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ЗВІТ  

про роботу виконавчих органів Хмельницької міської ради в 2014 році 
 

Робота міської влади впродовж 2014 року була зосереджена на створенні умов для 

стабільного економічного зростання та утримання позитивної динаміки у всіх сферах 

діяльності міста. 

Як і в попередні роки високо оцінена робота комунальних підприємств міста, зокрема: 

- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” за результатами фінансово-господарської 

діяльності у І півріччі 2014 року посіло друге місце в конкурсі на звання “Краще 

підприємство комунальної теплоенергетики України”; 

- КП “Південно-Західні тепломережі” за підсумками І півріччя 2014 року 

нагороджено грамотою Мінрегіонбуду “За успішну роботу”; 

- ХКП “Електротранс” за підсумками роботи в IV кварталі 2014 року зайняло третє 

місце (у групі підприємств з кількістю тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще 

підприємство міського електротранспорту України. 

Хмельницька міська рада отримала спеціальну відзнаку за проект “Модернізація 

комунальної теплоенергетики міста Хмельницького” за результатами конкурсу “Кращі 

практики місцевого самоврядування” у 2014 році, який проводився Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за 

підтримки Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні”. 

Проект міської ради “Моніторинг споживання енергоносіїв бюджетними 

закладами  м. Хмельницького” визнано Асоціацією міст України одним із кращих серед 

проектів “Кращі практики”. 

БЮДЖЕТ 

 

Для забезпечення стабільного функціонування всіх систем життєдіяльності та 

забезпечення соціально-економічного розвитку міста, міською владою проводилась 

раціональна та ефективна бюджетна політика.  

Рішенням виконавчого комітету від 27.03.2014 р. № 212 затверджено заходи щодо 

збільшення надходжень до міського бюджету та економії бюджетних коштів на 2014 рік, 

якими передбачено забезпечити приріст доходів загального та спеціального фонду міського 

бюджету в 2014 році у сумі 23,3 млн.грн. та економію бюджетних коштів у сумі 6,2 млн. 

гривень. Станом на 01.01.2015 року приріст доходів загального та спеціального фонду 

міського бюджету склав 26,0 млн.грн., а економія бюджетних коштів – 6,3 млн. гривень. 

За 2014 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1234,8 млн.грн., що на 

233,5 млн.грн. або на 23,3% більше обсягу бюджету 2013 року: 

- доходи загального фонду – 629,6 млн.грн., субвенції загального фонду – 290,1 

млн.грн.; 

- доходи спеціального фонду – 173,3 млн.грн., субвенції спеціального фонду – 141,8 

млн.грн.  

Відсоток виконання до планових призначень на звітний рік – 101,4% (доходи 

загального фонду – 104,4%, субвенції з державного бюджету – 95,4%).  

Доходи міського бюджету в розрахунку на одного жителя у 2014 році склали 4640,2 

грн., за 2013 рік – 3778,4 грн., темп росту – 122,8%. 
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Доходи міського бюджету за 2011-2014 роки, млн.грн. 
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Зростання надходжень до бюджету міста досягнуто завдяки: 

- збільшенню надходжень за основним джерелом доходів – податку на доходи 

фізичних осіб (на 28,3 млн.грн. або на 8,9%);  

- збільшенню надходжень плати за землю (на 2,9 млн.грн. або на 4,2%); 

- збільшенню надходжень єдиного податку на підприємницьку діяльність (на 13,1 

млн.грн. або на 18,8%). 

Обсяги доходів міського бюджету, млн. грн. 

Джерела доходів 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 

рік  

ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ ДОХОДІВ,  
з них:  

819,0 1036,6 1001,3 1234,8 

 обсяг закріплених доходів 275,4 295,4 320,1 348,4 

в т.ч. податок з доходів фізичних осіб 273,2 294,7 319,6 347,9 

 обсяг власних доходів  160,0 195,8 254,9 260,6 

в т.ч. місцеві податки і збори 5,9 6,5 6,7 7,2 

 цільовий фонд міської ради 10,2 10,8 4,9 3,7 

 трансферти з державного та 

обласного бюджетів 
373,4 534,6 421,4 622,1 

До бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста за 2014 рік надійшли 

кошти в сумі 99,7 млн.грн., що на 18,8 млн.грн. або на 23,2% більше, ніж за 2013 рік. За 

рахунок коштів бюджету розвитку забезпечено будівництво та реконструкцію комунальних 

об'єктів, капітальний ремонт доріг, житла та об'єктів благоустрою, придбання техніки і 

обладнання для комунальних підприємств. 

