

14,8 
 
- 

13,6 
 

2,7 

18,8 
 

3,7 

26,8 
 
- 

31,2 
 

13,2 

транспорт - 1,8 9,2 12,7 5,0 5,0 5,0 3,0 



Структура видатків загального фонду міського бюджету  
(без трансфертів з державного бюджету України) 

по основних галузях у 2012 році 

 
Незважаючи на фінансові труднощі забезпечено протягом 2012 року своєчасну 

виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, відпускних, матеріальної допомоги, 

а також винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам.  
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по місту за 

січень-вересень 2012 року становила 2466 грн., що на 14,4% більше, ніж у відповідному 

періоді 2011 року (2156 грн.). Однак її рівень менший за середній показник у державі (2975 

грн.). 

Показники середньомісячної номінальної заробітної плати 

на одного штатного працівника, грн.
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Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2013 року збільшилась на 

24,2% у порівняні з початком року 2012 року і склала 2,7 млн. грн. Кількість підприємств 

боржників зменшилась з 21 до 13. Заборгованість по заробітній платі бюджетних установ 

відсутня. 

Заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн.
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В структурі боргу частка економічно активних підприємств складає 48,6% (8 

підприємств), частка підприємств, стосовно яких тривають провадження у справах про 

банкрутство – 43,6% (4 підприємства), економічно неактивних підприємств – 7,7% (1 
підприємство). 



З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення її рівня, 

легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати вживаються 

відповідні заходи.  
Протягом 2012 року проведено 188 перевірок дотримання трудового законодавства, 

якими виявлено 782 порушення. За результатами перевірок повністю ліквідовано раніше 

виявлені порушення на 39 підприємствах. В органи прокуратури міста Хмельницького для 

відповідного реагування направлено матеріали 29 перевірок.  
Проведено роботу з керівниками підприємств-мінімізаторів щодо підвищення 

середнього рівня заробітної плати. Так, у січні 2012 року із 352 підприємств, що входять до 

основного статистичного кола, було 38 підприємств, які мали середній розмір заробітної 

плати менший від законодавчо встановленого мінімуму. У результаті вжитих заходів 

кількість таких підприємств на кінець листопада склала 7 (всього протягом року робота 

проводилась із 64 такими підприємствами, 57 із них підвищили заробітну плату).  
З метою детінізації трудових відносин проведено 34 рейдові перевірки, на яких 

перевірено 877 суб’єктів господарювання, виявлено 324 працівника без документів, що 

підтверджують трудові відносини. Матеріали усіх перевірок направлено до прокуратури 

міста для відповідного реагування.  
 
Рівень зареєстрованого безробіття в місті у 2012 році утримується на рівні 0,6%. 

 
 

 Кількість працездатного населення міста – 197,5 тис. осіб. 
 В економіці міста станом на 01.10.12 року зайнято 76704 особи. (на 3,2% більше, 

ніж у 2011 році (74320 осіб)). 
 Чисельність безробітних станом на 01.01.2013 року – 1066 осіб (на 4,6% більше ніж 

у 2011 році). 
 Працевлаштовано у 2012 року – 3796 осіб (у 2011 року – 4069 осіб) в т.ч. після 

професійного навчання та перенавчання - 496 осіб (у 2011 року - 616 ). 
 Вивільнено з початку 2012 року - 859 працівників (2011 року – 707 працівників). 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
  
У 2012 році зафіксовані позитивні тенденції у розвитку промисловості міста. 
Рівень розвитку промислового виробництва у місті визначають 122 промислових 

підприємства. 
За січень-листопад 2012 року підприємствами реалізовано промислової продукції 

на суму 3,8 млрд. грн., що на 6,6 % більше, ніж у відповідному періоді 2011 року. Частка 

міста в загальнообласному показнику становить 26,6 %. 
Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 14,4 тис. грн., абсолютний 

приріст до відповідного періоду 2011 року – 831,5 грн.  
У 2012 ріці кількість інноваційно-активних підприємств наявна на рівні 2011 року 

(16 підприємств), а саме: ДП «Новатор», ПАТ «Хмельницький завод КПУ «Пригма-Прес», 

ПАТ завод «Нева», ПФ «Імунітет», ТОВ «Трансформатор-сервіс», ВАТ  «Темп», ПАТ 

«Строммашина», ПАТ «Укрелектроапарат», ТОВ «Сіріус-Екстружен», ТОВ «Тін-Імпекс», 

МКП «Південно-Західні тепломережі», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», Державне 

есперементальне протезно-ортопедичне підприємство, ПП «Рудпол», ПАТ «Хмельницький 

обласний пивзавод», МКП «Хмельницькводоканал». 
Промисловими підприємствами впроваджено у виробництво нові вироби та 

обладнання, зокрема: дерев’яні вікна системи 

“Клімат тент 78/90” та дерево-алюмінієві вікна 

системи “Міра-спрея” на ПНВП “Корпускула”; 
лінія по пакуванню пляшок в поліетиленову 

плівку на ПАТ “Хмельницький обласний 

пивзавод”; лінія по виробництву стретч-худ 

плівки на ТОВ "Сіріус Екстружен", обладнання 
для виготовлення виливки за газифікованими 
моделями для ТОВ “Тін Імпекс” на ПАТ завод 

“Стр“Тін Імпекс” , тощо. 
За підтримки міської влади у місті 

Хмельницькому розпочало роботу підприємство з 

прямими іноземними інвестиціями ТОВ 

“Дювельсдорф Україна” по виготовленню сільськогосподарського обладнання. В 

поточному році компанія вклала 1,2 млн. дол. США інвестицій у виробництво та створила 30 

робочих місць. 
На розвиток промислових підприємств міста станом на 1 жовтня 2012 року  

направлено 26,3 млн. дол. США іноземних інвестицій, що на 0,8% більше, ніж на початок 

року.  
В економіку міста інвестували капітал представники 20 країн світу. До основних 

країн-інвесторів, на які припадає 56,3% загального обсягу інвестицій, входять: Кіпр – 11,4 
млн. дол. США, Польща – 1,8 млн. дол. США, Німеччина – 1,6 млн. дол. США. На 

підприємствах промисловості зосереджено 6,2 млн. дол. США (23,5% загального обсягу 

прямих інвестицій в місто). 
За січень-вересень 2012 року підприємствами експортовано товарів на суму 105,5 

млн. доларів США. 
 



ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

Значна увага у звітному періоді приділялась питанням покращення умов ведення 

підприємницької діяльності та створення сприятливого бізнес-середовища, для чого: 
- у вересні 2012 року відкрито Центр надання адміністративних послуг, що суттєво 

спростить громадянам процедуру започаткування бізнесу та отримання дозвільних 

документів; 
- спрощено для підприємців укладання договору особистого строкового сервітуту 

на розміщення тимчасових споруд – кіосків, павільйонів, відкритих майданчиків для 

харчування, за рахунок чого за 2012 рік до міського бюджету надійшло 3,1 млн. гривень;  
- в місті запроваджено декларативний метод започаткування підприємницької 

діяльності у сфері торгівлі та послуг; 
- постійно удосконалювалась робота дозвільного центру, при якому ефективно працює 

інформаційно-консультативний центр, де підприємці мають можливість з комп’ютерної 

системи отримати всю необхідну інформацію щодо дозвільних процедур і діючих 

нормативно-правових актів; 
- продовжує активно працювати центр підтримки малого підприємництва; 
- з метою підтримки розвитку побутового обслуговування населення, рішенням міської 

ради встановлено ставки єдиного податку за найнижчим розміром; низькі (порівняно з 

іншими видами підприємницької діяльності) орендні ставки за оренду приміщень 

комунальної власності (від 1% до 15%) для суб’єктів підприємницької діяльності – 
фізичних осіб, які працюють у сфері побутового обслуговування населення.  
 

Для розвитку інфраструктури ринків: 
- відкрито підземний тунель-перехід під залізничною колією та дві пасажирські 

посадкові платформи, облаштовані касами та турнікетами, де працює зупинка залізничного 

транспорту “Речовий ринок”; 
- реконструйовано мережі електропередач на дільниці комунального підприємства - 

ринок “Ранковий” на вул. Геологів, 13 (1,0 млн. грн.); 
- проведено ямковий ремонт вул. Геологів (194,5 тис. грн.); 
 

У 2012 році проведено 7 сільськогосподарських ярмарків, в яких взяло участь 

понад 30 виробників міста та області. 
 
Створено умови для розвитку фірмової торгівлі. Підприємствами усіх форм 

власності відкрито 83 об’єкти торгівлі, де реалізується продукція за цінами виробника. 
Проводиться робота по впорядкуванню торговельної мережі:  

- продовжується розбудова оптового ринку сільськогосподарської продукції на 

вул. Купріна, 54/1 та ринку на проспекті Миру, 69.  Це покращить умови здійснення 

господарської 

діяльності суб’єктам 

господарювання; 
- відкрито новий 

торговий центр 

«Європа» по проїзду 

Геологів з сучасною 

інфраструктурою. 



КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО 
В місті проводиться робота, спрямована на підвищення ефективності  використання 

комунального майна, що належить територіальній громаді. 
 

Динаміка надходжень до міського бюджету від використання  
майна комунальної власності міста, тис. грн. 

У 2012 році проведено 13 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, на 

які було виставлено 26 приміщень. За їх результатами передано в оренду 22 приміщення та 

одну будівлю, загальною площею 1,1 тис. кв. метрів. 
Загалом за 2012 рік продовжено договори оренди 184 орендарям та укладено 497 

нових договорів оренди на приміщення комунальної власності.  
Всього від оренди нерухомого майна отримано 10,7 млн. грн., від приватизації – 

3,7 млн. грн.  
Проведено ремонти приміщень 

комунальної власності на суму 969,5 тис. грн.  
(ремонти будинку побуту по вул. 

Інститутській, 5, вул. Проскурівській, 4/3, 33- 
35, 15, 56, 63, Зарічанська, 2, вул. Сковороди,17, 

вул. Соборна, 16, 17, Привокзальна площа, 2, 
просп. Миру, 57/1, вул. Профспілкова, 110, вул. 

Довженка, 12). 
Продовжується приватизація житлових 

приміщень у гуртожитках.  
Станом на 01.01.2013 року приватизовано 

1320 житлових приміщень та 106 реконструйованих квартир. 
 
Власний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста станом на 

1 жовтня 2012 року склав 2,1 млрд. грн. (на 1,8% більше, ніж на початок 2012 року).  
 
Статутний капітал комунальних підприємств збільшився у порівнянні з початком 

2012 року на 10,3% і станом на 01.10.2012 року склав 224,5 млн. грн. 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, МІСТОБУДУВАННЯ  
ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

  
Генеральним планом міста передбачається щорічне 

введення багатоквартирного житла близько 103 тис. кв. м. 
 У 2012 року введено в експлуатацію 177,4 тис. кв. м. 

загальної площі житла.  
Передано в постійне користування 3 земельні ділянки 

загальною площею 17,4 тис. кв. метрів на вул. Озерній під 

будівництво доступного житла. Будівництво трьох 

багатоквартирних житлових будинків проводить Асоціація 
"Регіональне Будівництво Хмельниччини", яка стала переможцем 

конкурсу на будівництво доступного житла. 
 

Житлове будівництво за 2006-2012 рр., тис. кв. метрів 
Підприємствами міста за 2012 рік виконано будівельних робіт на загальну суму 

423,1 млн. грн. 

 
 
Здано в експлуатацію у 

2012 році: 
- спортивний зал 

школи №30 по проспекту 

Миру, 76/6 (676,5 тис. грн.);  
- головний 

самопливний каналізаційний 

колектор на вул. 

Зарічанській (1,8 млн. грн.); 
- дитячий садок (І черга) на вул. Лісогринівецькій, 22 на 45 місць 

(приватний заклад “Гармонія”),  
- професійно-технічний заклад  МВС на 350 місць; 
- каналізаційну насосну станцію по вул. Гагаріна, 20-Б (703,3 тис.грн.); 
- трансформаторну підстанцію по вул. П.Мирного, 18-А; 
- стоматологічні кабінети на 91 відвідування в зміну; 



- торговий комплекс "Європа" з інфраструктурою на пров. Геологів, 7/1, 

(3млн. грн.) та будівлі торгових підприємств, всього площею 52,6 тис. кв. метрів; 
- потужності: 

 з виробництва хлібобулочних виробів на 150 тонн, 
 з оброблення молока і вершків на 960 тонн (ПрАТ “Маслосирбаза”), 
 з переробки рибної продукції (ПП “Балтика”); 
 з виробництва труб, рукавів, шлангів та фітингових жорстких 

пластмасових на 307,2 тонн; 
 трансформаторів електричних на 1,9 тис. шт. 
 

Завершено реконструкцію:  
- музею Проскурівського підпілля (230 тис. грн.); 
- приміщення для міського архіву на вул. Свободи, 9-А (450 тис. грн.); 
- приміщення на вул. Соборній, 16 під Центр надання адміністративних 

послуг (977,3 тис. грн.). 
 
Продовжуються роботи з: 

- будівництва пожежного депо на вул. Озерній, 20/1 (на площі 1,4 га); 
- будівництва аквапарку на вул. Тернопільській (на площі 2,5 га); 
- з добудови приміщення на 6 груп НВО №1 на вул. Старокостянтинівське 

шосе, 3-Б (4 млн. грн.); 
- будівництва зовнішнього ліфта у ЗОШ №8 на вул. Гайдара, 34 (413,1 тис. 

грн.). 
 
Заплановано: 

- ремонт ДНЗ №36 на проспекті Миру 84/21 (1,7 млн. грн.)  
- виконання проектних та монтажних робіт по реконструкції котельні з 

трьома котлами і допоміжним обладнанням для її роботи у міській лазні на вул. 

І.Франка, 28 (1,6 млн. грн.). 
 
Забезпечено прозорий порядок надання земельних ділянок через конкурси та 

аукціони під різні види будівництва. Як результат, через аукціони продано право оренди 

8-ми земельних ділянок загальною площею 0,68 га - міський бюджет отримав 0,5 млн. 

грн. 
 
Продано у власність 1 земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення площею 

0,06га на суму 57 570 грн. 
 
Отримано плату за землю за 2012 р. (у т.ч. 

земельний податок та орендна плата): 
- від юридичних осіб 50,284 млн. грн.; 
- від фізичних осіб 10,437 млн. грн. 
 

 
 
 
Передано в оренду: 

 юридичним особам та фізичним особам – суб'єктам підприємницької 

діяльності 305 земельних ділянок, площею 98,7 га; 
 громадянам – 251 земельну ділянку, площею 6,7 га. 

Передано в постійне користування юридичним особам 40 земельних ділянок, 

площею 18,7 га. 
Передано у власність громадянам 1464 земельних ділянок, площею 56,1 га. 



Надано згоду на розробку проектів землеустрою: 
 громадянам на 1092 земельні ділянки, площею 33,7 га; 
 суб’єктам підприємницької діяльності на 104 земельні ділянки, площею 66,4 га. 

У 2011-2012 роках укладено 120 договорів про участь забудовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 
Надходження коштів до міського бюджету, млн. грн. 

 2006 
р. 

2007 
р. 

2008 
р.  

2009 
р. 

2010 
р. 
 

2011 
р.  

2012  
р. 

від фізичних осіб 

Земельний 

податок 
0,293 0,305 0,310 0,325 0,350 

0,500 0,85 

Орендна 

плата 
0,881 1,174 1,646 3,441 4,900 

8,200 9,587 

Всього, млн. 

грн. 1,174 1,479 1,956 3,766 5,250 8,700 10,437 

від юридичних осіб 

Земельний 

податок 
9,392 8,192 9,127 9,246 8,420 17,90 20,143 

Орендна 

плата 
3,825 3,641 5,104 11,094 14,79 25,10 30,141 

Всього, млн. 

грн. 
13,217 11,833 14,231 20,34 23,21 43,0 50,284 

  
До цільового фонду міського бюджету у 2012 році залучено: 

 6,9 млн. грн. від забудовників на розвиток інфраструктури; 
 60,0 тис. грн. від продажу 1 земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення; 
 500,0 тис. грн. за право оренди земельних ділянок, отриманих за підсумками 

земельних аукціонів. 
Динаміка надходжень до міського бюджету від оренди землі, тис. грн. 

Відповідно до постанови Верховної ради України від 12.05.2011 р. №3349 територія 

міста Хмельницького збільшилась на 681 га  і становить 9305,0 га.  
У 2012р. виготовлено технічну документацію із землеустрою на встановлення меж міста 

Хмельницького в натурі (на місцевості) та встановлено 200 межових знаків. 

2165,3 2837,8 3611,3
5062,6

10900,6

15165,1

33339,1

60721

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (план)



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
В місті забезпечене стабільне функціонування підприємств житлово-комунальної 

галузі. 
В 2012 році на розвиток галузі виділено 192,7 млн. грн. 