У 2014 році з Державного бюджету отримано дотацію вирівнювання на 

виконання делегованих повноважень в сумі 180,6 млн.грн. та додаткові дотації з 

Державного та обласного бюджетів в сумі 10,3 млн.грн., які в повному обсязі спрямовані на 

фінансування бюджетних галузей міста. 

У 2014 році до бюджету міста надійшла субвенція з Державного бюджету на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг, обсяг надходження якої за 

звітний рік склав 10,6 млн.грн.  
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Обсяги видатків за основними галузями у 2010-2014 рр., млн.грн. 

 

 

Структура видатків загального фонду міського бюджету  

(без трансфертів з державного бюджету України)  

по основних галузях у 2014 році 

 
 

Незважаючи на фінансові труднощі протягом 2014 року забезпечено своєчасну 

виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, відпускних, матеріальної 

допомоги, а також винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам. 

 

 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Видатки, всього 817,2 1007,7 980,3 1183,3 

з них:     

 освіта 257,4 315,4 334,0 353,0 

 охорона здоров'я 159,1 177,8 175,0 195,1 

 соціальний захист 211,9 246,7 283,3 298,3 

 фізична культура та спорт 6,2 8,1 8,5 8,8 

 сім'я та молодь  2,6 3,1 4,2 4,1 

 культура та туризм 25,8 30,7 32,5 34,9 

 житлово-комунальне господарство 114,7 185,6 104,1 199,8 

з них:     

- субвенція з державного бюджету на 

відшкодування різниці в тарифах 
46,0 110,9 7,2 128,2 

- будівництво, реконструкція, ремонт та 

утримання автомобільних доріг, 

 в т. ч . субвенції: 

10,7 

 

- 

18,1 

 

11,7 

18,7 

 

9,6 

22,5 

 

13,9 

 - транспорт 5,0 3,0 5,7 6,0 

освіта  

46,7% 
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ЖКГ 9% 
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захист 1,9% фізична  

культура та  
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інше 9,9% 
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здоров’я  
25,8% 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по місту за 

2014 рік становила 2996,5 грн., що на 10,2% більше, ніж у 2013 році (2719,0 грн.). Однак її 

рівень був меншим за середній показник у державі (3476,0 грн.). 

Показники середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного 

працівника у 2011-2014 роках, грн. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2015 року була наявна 

на 5 підприємствах і становила 1950,9 тис.грн., що на 529,8 тис.грн. (на 21,4%) менше, ніж у 

попередньому місяці та на 11,3 тис.грн. (на 0,6%) більше, ніж на початок 2014 року. 

Заборгованість із виплати заробітної плати у бюджетних установах відсутня. 

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати у 2013-2014 роках, грн.  
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В структурі боргу частка економічно активних підприємств складає 60,2%  

(4 підприємства), частка підприємств, стосовно яких тривають провадження у справах про 

банкрутство – 22,7% (1 підприємство), економічно неактивних підприємств – 17,1%  

(1 підприємство).  

З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення її 

рівня, легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати 

вживались наступні заходи:  

- проведено 186 перевірок дотримання трудового законодавства, якими виявлено 
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678 порушень, в тому числі на 13 підприємствах виявлено заборгованість із виплати 

заробітної плати на суму 1611,9 тис.грн. За результатами перевірок зменшено заборгованість 

на 5 підприємствах на суму 139,3 тис.грн., в тому числі повністю ліквідована заборгованість 

на 3 підприємствах на суму 86,4 тис.грн.;  

- проводився щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної плати на 

підприємствах міста. Так, на початок року із 425 підприємств, що звітують у органи 

статистики по ф. 1ПВ “Звіт з праці”, на 31 підприємстві спостерігався середній розмір 

заробітної плати менший за законодавчо встановлений мінімум. В результаті вжитих заходів 

кількість таких підприємств у грудні зменшилась до 16; 

- проведено 6 спільних засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та 

повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, 

стипендій, інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації “тіньової” 

зайнятості населення і “тіньової” заробітної плати, на які запрошувались керівники 86 

підприємств-боржників із виплати заробітної плати та підприємств-мінімізаторів. Крім 

цього, проведено 14 нарад з суб’єктами господарювання, у яких середній розмір заробітної 

плати нижчий, ніж законодавчо встановлений мінімум, на яких спільно з керівниками 167 

підприємств розглянуто можливість щодо збільшення розміру заробітної плати працівників. 

Кількість працездатного населення міста станом на 01.01.2015 року становила 196,7 

тис. осіб. 