Видатки на житлово-комунальне господарство, млн. грн. 
 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Видатки - всього 21,7 40,4 66,0 62,5 47,2 49,3 68,7 192,7 
з них:         
ремонт житлового 

фонду  2,1 2,9 3,8 5,9 2,0 4,0 4,1 4,7 

благоустрій  6,8 10,2 17,3 20,7 13,6 12,1 10,6 15,9 
будівництво, 

реконструкція, 

ремонт та утримання 

автомобільних доріг 

5,0 8,2 13,2 14,8 13,6 18,8 26,8 36,1 

придбання основних 

засобів  2,4 2,8 9,7 15,1 1,7 2,8 0,8 3,9 

 
Утримується житловий фонд комунальної власності площею 2,9 млн. кв. метрів (980 

житлових будинків). 
Прийнято у комунальну власність міста 3 будинки (1 житловий будинок та 2 

гуртожитки)  площею 2,6 тис. кв. м.  
У місті створюється конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг 

шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

За 2012 р. створено 16 об’єднань співвласників. Станом на 01.01.2013 року в місті 
зареєстровано 183 ОСББ, загальною площею житлових будинків – 683,9 тис. кв. метрів. 

В управлінні житлово-комунального господарства створено інформаційний центр 

сприяння діяльності об’єднань співвласників, в якому надаються консультативні та юридичні 

послуги щодо створення ОСББ.  З головами ОСББ та мешканцями житлових будинків   

проводяться навчання та семінари. 
Видатки на ремонт житлового фонду у 2012 році склали 4,2 млн. грн. 
В житлових будинках виконані наступні роботи: 
- відремонтовано 33,8 тис. кв. метрів покрівлі 

на 37 будинках (2,7 млн. грн.); 
- відремонтовано 52 прибудинкових території 

площею 13 тис. м2 (2,1 млн. грн.); 
- капітально відремонтовано 2 ліфта в 

будинках на вул. Чорновола, 60, Проскурівського 

підпілля, 215 (5,9 тис. грн.); 
- проведено експертизу 136 ліфтів, з метою 

визначення можливості подальшої їх експлуатації 

(298,3 тис. грн.); 
- виготовлено кошторисну документацію та 

частково виконано роботи по укріпленню стін 2 
житлових будинків (79,1 тис. грн.); 

- відновлено внутрішню каналізацію  та водопровід в 16 будинках (678 тис. грн.); 
- виконано капремонт електрощитових в 22 житлових будинках (143,1 тис. грн.); 
- виконано додаткове підключення гуртожитку по вул. Інститутській, 8 до 

електроосвітлення (56 тис. грн.); 
- виконано капремонт гуртожитку по вул. Вінницькій, 8/1 та житлового будинку 

по вул. Гастелло, 18 на суму 124,4 тис. грн., в тому числі за державні кошти 51,4 тис. грн.; 
- замінено газову розводку на фасадах 2-х житлових будинків (80,5 тис. грн.); 
- виготовлено кошторисну документацію на влаштування пандусів (18,5 тис. 

грн.); 



 
За 2012 рік відновлено 20 дитячих і 2 спортивних майданчики (852,5 тис. грн.). 
 
За рахунок коштів ЖЕКів відремонтовано 317 під’їздів житлових будинків. 

Капітально відремонтовано 26,9 тис. кв.м доріг та і 8,6 тис.кв.м тротуарів: 

 в центральній частині міста – 7,0 
тис. кв. метрів дорожнього покриття та 2,45 

тис.кв.м тротуарів на вул. Кам’янецькій (в 

районі шляхопроводу по вул. Толстого), вул. 

Свободи (від буд. № 77 до вул. Пушкіна), 
відновлено 1,74 тис. кв. метрів тротуару біля 

облмуздрамтеатру ім. Старицького; 
 в мікрорайоні Гречани – 4,3 тис. 

кв. метрів дорожнього покриття та 1 тис.кв.м. 

тротуарів на вул. Колгоспній (від вул. 

Волочиської до вул. Партизанської), пров. 

Городньому (від вул. Курчатова до вул. 

Міцкевича); 
 в мікрорайоні Дубове – 2,2 тис. кв. м дорожнього покриття та 0,3 тис. кв.м. 

тротуарів на вул. Раскової, вул. Толстого – улаштування зупинки маршрутних автобусів в 

районі вул. Франка; 
 в мікрорайоні Виставка – 10,1 тис. кв. м дорожнього покриття та 2,6 тис.кв.м 

тротуарів на вул. Старокостянтинівське шосе (від вул. Озерної до в’їзду в дендропарк), 
міжквартальній дорозі від вул. Зарічанської 4-6 до проспекту Миру 84-86, вул. Перемоги; 

 в Південно-Західному мікрорайоні – влаштовано 0,9 тис. кв.м дорожнього 

покриття та 0,15 тис. кв.м. тротуару на шляхопроводі по вул. Західно-Окружній (в районі вул. 

Геологів), розвороту на вул. Львівське шосе (в р-ні буд. № 33); 
 в мікрорайоні Книжківці – 2,2 тис. кв.м. дорожнього покриття на вул. Житній; 
 в мікрорайоні Ружична – 0,13 тис. кв.м. дорожнього покриття по пров. 

Серпанковому та 0,3 тис. кв.м. тротуару по вул. Кам’янецькій (біля підпірної стіни). 

В 2012 р. капітально відремонтовано шляхопровід через залізницю на вул. 

Західно-Окружній (в районі вул. Геологів) (2,8 млн. грн.). 

Проведено поточний ремонт доріг площею 42,2 тис. кв. м (6,6 млн. грн.). 

 в центральній частині міста — 13,1 
тис. кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Кам'янецькій, Гагаріна, Соборній, 

Проскурівській, Володимирській, Грушевського, 

Подільській, Шевченка, Прибузькій, Трудовій, 

Свободи, Пушкіна, Франка, пров. Шевченка, 

під’їзній дорозі до буд № 49 по вул. 

Проскурівській, сходи на набережну біля річки 
Південний Буг; 

 в південно-західній частині міста — 
6,74 тис. кв.м дорожнього покриття на вул. 

Західно-Окружній зі з’їздами на вул. Волочиську 

і Вокзальну, Толстого, Інститутській, Молодіжній, Жванецькій, Львівському шосе, під’їзних 

дорогах до буд. № 14 і 18/2 на Львівському шосе, до буд. № 20, 20/1, 20/2, 22 на вул. 

Інститутській, проїзді від вул. Хотовицького до вул. Молодіжної; 



 в північній частині міста — 7,5 тис. кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Рибалка, Зарічанській, Вінницькій, Озерній, Ковпака, Федунця, Старокостянтинівському 

шосе, проспекті Миру, пров. І-му Мирному, під’їзних дорогах до буд. № 20, 20/1 на вул. 

Зарічанській, буд. № 3а/1 на Старокостянтинівському шосе, буд. № 76/1-76/5 на проспекті 

Миру та 680 кв.м щебеневого покриття на вул. Нижній Береговій; 
 в мікрорайоні Озерна – 712 кв.м. асфальтобетонного покриття на вул. П.Мирного, 

Залізняка, прв. П.Мирного, під’їзній дорозі до буд. № 36 на вул. Залізняка та № 10/1 на вул. 

Лісогринівецькій; 
 в мікрорайоні Дубове — 3,0 тис. кв. м. асфальтобетонного покриття на вул. 

Красовського, Купріна, Раскової, Козацькій (в р-ні вул. Купріна), Київській, Щедріна (в р-ні 

дамби), Березневій, під’їзній дорозі до масиву Дубове (маршрут руху автоб.№ 30); та 1,3 тис. 
кв.м щебеневого покриття на пров. Київському та дорозі в р-ні масиву «Будівельник»; 

 в мікрорайоні Гречани — 4,6 тис. кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Вокзальній, Проскурівського підпілля, Волочиській, Курчатова, Кооперативній, Зенітній, 

пров. Пяскорського, під’їзних дорогах до буд. № 139 на вул. Проскурівського підпілля та 

буд. № 16 на вул. Вокзальній; та 2,39 тис. кв. м щебеневого покриття на вул. Пархоменка, 

Вокзальній (від вул. Зенітної до території нафтобази), Чкалова (в р-ні вул. Північної), прв. 

Шкільному та Вокзальному, під’їзній дорозі від вул. Західно-Окружної до вул. Качинського; 
 в мікрорайоні Книжківці — 26 кв.м. асфальтобетонного покриття на вул. Житній 

та 675 кв.м щебеневого покриття на вул. Збарського; 
 в мікрорайоні Ракове — 1,5 тис. кв.м. асфальтобетонного покриття на вул. 