В економіці міста станом на 01.01.2015 року зайнято майже 100 тис. осіб.  

Рівень зареєстрованого безробіття у 2014 році залишився на рівні попереднього 

року і склав 0,6%. 

Динаміка рівня безробіття на початок року, % 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Промислове виробництво є однією із основних сфер економічної діяльності, що 

забезпечує зайнятість близько 9% працездатного населення, здійснює внесок у формування 

доходної частини загального фонду бюджету міста Хмельницького на рівні майже 20%. 

За 2014 рік підприємствами реалізовано промислової продукції на суму 5,3 

млрд.грн., що на 16,5% більше, ніж у 2013 році. Частка міста в загальнообласному 

показнику становила 29,1%. 

Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 19,8 тис. гривень. 

Протягом звітного року промислові підприємства міста продовжували 

удосконалювати виробничі процеси та обладнання, зокрема: впроваджено обладнання для 

охолодження технологічних процесів за допомогою фреону та фільтрації пива на ПАТ 

“Хмельницький обласний пивзавод”; освоєно виробництво льодорубів та скреперів-волокуш 
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для прибирання снігу на ПАТ “Завод “Нева”; розроблено та виготовлено мобільну 

лабораторію КЕТЛ-10(6) для вимірювання параметрів і випробування обладнання 

розподільчих мереж 10(6) кВ та дослідний взірець спеціального трансформатора для повірки 

трансформаторів напруги ЗНОМ-35 на ПАТ “Хмельницькобленерго”; впроваджено 

технологію термічного оброблення металу за кодом НПП-26.61.21.00 на ТОВ “Валон-А”; 

встановлено лісопильне та сушильне обладнання для виробництва власних комплектуючих 

та лінію зрощення деревини для виготовлення клеєного брусу та щита на ПНВП 

“Корпускула”; встановлено стрічкопильний автоматичний станок на ТОВ “Дювельсдорф 

Україна”; впроваджено нові технологічні процеси для виготовлення круглих ємностей з 

пластмаси, зварюванню деталей з пластмаси в стик на ПАТ “Завод “Темп”; встановлено нову 

лінію фасування молочних продуктів в пакети “Філ-пак” та автоматизовану пастеризаційно-

охолоджувальну установку на ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”; введено в експлуатацію 

мобільний бетонозмішувальний вузол потужністю 50 куб.м на ТДВ “Хмельницьк-

залізобетон”; впроваджено верстат стрічко-відрізний “Мить 1-01” та токарно-револьверний 

центр СТХ 310 V3 на ПАТ “Укрелектроапарат”; встановлено автоматичну карусельну 

машину для прямого приливу підошви до взуття на ТОВ “Літма” тощо. 

На розвиток промислових підприємств залучено 5,4 млн.дол.США іноземних 

інвестицій, що становить майже 18,8% від загальної суми іноземних інвестиції, що 

надійшли в економіку міста. 

В цілому в економіку міста станом на 01.01.2015 року залучено прямих іноземних 

інвестицій у сумі 28,7 млн.дол.США.  

В економіку міста інвестували капітал представники 24 країн світу. До основних 

країн-інвесторів, на які припадає 93,6% загального обсягу інвестицій, входять: Польща – 11,2 

млн.дол.США, Кіпр – 11,1 млн.дол.США, Британські Віргінські острови – 2,0 млн.дол.США.  

Протягом 2014 року підприємствами експортовано товарів на суму  

150,7 млн.дол.США, що на 16,8% менше, ніж за 2013 рік, імпортовано товарів на суму 190,5 

млн. дол. США, що на 31,4% менше, ніж за 2013 рік. 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, СПОЖИВЧИЙ РИНОК 

Протягом 2014 року вживалися заходи для забезпечення підтримки розвитку 

підприємницької діяльності. 

Суб’єктам господарської діяльності надано в оренду 70 приміщень комунальної 

власності та 132 земельні ділянки для ведення підприємницької діяльності. 

Центром підтримки малого підприємництва проведено 38 семінарів-тренінгів, в 

яких взяло участь 560 осіб, 112 підприємців отримали консультації з питань змін у 

податковому законодавстві, правил роботи на ринках Хмельницького, реєстрації 

підприємницької діяльності тощо, 13 підприємців безкоштовно користувались ресурсами 

центру (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення). 

Виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 100 

безробітним (1578,4 млн.грн.), 108 осіб проходили професійну підготовку за професіями, 

які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю. В цілому започаткували 

власну справу 110 безробітних. 

З метою орієнтації безробітних на започаткування власної справи з подальшим 
працевлаштуванням міським центром зайнятості проведено: 

- 12 інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес”;  

- комп’ютерну діагностику на виявлення власних здібностей, схильностей та 

визначення рівня підприємницького потенціалу у 215 осіб; 

- 12 тематичних семінарів “Від бізнес-ідеї до власної справи” для 239 потенційних 

підприємців;  

- 48 тренінгів, що дають можливість навчитися спільно вирішувати проблемні 

моменти, приймати рішення, аналізувати ту чи іншу ситуацію, діяти самостійно та в групі, в 
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яких взяли участь 696 осіб.  

Зареєстровано 300 декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі, укладено 345 договорів 

особистого строкового сервітуту. 

За договорами особистого строкового сервітуту до міського бюджету надійшло 

близько 2,7 млн.грн., що майже на рівні 2013 року. 

На розвиток інфраструктури ринків витрачено майже 1,3 млн. грн.:  

 ХМСТ “Кооператор”: 
- проведено капітальний ремонт сходів до речового ринку “Старий ринок” на 

Львівському шосе;  

- капітально відремонтовано молочний павільйон із заміною вікон і ремонтом підлоги 

на Центральному продовольчому ринку на вул. Соборній, 11; 

 Міським комунальним підприємством ринок “Ранковий”: 

- виконано благоустрій території верхнього торговельного майданчика у прв. 

Гвардійському, 21; 

 КП “Спецбудмеханізація”: 

- виконано поямковий ремонт асфальтового покриття території; 

- відремонтовано дахову покрівлю над ринком та пожежні люки;  

 ПП “Ринок Дарсон” та ПП “Еверслі”: 

- проведено ремонт асфальтового покриття автостоянки, проїздів та маршових сходів;  

- відремонтовано мережі зливної каналізації та замінено електромережі; 

 ТОВ ринок “Сардонікс”: 

- проведено ремонт дахової покрівлі над ринком, адміністративного приміщення, 

туалету; 

- виконано ремонт асфальтового покриття та електромереж; 

 ТОВ ринок “Деніокс”: 

- проведено капітальний ремонт сходів. 

 

Здійснено ремонт частини вул. Геологів на умовах дольової участі ТОВ “Ринок 

“Сардонікс”, ПП “Ринок “Житомирський”, КОРП “Укрторгсервіс”.  

Проводилась робота щодо забезпечення територіальної доступності до об’єктів 

торгівлі мешканців мікрорайонів міста:  

- відкрито сучасний торговий центр “Агора” на Старокостянтинівському шосе, 2/1Б 

(7,8 тис.кв.м); 

- магазини з продажу продовольчих товарів на вул. Волочиській, 19/3 (мікрорайон 

Гречани); 

- магазини з продажу продовольчих товарів на вул. Фруктовій, 2 (мікрорайон Лезневе-

2);  

- магазини з продажу продовольчих товарів на вул. Лісогринівецькій 16/1 (мікрорайон 

Озерна);  

- магазини з продажу продовольчих товарів на розі вул. Раскової та вул. Дубовської 

(мікрорайон Дубове). 

Міська влада максимально сприяє розширенню мережі фірмової торгівлі. 

Станом на 01.01.2015 року в місті функціонує 103 об’єкти фірмової торгівлі, що на 10 

об’єктів більше, ніж на 01.01.2014 року. 

Продовжує діяти постійно діюча виставка-ярмарок на Львівському шосе, 14, на 

якій здійснюють торгівлю 28 товаровиробників. 

Проведено 10 ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції.  

Обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2014 р. в порівнянні з 

аналогічним періодом 2013 року зменшився на 10,3% і склав 3,3 млрд.грн. Товарооборот 

на 1 особу залишився найвищим серед міст області – 12,2 тис. гривень. 
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КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО 

Значна увага приділялась підвищенню ефективності управління об’єктами 

комунальної власності, зокрема удосконаленню нормативно-правової бази. 

Міською радою прийнято рішення від 30.04.2014 року № 19 “Про затвердження 

Порядку надання згоди виконавчим комітетом Хмельницької міської ради на 

здійснення капітального ремонту (невід’ємних поліпшень) орендованого нерухомого 

майна міської комунальної власності”. 

Внесено зміни до рішення міської ради від 30.10.2013 р. №11 “Про впорядкування 

управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 

Хмельницького” (зменшено орендні ставки для громадських організацій інвалідів, які не 

займаються комерційною діяльністю на площі не більше як 50 кв.м з 3% до 1% та для ВНЗ 

усіх форм власності – з 5% до 1%).  