Пілотській, Чорновола, Довженка, Гарнізонній, Майборського, Ціолковського (в р-ні вул. 

Чорновола), під’їзній дорозі до буд № 159 по вул. Чорновола. 
 
На заходи з організації безпеки 

дорожнього руху витрачено 1,97 млн. грн.: 
- забезпечено стабільну роботу 83 

світлофорних об'єктів; 
- капітальним ремонтом відновлено 

роботу світлофорного об‘єкту на перехресті 

вулиць Старокостянтинівського шосе та 

Озерної; 
- улаштувано світлофорний об’єкт на 

аварійно-небезпечному перетині вулиць 

Рибалка та Верхньої Берегової, одночасно 

замінено світлофори на перехресті вулиць 

Рибалка-Зарічанська; 
- влаштовано додатково 10 елементів примусового зниження швидкості на 

вулицях: Трембовецької, Соборній, Депутатська, а також на пров. Геологів, крім того 

утримувались 73 такі пристрої, що встановлені переважно біля шкіл та дошкільних дитячих 

закладів; 
- відновлено 16 тис. кв. метрів дорожньої розмітки; 
- проведено заміну 267 пошкоджених дорожніх знаків; 
- для підвищення безпеки дорожнього руху на пішохідних переходах по вул. 

Західно-Окружній, в районі з’їзду на вул. Вокзальну, а також на перехресті вулиць Рибалка 

— Верхня Берегова встановлено 4 спеціальні світильники типу „ЗЕБРА”. 
 
 
 
 
 
 
 



Придбано за рахунок коштів міського бюджету обладнання та технічні засоби 

для покращення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунальної галузі 

на суму 3,9 млн. грн. 
 
Придбано в 2012р.: 
Для житлово-експлуатаційних контор 

- 7 газонокосарок (49,0 тис. грн.). 
Для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг: 

- екскаватор ЕК-14-90 (1 072,8 тис. грн.);  
- машина для очистки колодязів МОК ( 291,0 тис. грн.); 
- компресорна установка (99,5 тис. грн.); 
- машина зі змінним обладнанням: розкидач піску (зимовий період), 

водовоз (літній період) (665,0 тис. грн.). 
Для ХКП «Спецкомунтранс» придбано: 

 2 сміттєвози для ХКП «Спецкомунтранс» (1,3 млн. грн.);  
 48 одиниць контейнерів євро стандарту (148,3 тис. грн.);  
 виготовлено 77 одиниць контейнерів 0,75 м3 (98,9 тис. грн.);  
 4 одиниці великих комбінованих контейнерів (92,0 тис. грн.); 
 автошини – 98,7 тис. грн. 

 
Питання благоустрою міста та покращення екологічної ситуації є одним із основних, 

які стоять на порядку денному роботи міської влади. Для його вирішення затверджено 

Програму охорони довкілля м. Хмельницького на 2011 – 2015 роки, прийнято рішення 

виконкому “Про організацію робіт з благоустрою територій міста Хмельницького”. 
 
Видатки на благоустрій міста склали 

15,9 млн. грн.:  
- утримується 290 га зелених 

насаджень, в т.ч. 6 парків та 5 скверів; 
- 307 криниць та 6 фонтанів; 
- 9 кладовищ; 
- обслуговується 463 км 

електромереж зовнішнього освітлення 

та 11 тисяч світлових точок; 
- забезпечується своєчасне 

вивезення твердих побутових відходів 

з 164 контейнерних майданчиків; 
- щоденно 25 сміттєвозів вивозить понад 1,9 тис. куб. м сміття. 

В рамках реалізації Національного проекту “Чисте місто”, учасником якого обрано м. 

Хмельницький, здійснювався комплекс заходів щодо виконання техніко-економічного 

обґрунтування будівництва сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів. 
На озеленення та благоустрій парків і 

скверів, ремонт зелених насаджень витрачено з 

міського бюджету 4,7 млн. грн., висаджено 169,5 

тис. квіткових рослин, 
2,1 тис. дерев та кущів.  

Концептуально змінено підхід до оформлення 

квітників у місті Хмельницькому. За новими 

технологіями оформлено клумби біля обласної 

філармонії та кінотеатру 
ім. Т.Шевченка. У парку ім. М. Чекмана проводяться 

роботи по благоустрою зоокутка та вольєра для 

ведмедів, виділено резервну площу (455 кв. метрів) для розміщення цирків та луна-парків. 



В 2012 році виготовлено проект благоустрою парку культури і відпочинку 
ім. М. Чекмана (70,0 тис. грн.). 

 
Вивезено 1,1 тис. куб. м побутового сміття на стихійних сміттєзвалищах. Прибрано 

понад 275 га міської території. Постійно проводяться суботники в прибережних смугах річок 

і водойм, парках, зелених зонах  та на інших територіях міста. 

З метою виконання заходів, спрямованих на утримання в належному стані 

заплав та русел річок, водойм міста, їх захисту від забруднення та засмічення: 

Розчищено 920 п.м. водовідвідних каналів річки Південний Буг в районі вул. 

Лугової (205,5 тис. грн.).та в районі 

містка по вул. Свободи (30.0 тис. грн.) 

Проведено роботи, пов’язані з 

покращенням технічного стану та 

благоустрою водойм міста, а саме: 

обкошування та прибирання 

прибережних смуг річок П. Буг, 

Кудрянки, озера в м-ні Північний (51,8 

тис. грн..) 

Капітально відремонтовані 

гідроспоруди та розчищено 432 п.м. 

русла струмка Безіменного від вул. 

Інститутської до озера в районі перинатального центру (535,6 тис. грн.). 
 
Проведено весняні та осінні заходи по санітарній очистці та благоустрою міста, до 

участі у яких залучено учнівську молодь, працівників підприємств, установ та організацій 

міста, громадські організації, а саме: місячник благоустрою, День довкілля, День Південного 

Бугу, заходи по прибиранню зелених зон міста в рамках всеукраїнської акції «Чиста Україна 

- чиста Земля”, акцію “Ми за чисте довкілля і здоровий спосіб життя”. 
 Під час проведення заходів висаджено 1990 дерев і кущів, прибрано прибережні 

смуги, парки, сквери, зелені зони, інші території загальною площею 226 га. 
 



Тепло-, водопостачання та водовідведення 
 
У Хмельницькому 7 років поспіль практично відсутні проблеми із опаленням 

житла та щоденною подачею гарячої води. 
 
Теплом та гарячою водою забезпечують хмельничан два комунальних 

підприємства  МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “Південно-Західні 

тепломережі”. 
Підприємства 

обслуговують 58 котелень, 80 

центральних теплових пунктів 

(ЦТП), 12 когенераційних 

установок, 305,1 км теплових 

мереж в двотрубному вимірі, 

загальна опалювальна площа 

становить 4,8 млн. кв. метрів. 
 
У 2012 році вироблено теплової енергії 0,8 млн. Гкал, власної електричної енергії 

26,6 млн. кВт/год.  
Реалізовано теплової енергії 0,7 млн. Гкал. 
 
Впроваджуються енергозберігаючі технології для покращення якості послуг: 
- замінено 5,5 км теплових мереж на 

загальну суму більше 10,8 млн. грн.; 
- проведено реконструкцію котелень з 

встановленням котлів, заміною пальників, 

вартістю робіт 5,5 млн. грн. тощо. 
 
У жовтні 2012 року введено в дію 12-у 

когенераційну установку на вул. Зарічанській, 30 (3,4 

млн.грн.). 
 
Отримано економію від впровадження 

енергозберігаючих заходів 4,4 млн. грн. 
- природного газу – 2,0 млн. куб. метрів; 
- електроенергії - 0,6 млн. кВт.год. 
 
Когенераційними установками вироблено 26,6 млн. кВт.год. власної 

електроенергії, що забезпечило економію – 9,8 млн. грн. 
 
Собівартість власної електроенергії становить 49 коп. за 1 кВт.год., що в 2 рази 

дешевше електроенергії, придбаної у ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго". 
 
В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною 

енергією понад 90% від потреби, влітку – на 100%, а її надлишок продають іншим 

комунальним підприємствам. Продано 4,1 млн. кВт.год. на суму 4,1 млн. грн. 
 
Вартість 1 Гкал. теплової енергії в Хмельницькому залишається однією з 

найнижчих в Україні – 206,4 гривень. 
 
За сприяння Проекту USAID “Реформа міського теплозабезпечення”, учасником 

якого є місто Хмельницький, та на підставі проведених енергоаудитів бюджетних та 

житлових будівель, теплопостачальних підприємств розроблено та затверджено сесією 



міської ради Муніципальний енергетичний план на 2012-2016 рр. У 2012 році 

реалізовано 16 із 56 проектів цього плану на загальну суму 10,7 млн.грн. 
 
Станом на 01.01.2013 року заборгованість населення за надані підприємствами 

послуги з теплопостачання складає 14,8 млн. грн., що на 87,1 тис.грн. менше, ніж на 

початок 2012 року.   
 

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення по обласних 

центрах України станом на 1 грудня 2012 року, грн./куб.м 
 

№ 

п/п 
назва обласного 

центру 
разом водопостачання водовідведення 

1 Чернівці 6,90 4,884 2,016 
2 Тернопіль 5,48 2,40 3,08 
3 Житомир 5,34 2,30 3,04 
4 Полтава  5,22 3,37 1,85 
5 Суми 5,01 2,66 2,35 

6 Хмельницький 4,96 2,62 2,34 
7 Рівне 4,93 2,65 2,28 
8 Луцьк 4,788 2,52 2,268 
9 Івано-Франківськ 4,53 2,74 1,79 
10 Миколаїв 4,34 2,34 2,00 
11 Вінниця 2,87 1,66 1,21 

 
 

Вартість 1 куб. м води також одна з найнижчих в 

Україні і з 01.03.2012 року складає 4,96 грн. в т. ч.: 
 водопостачання – 2,62 грн.; 
 водовідведення – 2,34 грн. 
 
Продовжується будівництво другої черги 

Чернелівського водогону. У 2012 році введено в 

експлуатацію 6,8 км. Всього вже побудовано 11,9 км, що 

становить 35% від загальної протяжності водогону (33,4 

км).  
На будівництво водогону було виділено у 2011 

році – 39 млн.грн. (державний бюджет – 30 млн.грн., 

міський бюджет – 9 млн.грн.), у 2012 році – 1 млн.грн. (державний бюджет). 
 
Підприємству МКП "Хмельницькводоканал" з бюджету міста у 2012 році виділено 

2,6 млн. грн. на відшкодування різниці в тарифах та 628,0 тис. грн. – на проведення 

геологорозвідувальних робіт. 
В 2012р. на об'єктах водопостачання та 

водовідведення виконані наступні ремонтні 

роботи: 
водопостачання: 
 замінено 0,6 км зношених мереж 

водопостачання;  
 відремонтовано та замінено 109 

одиниць запірно-регулюючої 

арматури, 61 пожежний гідрант, 24 



водорозбірних колонки, 57 насосних агрегати; 
 проведено ремонт та накриття 91 водопровідного колодязя  тощо. 
 
водовідведення: 
 проведено ремонт насосних агрегатів на ГКНС та КНС; 
 відремонтовано 12 насосних агрегатів на міських очисних спорудах; 
 проведено заміну аварійних ділянок каналізаційних мереж тощо.  
 
Завершено роботи по будівництву КНС у пров. Гагаріна, 20-Б (730,3 тис. грн.).  
 
За рахунок коштів міського бюджету у 2012 році завершено технічне 

переоснащення систем міського водозабезпечення на ВНС-7, ВНС-9, що дозволить 

значно скоротити витрати на електроенергію за рахунок використання нових насосних 

агрегатів з частотними перетворювачами. Загальна вартість робіт складає 1,0 млн. грн. 
 
Очікувана економія електроенергії за рахунок технічного переоснащення ВНС-7 

та ВНС-9 складатиме 389,5 тис. кВт/год електроенергії в рік. 
 
Заборгованість за надання послуг водопостачання та водовідведення станом на 

01.01.2013 становить 4,9 млн. грн., що на 191,6 тис.грн. більше, ніж на початок 2012 року. З 

метою зменшення заборгованості здійснюються заходи: позовна та  роз’яснювальна робота, 

автодозвін, відключення боржників від водопостачання та водовідведення (744 відключення) 

тощо. 
 



ТРАНСПОРТ 
 

Приділяється значна увага розвитку транспорту та транспортної 

інфраструктури міста. 
З початку 2013 року введено в дію нову удосконалену схему руху громадського 

транспорту, якою, зокрема, запроваджено 2 додаткових автобусних маршрути та 4 нових 

маршрути в режимі маршрутного таксі. 
Всього за новою схемою у місті Хмельницькому діє 12 автобусних маршрутів в 

звичайному режимі руху, на яких працює 42 транспортних засоби, та 41 маршрут в режимі 

маршрутного таксі, на яких працює 359 транспортних засобів. За рахунок збільшення 

пасажиромісткості загальну кількість маршрутних таксі зменшено на 35 одиниць техніки.  
 
Підприємству ХКП “Електротранс” у 2012 році надано з бюджету міста 3 млн. 

грн. фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування 

громадського електричного транспорту та 2 млн. грн. на поповнення статутного 

капіталу (підприємство здійснює перевезення 82 тролейбусами на 19 маршрутах та 13 

автобусами на 11 маршрутах). 
 
Також, з міського бюджету 

відшкодовано пільговий проїзд 
багатодітних сімей, учнів загальноосвітніх 

шкіл та студентів, почесних громадян міста 

та інших категорій, визначених рішеннями 

міської ради, на суму 718,2 тис. грн. 
 
Отримано субвенцій з державного 

бюджету для компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян в сумі 

15,4 млн. грн. (80,5% від суми 

заборгованості в межах бюджетних призначень, недоотримано 3,7 млн. грн.). 
 
Проведено капітальні та поточні ремонти 274 павільйонів та зупинок 

громадського транспорту. 
 
Встановлено дванадцять нових павільйонів для очікування пасажирами 

транспорту. 
 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 
Надання якомога якісніших соціальних послуг усім хмельничанам, що 

потребують допомоги — головний напрямок діяльності виконавчих органів 

Хмельницької міської ради.  
На фінансування галузі у 2012 р. виділено 246,7  млн. грн. 
Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012  

Соціальний захист 39,4 50,6 105,2 122,5 141,0 190,6 211,9 246,7 

У 2012 р. призначено різні види державних соціальних допомог на загальну суму 

184,2 млн. грн. 
Нараховано субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг за рахунок субвенцій з 

державного бюджету в 2012 році 11982 сім’ям, на 

загальну суму 7,6 млн. грн.  
Нараховано компенсацій потерпілим 

внаслідок аварії на ЧАЕС – 5,4 млн. грн. 
Надано одноразову матеріальну допомогу 

людям, які перебувають в складних життєвих 

обставинах на загальну суму 1,1 млн. грн. (в 

середньому щороку отримує допомогу 5 тис. осіб). 
Видано 5227 направлень на виготовлення 

технічних засобів реабілітації для людей з обмеженими 

опорно-руховими функціями, 21 інвалід забезпечений  

автомобілем. 
Проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир 

для 38 осіб на суму 395,5 тис. грн., 23 особам замінено газове обладнання на суму – 102,5 
тис. грн. 

Двом дитячим будинкам сімейного типу та двом прийомним сім'ям виплачено 

допомогу на загальну суму 659,9 тис. грн. 
Забезпечувались виплати: 

щомісячної грошової допомоги на кишенькові витрати 196 дітям-сиротам та 

дітям, які залишились без батьківського піклування (110,4 тис. грн.); 
надбавки до пенсії 54 членам Проскурівського підпілля, партизанам, 

визволителям м. Хмельницького та колишнім політв’язням і репресованим (66,3 тис. 

грн.); 
компенсації 761 особі, які надають соціальні послуги (930,15 тис. грн.). 

Організовано належний прийом громадян в 5 громадських приймальнях.  
Забезпечено стабільне функціонування 

соціальних закладів (6,3 млн. грн.): 
- Міського територіального центру 

соціального обслуговування (запроваджено 

соціальні паспорти); 
- Центру соціально-побутової 

реабілітації “Турбота”;  
- Центру реабілітації та тимчасового 

перебування інвалідів з розумовою 

відсталістю"Родинний затишок"; 
- Центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів "Школа життя"; 
- Рекреаційного центру сімейного типу "Берег надії"; 
- Центру реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії”. 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 
Підвищення ефективності системи охорони здоров'я міста і раціональне використання 

матеріально-технічної бази та фінансових ресурсів — основні завдання сьогодення.  
Медичні послуги хмельничанам у 2012 р. надавали 11 комунальних медичних 

закладів: 4 стаціонарних лікувальних заклади, 5 самостійних амбулаторно-поліклінічних 

заклади, протитуберкульозний диспансер та станція швидкої медичної допомоги. 
Функціонує 5 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у віддалених 

мікрорайонах – Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове.  
В системі охорони здоров’я міста працює 1091 лікар та 2177 молодших медичних 

спеціалісти. 
 