У 2014 році проведено 14 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, в 

яких взяли участь 42 заявника. За їх результатами передано в оренду одну будівлю і 19 

приміщень загальною площею 2,7 тис.кв.м. Загальна початкова місячна орендна плата 

становила 82,2 тис.грн., запропонована орендна плата склала 94,9 тис.грн., до міського 

бюджету щомісячно додатково надходитиме близько 12,8 тис.грн. 

Укладено 203 договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності, в 

т.ч. 104 договори продовжено.  

Приватизовано 4 об’єкти нерухомого майна комунальної власності, один з яких – 

на аукціоні. 

Динаміка надходжень до міського бюджету від використання майна  

комунальної власності міста, тис.грн. 
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Від оренди нерухомого майна за 2014 рік отримано 11,6 млн.грн., що на 800,0 

тис.грн. більше, ніж у 2013 році, від приватизації – 2,1 млн. гривень.  

Проведено ремонти приміщень комунальної власності на загальну суму  

1,3 млн.грн., у т.ч. приміщень на вул. Проскурівській, 4/3, 35, 56, вул. Кам’янецькій, 2, 38, 

257/1, вул. Проскурівського підпілля, 71, 203, 18, вул. Сковороди, 12, вул. Грушевського, 88, 

вул. Володимирській, 49 та ін. 

Продовжувалась приватизація житлових приміщень у гуртожитках.  
У 2014 році приватизовано 163 житлових приміщення та 54 реконструйованих 

квартир у 55 гуртожитках. Всього від початку приватизації приватизовано 1651 житлове 

приміщення та 217 реконструйованих квартир. 

Власний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста станом на 

1 січня 2015 року склав 2,2 млрд. грн. (на 2,6% більше, ніж на початок 2014 року).  
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Статутний капітал комунальних підприємств збільшився у порівнянні з початком 

2014 року на 5,5% і станом на 01.01.2015 року склав 321,5 млн. грн. 

 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

У 2014 році введено в експлуатацію 243,1 тис.кв.м загальної площі житла, що 

майже в 1,6 рази більше, ніж у 2013 році.  

   

Житлове будівництво за 2011-2014 роки, тис.кв.м 

 

139,7

183,7

152,7

243,1

2011 2012 2013 2014

 
Завершено будівництво житлового будинку на вул. Озерній, 6/2А в рамках реалізації 

програми “Доступне житло”, в якому 60 сімей отримали житло на пільгових умовах. 

Продовжувалось будівництво І черги 150-квартирного житлового будинку на вул. 

Молодіжній, 2/1Д для працівників КП по зеленому будівництву і благоустрою міста. 

Підприємствами міста у 2014 році виконано будівельних робіт на суму 570,2 млн. 

грн., що на 10,1% більше, ніж у 2013 році. 

Прийнято в експлуатацію у 2014 році: 

- діагностично-консультативний центр на 10 відвідувань за зміну на Львівському 

шосе, 1/1; 

- медичний діагностичний центр на 10 відвідувань за зміну на вул. Кам’янецькій, 

76; 

- медичний діагностичний центр на 30 відвідувань за зміну на вул. Чорновола, 62; 

- стоматологічний кабінет на 32 відвідування за зміну на вул. м. Рибалка, 7; 

- лазню на 20 місць на вул. Народної волі, 10/1; 

- спортивно-оздоровчий комплекс “Бульдозер” на вул. П.Мирного, 27/3, загальною 

площею 290 кв.м; 

- їдальні, кафе, закусочні на 920 посадочних місць; 

- торгові центри, універмаги, магазини, загальною площею 8,9 тис.кв.м; 

- автозаправочні станції на 90,3 тис. обслугованих автомобілів; 

- трансформаторну понижуючу підстанцію напругою 35 кВ і вище на 0,1 тис.кВА 

на вул. Подільській, 93; 

- причал для паркування човнів у прв. Човневий, 11, загальною площею 73,0 п.м 

(міська аварійно-рятувальна служба на воді); 

- базову станцію системи радіозв’язку на вул. м. Рибалка, 2А; 

- потужності з виробництва одягу; фітингів для труб з чорних металів; мокрого 

картону. 