На фінансування галузі у 2012 році виділено 177,8 млн. грн. 

 
Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.  

Охорона 

здоров'я 52,4 70,0 91,5 117 122,4 146,7 159,1 177,8 

 
В середньому на одного мешканця міста видатки на медицину в цілому за звітний  

період склали  646 грн. 
Вартість ліжко-дня складає 233,52 грн.  
Вартість виклику бригади швидкої допомоги збільшилась на 15,8 % і становить 268,9 

грн. 
 

За звітний період в медичній галузі зроблено: 
В міській лікарні проведено: 

 - капітальний ремонт покрівлі 3-го корпусу (100,0 тис. 

грн.); 
 - реконструкцію шахти з заміною ліфта в корпусі № 2 

(396,8 тис. грн.);    
 - продовжено капітальний ремонту травмпункту, 

проведені роботи на 153,9 тис. грн.;  
 - влаштована система пожежної сигналізації та 

оповіщення в корпусі №1 (234,8 тис. грн.). 
 

В міській дитячій лікарні проведено:  
 - капітальний ремонт системи опалення та ізоляції трубопроводів (29,5 тис. грн.);  
 -  капітальний ремонт приміщень (392,1 тис. грн.); 
 - продовжено капітальний ремонт тамбуру входу в поліклініку дитячої лікарні, проведені 

роботи на 17,6 тис. грн.; 
 - придбано дихальний апарат (378,7 тис. грн. - кошти обласного бюджету). 
 
 В міському перинатальному центрі: 
 - проведено ремонт мереж системи теплопостачання та гарячого водопостачання (16,2 

тис.грн.); 
 - триває капітальний ремонт фасаду головного корпусу, в звітному році виконано роботи на 

328,8 тис.грн.; 
 - придбано конвексний датчик до апарату УЗД (43,5 тис.грн.); 
 - придбано обладнання для пральні (83,0 тис.грн.). 

 
 
 



В поліклініці № 1: 
 - проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення на вул. Подільській, 54 та в будівлі 

амбулаторії сімейної медицини м-ну Гречани на вул.Курчатова, 1-А (71,0 тис.грн.);  
 - придбано електрокардіограф (22,0 тис. грн.). 

 
Для поліклініки № 2 придбано:  

 - мікроскоп монокулярний, лічильник обліку теплової енергії (5,5 тис.грн.); 
 - рентгенапарат (780,0 тис.грн.). 
 

Для поліклініки № 3 придбано: 
 - аналізатор глюкози та кардіограф (50,0 тис.грн.). 

 
Для поліклініки № 4 придбано: 

 - рентгентрубка  (18,0 тис.грн.); 
 - апарат для моніторування електрокардіограми та артеріального тиску, кардіограф, 

холодильник для зберігання інсуліну (60,0 тис. грн.). 
 

Міською об’єднаною стоматологічною 

поліклінікою проведено протезування зубів 

пільговим категоріям населення (300,0 тис. грн.). 
 

Для міської станції швидкої медичної 

допомоги придбано 2 автомобіля швидкої медичної 

допомоги "Соболь" (298,8 тис. грн.). 
 
Видатки на лікування жителів міста в закладах не міської комунальної форми 

власності за 2012 рік складають 100,0 тис. грн. 
 
 
 



ОСВІТА 
 
Зусилля міської влади  спрямовані на створення умов для підвищення якості надання 

освітніх послуг та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 
В 41 навчальному загальноосвітньому закладі міста навчається 27 тисяч учнів, 10,5 

тисяч дітей дошкільного віку відвідують 43 дошкільних навчальних заклади, у 6 

позашкільних навчальних закладах охоплено позашкільною освітою майже 7 тисяч 
вихованців. 

У 2012 році галузь «Освіта» профінансована у розмірі 315,4 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
 

2012 р.  
 

Освіта  78,6 94,2 131,6 178,2 201,1 240,2 257,4 315,4 
 
У 2012 році в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати та відпускних 

педагогічним працівникам.  
 
У 2012 році на виконання Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 

2012- 2016 роки проведено: 
 капітальний ремонт 10 шкіл та 10 ДНЗ (2,8 млн. грн.);  
 відремонтовано покрівлю 15 навчальних закладів (210,6 тис. грн.); 
 проведено часткову заміну технічного обладнання на харчоблоках навчальних 

закладів (117,8 тис. грн.); 
 частково замінено меблі в навчальних закладах (111 тис. грн.); 
 обладнано профільний кабінет фізики гімназії №2 (50 тис. грн.); 
 придбано 5 комп’ютерних класів (267 тис. грн.); 
 придбано 6 мультимедійних комплексів (60 тис. грн.). 
 проведено асфальтування територій ЗОШ № 12, № 24, № 27, № 30 (270 тис. грн.). 

 
На проведення капітальних ремонтів 20 навчальним закладам виділено по 100 

тис. грн. 
 
Також розпочато: 
- добудову приміщення на 6 груп в НВО №1; 
- будівництво ліфта в СЗОШ №8; 
- замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво дошкільного 

закладу в мікрорайоні Лезневе; 
- завершено передачу колишнього дошкільного закладу №36 з державної 

власності в комунальну. 
 
З метою забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти в 2012 році 

замінено 1109 віконних блоків та 212 дверей на металопластикові, 1847 лампочок на 

енергозберігаючі, утеплено стіни та фасади будівель, замінено та утеплено труби 

теплопостачання, здійснено ремонт систем опалення. 
 
Забезпечувалось харчування вихованців дошкільних закладів та учнів 

загальноосвітніх закладів. Обсяг грошових витрат на харчування дошкільнят за 2012 р. 

становив 6757,7 тис. грн., із розрахунку 4,50 грн. за кошти бюджету та 4,50 грн. за 

батьківську плату; обсяг грошових витрат на харчування учнів 1-4-х класів та учнів 

пільгових категорій становив 5174,9 тис. грн., із розрахунку 3,20 грн. на одного учня 1-
4-х класів та 5 грн. на дітей пільгових категорій.  



Також, організоване харчування учнів за плату батьків через лінії видачі у шкільних 

їдальнях та шкільних буфетах на суму 6164,2 тис. грн. 
 
Прийнято рішення сесії міської ради № 3 від 27.06.2012 року «Про створення 

Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка», затвердження 

статуту створеного дошкільного закладу та зміну найменування навчального закладу», та №4 

від 27.06.2012 року «Про створення Хмельницького дошкільного навчального закладу №43 

«Горобинка» та затвердження статуту створеного 

дошкільного закладу». 
В жовтні-листопаді 2012 року додатково 

збільшена мережа дошкільних груп на 3 (ДНЗ 

№43 – 1 група, ДНЗ №11 – 1 група, ДНЗ №57 – 1 
група). 

 
Здійснюється щомісячна виплата 

персональних премій міської ради 40 кращим 

педагогічним працівникам в розмірі 50% 

мінімальної заробітної плати (виплачено за 2012 

рік 717,8 тис.грн.) та стипендій міського голови 

25 кращим учням – переможцям Всеукраїнських предметних конкурсів та олімпіад у 

розмірі 130 гривень (виплачено за 2012 рік 32,5 тис. грн.). 
 
У літній період організовано роботу 34 закладів оздоровлення та відпочинку, а 

саме: 32 табори з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс "Чайка" м. 

Хмельницького”, що розташований у селі Головчинці Летичівського району; табору 

"Прибузька республіка" при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. 
 
В 2012 році управлінням освіти, управлінням молоді та спорту, управлінням охорони 

здоров’я, управлінням праці та соціального захисту населення відпочинком та 

оздоровленням було охоплено 5104 дитини, в тому числі:  
- в позашкільному навчальному закладі «Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс 

«Чайка» м. Хмельницького» оздоровлено 818 школярів; 
- в таборах з денним перебування – 3688 дітей; 
- санаторно-курортним оздоровленням та оздоровленням в інших таборах 

охоплено 598 дітей.  
 
Із загальної кількості оздоровлених: 
- 114 дітей-сиріт; 
- 111 дітей-інвалідів; 
- 499 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
- 338 талановитих та обдарованих дітей. 
 