 

Завершено (за рахунок коштів міського бюджету):  

- будівництво зовнішнього ліфта у ЗОШ № 8 на вул. Якова Гальчевського, 34 

(367,5 тис.грн.); 

- реконструкцію каналізаційної мережі на вул. Шевченка, від автовокзалу №2 до 

залізничного вокзалу (1315,5 тис.грн.); 
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- капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ім. Т.Г.Шевченка на розі вулиць 

Проскурівської та Грушевського (1,2 млн.грн.);  

- капітальний ремонт об’єкту благоустрою “Розчистка та благоустрій правої 

притоки р. Плоска (струмок Безіменний) від вул. Інститутської до озера в 

районі Хмельницького перинатального центру” (1,1 млн.грн.). 

Зареєстровано право постійного користування земельною ділянкою під 

будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць у прв. Шостаковича, 28А. 

Продовжувались роботи з: 

- капітального ремонту Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. 

Проскурівської до вул. Шевченка) – облаштовано 2,3 тис.кв.м тротуарної плитки, 

виконано загально-будівельні роботи (1,3 млн.грн.); 

- реконструкції набережної річки Південний Буг та капітального ремонту 

підпірної стінки річки Плоскої в парку ім. Чекмана (2,8 млн.грн.); 

- будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку І та ІІ черга (294,9 тис.грн.); 

- будівництва аквапарку на вул. Тернопільській (на площі 2,5 га). 

Забезпечено прозорий порядок надання земельних ділянок через конкурси та аукціони 

під різні види будівництва. Як результат, через аукціони продано право оренди 12 

земельних ділянок, загальною площею 20,7 тис.кв.м – міський бюджет отримав 612,4 

тис. гривень. 

Продано у власність 14 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

площею 18,3 тис.кв.м на суму 2,9 млн. гривень. 

Отримано плату за землю у 2014 р. (земельний податок та орендна плата): 

- від юридичних осіб – 60,9 млн. грн., що на 4,9% більше, ніж у 2013 році; 

- від фізичних осіб – 12,5 млн. грн., що на 0,8% більше, ніж у 2013 році. 

 

Динаміка надходжень до міського бюджету від оренди землі, тис.грн. 
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Передано в оренду: 

 юридичним особам та фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності 

374 земельні ділянки, площею 912,9 тис.кв.м; 

 громадянам – 66 земельних ділянок, площею 25,1 тис.кв.м. 

Передано в постійне користування юридичним особам 107 земельних ділянок, 

площею 1466,7 тис.кв.м. 

Передано у власність громадянам 1756 земельних ділянок, площею 588,1 тис.кв.м. 

Надано згоду на розробку проектів землеустрою: 

 громадянам на 1797 земельних ділянок, площею 659,5 тис.кв.м; 
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 суб’єктам підприємницької діяльності на 161 земельну ділянку, площею 2280,8 

тис.кв.м. 

Укладено 57 договорів про пайову участь забудовників у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на загальну суму 11,7 

млн.грн.  

До цільового фонду міського бюджету у 2014 році залучено: 

 8,7 млн.грн. від забудовників на розвиток інфраструктури; 

 4,0 млн.грн. від продажу 14 земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення; 

 625,6 тис.грн. за право оренди земельних ділянок, отриманих за підсумками 

земельних аукціонів від оренди землі. 

Розроблено Проект розміщення житлово-громадської забудови на короткостроковий 

період до 2020 року з наступним оновленням Генерального плану та коригуванням Плану 

зонування території м. Хмельницького. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

У 2014 році на розвиток та утримання об'єктів житлово-комунального господарства 

було спрямовано 100,1 млн. гривень. 

Видатки на житлово-комунальне господарство, млн. грн. 

 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Видатки, всього 114,7 185,6 104,1 100,1 

з них:     

ремонт житлового фонду 4,1 4,7 3,0 4,7 

благоустрій 10,6 15,9 16,4 19,5 

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання 

автомобільних доріг 
10,7 18,1 18,7 36,2 

придбання основних засобів 0,8 3,9 9,7 5,5 

 

Утримується житловий фонд комунальної власності площею майже 3,0 млн. кв. 

метрів (963 житлових будинки). 

Прийнято у комунальну власність міста 3 гуртожитки та два житлових будинки 

площею 21,8 тис.кв. метрів.  

У місті створюється конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних 

послуг шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ). За 2014 рік створено 26 об’єднань співвласників. Станом на 01.01.2015 року в місті 

зареєстровано 229 ОСББ, які обслуговують житловий фонд загальною площею 865,3 тис. 

кв. метрів. 

В управлінні житлово-комунального господарства діє інформаційний центр сприяння 

діяльності ОСББ, який надавав консультативні та юридичні послуги головам ОСББ та 

мешканцям житлових будинків.  