Розроблено та подано для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів розвитку 

місцевого самоврядування проекти дитячих навчальних закладів №8, №20, №30, №54, з яких 

проект ДНЗ №30 став переможцем конкурсу та отримав грант у сумі 141,2 тис. грн. на 

впровадження інвестиційної програми «Реабілітація дітей з особливими потребами». 
 



КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ 
 

Щорічно зростають обсяги фінансування галузі культури. У 2012 році вони 

склали 30,7 млн. грн., що на 0,4 млн. грн. більше, ніж у 2011 році.  
 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 
 

 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 
 

Культура 

та туризм 
6,1 7,9 12,4 16,4 18,7 22,5 25,8 30,7 

 
У місті працює 32 заклади культури міської комунальної власності: 7 початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2 муніципальні колективи, моно-театр 

“Кут”, 15 бібліотек, 4 клубні заклади, 2 музеї, кінотеатр імені Т.Г.Шевченка. 
 
Для розвитку культурно-мистецького середовища 2012 року в місті : 
відкрито:  
 музей Героя Радянського Союзу В.Вайсера в приміщенні  міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату на вул.Проскурівській, 61 (30,0 тис. грн.);  
 світлицю-музей заслуженого майстра народної творчості України Н. Гончарук в 

приміщенні міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 

вул.Проскурівській, 61 (32,0 тис. грн.); 
 галерею почесних громадян міста Хмельницького в музеї історії міста (12,0 тис. 

грн..); 
 класи бальної і сучасної хореографії в приміщенні кінотеатру імені Т.Г.Шевченка 

на вул. Проскурівській,40 (233,6 тис. грн.); 
розширено навчальні площі дитячої школи образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва на 882,3 кв.м за рахунок приміщення на вул. Проскурівській, 

60/1 та продовжено капітальний ремонт (149,5 тис. грн.);  
 придбано: 

 мультимедійне обладнання для музею історії міста (49,6 тис. грн.); 
 4224 примірники нових книг та періодичні видання для бібліотек (161,8 тис. грн..). 

 надано: 
 фінансову допомогу 2137 учням та учасникам колективів для участі у конкурсах та 

фестивалях всіх рівнів на суму 55,6 тис. грн; 
 пільги в оплаті за навчання в школах естетичного виховання 571 дитині 

малозахищених категорій населення (221,2 тис. грн.); 
 фінансову підтримку місцевим письменникам у виданні їх книг шляхом закупівлі 

частини тиражу (24,8 тис. грн.); 
 забезпечено виплату щомісячної стипендії міської ради 14 кращим учням 

початкових мистецьких навчальних закладів та 20 викладачам, провідним митцям міста 

(196,5  тис. грн.); 
 прийнято нову концепцію діяльності кінотеатру імені Т.Г. Шевченка як 

Палацу культури і кіно та виготовлено ескізний проект подальшої реконструкції 

приміщення кінотеатру (80,0 тис. грн.); 
 здобуто перемоги у престижних конкурсах:  

Л.Олійник, О.Заграй – лауреати Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати 

мої» (м.Київ, 2012р.), В.Саган, А.Маклакова – дипломанти міжнародного конкурсу 

дитячого малюнка «Look and Learn» ( Лондон, Великобританія), І.Козенко, С.Лісовик – 
Гран-прі міжнародного конкурсу з спортивного бального танцю (м.Люблін, Польща), 

К.Кисіль –лауреат міжнародного конкурсу дитячої творчості (м.Крайнєво, Болгарія), 

П.Прокоф’єв, О.Кузнєцов – Гран-прі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості 



«Весняний зорепад», Д.Осіпчук, Є.Гуцалюк – лауреати міжнародного конкурсу 

виконавців гумору і сатири імені А.Сови (м.Одеса), Г.Лесів, Н.Стахова – лауреати 
Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу української музики «Бурштинові нотки» 

(м.Рівне), Є Панаріна – фіналістка Всеукраїнського телепроекту «Голос країни». 
проведено 176 загальноміських культурно-мистецьких заходів (622,7 тис. грн.), 

серед яких: фестиваль європейської культури, театральний фестиваль «Проскурівська 

весна», фестиваль обдарованих дітей «Сузір’я перлин», інтеркультурне свято «Ми - 
хмельничани», презентація велетенської диво-писанки Хмельниччини на Параді 

вишиванок у м. Києві,  відкритий фестиваль мажореток «Проскурівське дефіле», 

святкова хода «Ми славимо наш рідний Хмельницький» і театралізоване дійство, 

молодіжний концерт на стадіоні «Поділля» «Проскурів-рок», концерт зірок української 

естради «Осінній блюз у вечірньому місті», фестиваль мікрорайонів «Тобі, 

Хмельницький, пісня мого серця» та інші заходи, присвячені Дню міста, новорічний 

марш-парад Дідів Морозів та інших казкових героїв, свято відкриття  головної ялинки, 

конкурс-виставка на кращу новорічну маску та ялинкову іграшку «Новорічний 

маскарад», заходи з нагоди державних свят та пам’ятних дат; 
активізовано виставкову діяльність у музеї-студії фотомистецтва, музеї міста 

Хмельницького, галереї міськвиконкому. Влаштовано 44 персональних і тематичних 

виставки; 
здійснено: 

 перший етап реконструкції західної частини з влаштуванням покрівлі міського 

будинку культури (389 тис. грн.);  
 капітальні ремонти приміщень міського будинку культури, дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, школи іконопису «Нікош», 

кінотеатру ім.. Т.Г. Шевченка під класи бальної та сучасної хореографії, системи 

опалення дитячої музичної школи №2 ( 815,9 тис. грн.). 
 

Потребують вирішення у 2013 році такі питання: 
 прийняття міської програми «Культура міста Хмельницького» на 2013-2015 роки; 
 створення бібліотеки-музею О.Купріна на базі дитячої бібліотеки-філії №15;  
 проведення інвестиційного конкурсу «Реконструкція кінотеатру імені Т.Г.Шевченка 

у Палац культури та кіно та будівництво нежитлового приміщення в підземному 

просторі під кінотеатром»;  
 створення на базі виставкової зали дитячій школі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва міської художньої галереї; 
 продовження реконструкції міського будинку культури; 
 реформування дитячої школи мистецтв в Хмельницьку муніципальну дитячу 

академію мистецтв, реорганізація дитячої музичної школи №3 в дитячу школу 

мистецтв «Озерце»; 
 капітальний ремонт закладів культури: дитячої школи образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, культурно-мистецького центру «Ветеран», 

міського будинку культури, дитячої школи мистецтв «Райдуга», центру 

національного виховання учнівської молоді, дитячої школи мистецтв, дитячої 

музичної школи №1 імені  М.Мозгового; 
 придбання автобусу для перевезення професійних та аматорських колективів. 

 



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА МОЛОДЬ 
 

Спортивна база міста налічує 428 спортивних споруд, в тому числі 3 стадіони, 6 

футбольних полів, 160 майданчиків, 24 стрілецьких тири, 5 басейнів (з них один  25-ти 

метровий), 78 спортивних залів, 2 легкоатлетичних манежі, 42 майданчика з тренажерним 

обладнанням, 109 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 17 тенісних кортів, 

льодовий майданчик. 
 
На фінансування галузі в 2012 році було виділено 11,2 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування, млн. грн. 
 

 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.  
Фізична 

культура 

та спорт 
2,8 7,2 11,0 7,5 9,4 6,2 8,1 

Молодіжна 

політика 1,4 1,8 2,3 2,1 2,5 2,3 3,1 

 
Здійснюється щомісячна виплата стипендії міського голови 10 кращим 

спортсменам міста (49,8 тис. грн.). 
Завершено капітальні  ремонти: 

 спортивної споруди ігрових залів Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Щорса,17;  
 поновлено покриття баскетбольного майданчика в парку ім. І.Франка; 
 спортивних прибудинкових майданчиків за адресами: вул. Попова,15, вул. 

Тернопільській,34, Інститутській,20;  
 спортивних залів боротьби та боксу 

Хмельницької ДЮСШ №2 на вул. 

Проскурівській,66.  
Проведено поточні ремонти:  

 на спортивних спорудах на вул. Кармелюка, 

8/1-а;  
 стрілкового тиру та комплексу спортивних 

майданчиків на вул. Городній, 2/2-в 
Хмельницької ДЮСШ №2; 

 даху будівлі спортивного клубу по вул.. Проскурівській, 66; 
 даху стрілкового тиру по вул. Березневій, 1; 
 в 4 підліткових клубах за місцем проживання (49,8 тис. грн.).  