Видатки на ремонт житлового фонду у 2014 році склали 13,2 млн. гривень. 

В житлових будинках виконані наступні роботи: 
- проведено капітальний ремонт покрівель у 26 житлових будинках, поточний ремонт 

– у 233 будинках; 

- здійснено капітальний ремонт 2 ліфтів (на вул. Подільській, 25, Соборній, 16), 

замінено електродвигун одного ліфта (на вул. Пілотській, 7) та проведено експертну оцінку 

технічного стану 185 ліфтів; 

- встановлено пандуси в 25 житлових будинках; 

- проведено капітальний ремонт гуртожитку на вул. Інститутській, 8; 

- проведено заміну групових та встановлення нових розподільчих та запобіжних 
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коробок та щитків у 20 житлових будинках; 

- відновлено 258 п.м внутрішньобудинкових каналізаційних мереж та приєднано до 

міської каналізаційної мережі 2 житлових будинки; 

- замінено 457,5 п.м трубопроводів водопостачання в житлових будинках; 

- проведено ремонт фасадів 2 житлових будинків. 

За рахунок коштів ЖЕКів відремонтовано 281 під’їзд житлових будинків. 

Виконано капітальний та поточний ремонти прибудинкових територій 138 

житлових будинків, площею 33,3 тис.кв.м (7,9 млн.грн.). 

Проведено капітальний ремонт 10 дитячих майданчиків (491,7 тис.грн.). 

Капітально відремонтовано 26,7 тис.кв.м доріг, в т.ч. 11,2 тис.кв.м тротуарів (10,0 

млн.грн.), з них: 

- в центральній частині міста – 13,4 тис.кв.м дорожнього покриття та тротуарів 

на вул. Грушевського (ІІ черга), на вул. Подільській (від торгового центру “Магніт” до вул. 

Соборної), на вул. Володимирській (від вул. Соборної до вул. Кам’янецької), на вул. Героїв 

Майдану (від ж/будинку № 24 до вул. Грушевського), на вул. Свободи (від ж/будинку № 53 

до вул. Проскурівської), на вул. Шевченка (від Старокостянтинівського шосе до вул. 

Горького), на перехресті вул. Подільської та вул. Володимирської, вул. Володимирської та 

прв. Володимирському, вул. Проскурівської та вул. Володимирської, вул. І.Франка та вул. 

Проскурівської, вул. Соборної та вул. Проскурівського підпілля, вул. Гагаріна та вул. 

Кам’янецької, вул. Соборної та вул. Героїв Майдану; 

- в південно-західній частині міста – 7,2 тис.кв.м дорожнього покриття та 

тротуарів на вул. Хотовицького, прв. Кам’янецькому, вул. Сковороди (від вул. Грибоєдова 

до вул. Героїв Крут); 

- в мікрорайоні Озерна – 2,2 тис.кв.м дорожнього покриття на прв. П. Мирного 

(від вул. П.Мирного до заїзду до будинку № 26/2 на вул. П. Мирного);  

- в мікрорайоні Виставка – 2,0 тис.кв.м дорожнього покриття та тротуарів на 

перехресті вул. м. Рибалка та вул. Озерної, пр. Миру (в районі житлового будинку № 53); 

- в мікрорайоні Дубове – 2,5 тис.кв.м дорожнього покриття на вул. Пілотській 

(розширення проїзної частини в районі вул. Красовського); 

- в мікрорайоні Лезневе – 1,1 тис.кв.м дорожнього покриття на прв. Ганжі; 

- в мікрорайоні Ракове – розпочато ремонт дорожнього покриття на вул. Кутузова 

(І черга), прв. Кутузова. 

Проведено поточний ремонт доріг площею 65,2 тис.кв.м (13,3 млн. грн.), з них:  

- в центральній частині міста – 12,9 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Кам’янецькій, вул. Володимирській, вул. Подільській, вул. Проскурівського підпілля, вул. 

Свободи, Старокостянтинівському шосе, вул. Шевченка, вул. Пушкіна, вул. Водопровідній, 

вул. Прибузькій, вул. Горького; ремонт тротуару: на вул. Володимирській (від вул. Героїв 

Майдану до вул. Проскурівської), вул. Проскурівського підпілля, 32, вул. Кам’янецькій (від 

вул. Гагаріна до вул. Герцена), вул. Героїв Майдану (в районі ліцею № 17), вул. Подільській, 

40, вул. Соборній (від вул. Подільської до вул. Проскурівської), вул. Прибузькій (від буд. № 

8 до вул. Бузької), вул. Свободи (від вул. Проскурівської до вул. Пилипчука), вул. І.Франка 

(від буд. № 9 до вул. Пилипчука), вул. Вайсера (від вул. Грушевського до вул. 