 
Постановою Кабінету Міністрів України виділено 5,5 млн. грн. з державного бюджету на 

реконструкцію легкоатлетичного ядра спортивного комплексу «Поділля» Хмельницької ДЮСШ 

№1. З листопада 2012 року розпочалась реконструкція легкоатлетичного ядра на 

спортивному комплексі «Поділля» на вул. Проскурівській, 81. 
Загалом фізичною культурою та спортом в м. Хмельницькому регулярно займаються 

понад 20 тисяч хмельничан, з них 6557 чоловік в секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Відвідують заняття з фізичної культури у навчальних закладах міста 51 тисяча учнів та 

студентів.  
До складу збірних команд України входять понад 50 спортсменів хмельничан, які 

гідно представляють Хмельницький на міжнародній арені.  

На Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні вихованець заслуженого тренера 

України Мацьохи Михайла Марковича Торохтій Олексій виборов золоту олімпійську 



медаль в змаганнях з важкої атлетики. Іріні Мерлені (Микульчин), виступаючи на своїй 

третій Олімпіаді, посіла почесне 5 місце в жіночій вільній боротьбі.  

На паралімпійських іграх 2012 року хмельничани Антонюк Володимир, Трушев 

Віталій та Девлиш Олександр завоювали срібні медалі в змаганнях з футболу серед 

спортсменів із захворюванням ДЦП. Учасниками Параолімпійських ігор також були 

Хмельничани Заводний Максим (серед спортсменів з ураженням зору) та Мартинов Юрій 

(серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату), які виступали в змаганнях з 

плавання.  

За багаторічну плідну роботу з підготовки спортсменів високого класу тренеру-
викладачу дитячо-юнацької спортивної школи №2 «Авангард» Мацьосі Михайлу 

Марковичу рішенням сесії міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин 

міста». 
 
Для змістовного дозвілля молоді з вересня 2012 року розпочав роботу Дитячо-

юнацький центр в мікрорайоні Ракове (вул. Довженка, 12) площею 964,7 кв. м., в якому 

займаються 495 дітей за спортивним, технічним та мистецьким напрямком: футбол, 

картинги, дельтапланеризм, радіогурток, образотворче мистецтво. 
В 25 клубах за місцем проживання в 27 гуртках та секціях займаються 1096 дітей. 
Оздоровлено 6136 дітей, що складає 26% від загальної кількості дітей, що 

навчаються в загальноосвітніх закладах міста, і на 2,7 % більше, ніж у 2011 році. На 

оздоровлення використано 3,9 млн. грн., з них 1,6 млн. грн. з міського бюджету.  
Вперше з 2012 року розпочали роботу спортивні табори з денним перебуванням на 

базах ДЮСШ №1,2,3 в яких відпочили 200 дітей, що мають спортивні досягнення.  
У 2012 році вперше проведено міський тур військово-патріотичної гри «Сокіл-

Джура» за участю учнівської молоді, до Дня молоді – конкурс графіті на тему «Євро 

2012», до Дня захисту дітей – парад близнят. 
Від липня поточного року в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

працюють 49 нових фахівців із соціальної роботи відповідно до наданої додаткової 

державної дотації для покращення надання соціальних послуг найвразливішим верствам 

населення. За 4 місяці поточного року соціальними працівниками Центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді було проінспектовано 2307 сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, з них 96 сімей взято під соціальний супровід згідно їх заяв. 
 



ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ,  
ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ, ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА  

РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 
Забезпечення максимально прозорого висвітлення діяльності міської влади, 

відкритість до діалогу і співпраці - важливий напрямок роботи міської ради та її 

виконавчих органів. 
 
У 2012 році відбулось 9 засідань сесій міської ради, на яких прийнято 503 рішення та 

8 інформаційних днів, на яких розглянуто 29 питань. 
 
Значна увага приділена виконанню доручень виборців. П'ятою сесією міської ради 

погоджено до виконання 609 доручень на загальну суму 139,6 млн. грн. 
У 2012 році відповідно до наказів виборців виконано роботи: 

 з  ремонту  покрівель площею 42 тис. кв.м на суму 3,6 млн. грн.; 
 з благоустрою прибудинкових територій площею 13,8 тис. кв.м на суму 3 млн. 

грн.; 
 з ремонту  дитячих та спортивних майданчиків на суму  1 млн. грн; 
 з ремонту труб тепло-, водопостачання та водовідведення (2510 мп) на суму 1,1 

млн. грн.; 
 з капітального ремонту доріг на суму 3,4 млн. грн.; 
 з поточного ремонту доріг на суму  686,9 тис. грн. 

 
Виконавчий комітет міської ради провів 27 засідань, на яких розглянуто і прийнято 

1143 рішення. 
 
При розгляді звернень метою практичної роботи, яка здійснюється Хмельницькою 

міською радою та її виконавчим комітетом є забезпечення життєвих інтересів громадян.  
Всього у 2012 році до міськвиконкому надійшло 10932 звернення від громадян, що на 

1067 або 10,8% більше, ніж за 2011 рік. 
Із загальної кількості звернень громадян значна питома вага належить письмовим 

зверненням - 8773 або 80,3%. 
На особистому прийомі керівництвом міста прийнято 2159 осіб, що становить 19,7 % 

від загальної кількості звернень. 
Найчастіше піднімались питання соціального захисту, комунального господарства , 

освіти, транспорту та зв’язку, житлової політики.  
  
Головним джерелом офіційної інформації для хмельничан про діяльність міської ради 

та виконкому є офіційний веб-сайт www.khmelnytsky.com. Постійно проводиться робота по 

його технічному оновленню.  
Забезпечено на сайті: 
можливість кожному жителю міста  без перешкод ознайомитись з прийнятими 

рішеннями міської ради, виконавчого комітету; 
взяти участь в обговоренні проектів рішень;  
щоденне ознайомлення хмельничан з основними подіями, які відбуваються у місті; 
роз’яснення нових змін у законодавстві; 
зразки документів, бланки заяв, приклади їх заповнення та інформаційні картки 

для спрощення процедури проходження державної реєстрації, отримання дозвільних 

документів та інших адміністративних послуг. 
У вересні поточного року «Центр Політичних Студій та Аналітики» у співпраці з 

міжнародною мережею «The Freedom of Information Advocates Network», Адміністрацією 

Президента України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення, за підтримки 

Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні оголосив результати моніторингу 

http://www.khmelnytsky.com/


«Прозорість та відкритість органів влади в Україні» (моніторингом було охоплено 130 

 органів місцевої влади і 76 – центральних органів виконавчої влади), за якими офіційний 

сайт міської ради визнано найкращим сайтом органів місцевої влади. 
  
Створено сайт “Єдиної інформаційної мережі комунальних платежів та житлово-

комунального господарства міста” www. http://mereja.km.ua/ (інформація про тарифи на 

житлово-комунальні послуги, нормативні документи, повний телефонний довідник служб 

ЖКГ, консультації, тощо). 
Відкрито спеціальний розділ «Пропозиції, зауваження», в якому будь-хто може 

залишити пропозицію, скаргу, зауваження щодо життєдіяльності міста Хмельницького (за 

2012 рік – більше 100 звернень хмельничан). Усі звернення та скарги опрацьовуються, 

конструктивні пропозиції та зауваження беруться на контроль та враховуються у подальшій 

роботі міської ради. 
 
Створено веб-сайт Центру надання адміністративних послуг 

http://cnap.khmelnytsky.com. На сайті забезпечено розміщення переліку адміністративних 

послуг та їх реєстраційних карток, представлено усі необхідні бланки для здійснення 

реєстраційних та дозвільних процедур, реквізити для оплати за деякі види реєстраційних 

послуг, консультації, новини, іншу необхідну інформацію. 
 
За звітний період проводилися: 

 громадські слухання (1); 
 виїзні прийоми громадян (7); 
 прямі телефонні лінії «Міська влада відповідає» (8); 
 виробничі наради з головами громадських квартальних комітетів (2). 

 
У 2012 році організовано 10 прес-конференцій. 
Відбулось 4 засідання громадської ради при виконавчому комітеті міської ради. 
Громадська рада є ініціатором розгляду питань на 17 сесії міської ради: 

 "Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на 

здоров'я населення на території міста Хмельницького"; 
 "Про місцеву ініціативу мешканців міста щодо припинення діяльності 

грального бізнесу в місті Хмельницькому". 
 
Діяльність міської ради та її виконавчих органів систематично висвітлюється у 

місцевих та центральних засобах масової інформації. 

http://mereja.km.ua/
http://cnap.khmelnytsky.com/