Володимирської), вул. Європейській (від вул. Грушевського до вул. Свободи), вул. Гагаріна 
(від Майдану Незалежності до вул. Грушевського);  

- в південно-західній частині міста – 6,9 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на 

Львівському шосе, вул. Молодіжній, вул. Толстого, вул. Тернопільській; 

внутрішньоквартальних доріг: від вул. Інститутської, 19/2 до вул. Тернопольської, 16; від 

вул. Хотовицького, 11 А до вул. Молодіжної, 3; від вул. Молодіжної до Львівського шосе; на 

вул. Тернопільській (від буд. 30 до буд. 26/3); на Львівському шосе (біля будинків 53/1, 18/2); 
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- в мікрорайоні Виставка – 6,6 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на пр. Миру, 

вул. м. Рибалка; внутрішньоквартальних доріг: від Старокостянтинівського шосе до НВО 

№ 1; від пр. Миру, 76 до вул. Свободи, 7А; від пр. Миру, 70 до вул. Свободи, 6 А; від пр. 

Миру, 42 до вул. Щербакова; вул. Зарічанській; вул. м. Рибалка (від вул. В.Берегової до вул. 

Підгірної); прв. Перемоги (від НВК № 4 до ДНЗ № 5), на пр. Миру від буд. 53 до буд. 57/1, 

буд. 80 до буд. 80/3, буд. 78 до буд. 76/7; 

- в мікрорайоні Озерна – 3,7 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. Озерна, 

вул. П.Мирного; 

- в мікрорайоні Гречани – 11,2 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Курчатова, вул. Західно-Окружній, вул. Кооперативній, вул. Будівельників, вул. Вокзальній, 

вул. Геологів, прв. Геологів, вул. Зенітній, вул. Волочиській, вул. Залізничній, вул. Філіпова, 

транспортних розв’язках на перетині вул. Західно-Окружної та вул. Вокзальної, вул. 

Західно-Окружної та вул. Волочиської; внутрішньоквартальних доріг від вул. Курчатова 

до вул. Вишневої, на вул. Курчатова від буд. 1 до буд. 1А; 

- в мікрорайоні Ракове – 7,9 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Чорновола, вул. Щорса, вул. Пілотській, вул. Якова Гальчевського, вул. Госпітальній, вул. 

Гарнізонній, вул. Паніна, вул. Трудовій, вул. Заводській; 

- в мікрорайоні Дубове – 8,3 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Козацькій, вул. Красовського, вул. І. Франка, вул. Ватутіна, вул. Васяніна, вул. Київській, 

вул. Високій, вул. Суворова, вул. Купріна, вул. О. Кошового, вул. Раскової; внутрішньо 

квартальних доріг: від вул. Гастело, 15 до вул. М. Гречка, 1, від вул. Козацької, 54/1 до вул. 

М.Гречка, 1, на вул. М.Гречка від буд. 10/1 до буд. 12; 

- в мікрорайоні Лезневе – 1,1 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Вінницькій, вул. Профспілковій; 

- в мікрорайоні Ружична – 0,4 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Кирпоноса. 

Завершено роботи з капітального ремонту зони відпочинку в сквері  

ім. Т.Шевченка на розі вул. Грушевського та вул. Проскурівської (1,2 млн. грн.). 

На заходи з організації безпеки дорожнього руху витрачено 3,2 млн. грн.: 

- забезпечено стабільну роботу 88 світлофорних об'єктів; 

- встановлено 14 спеціальних світильників типу “зебра” на нерегульованих 

пішохідних переходах; 

- облаштовано 3 нових світлофорних об’єкти; 

- позначено лініями розмітки 359 пішохідних переходів; 

- відновлено 18,4 тис. кв. метрів дорожньої розмітки; 

- встановлено та замінено 218 дорожніх знаків; 

- проведено технічне обслуговування 179 дорожніх знаків та пофарбовано 141 

стійку; 

- додатково встановлено 20 п.м пішохідної огорожі, пофарбовано 2775 метрів 

пішохідної огорожі. 

За рахунок коштів міського бюджету придбано обладнання та технічні засоби для 

покращення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунальної галузі на 

загальну суму 5,5 млн. грн., а саме: 

 для КП по зеленому будівництву і благоустрою міста: 

- навантажувач грейферний “Карпатець” ПЕА-1 Н (598,7 тис.грн.); 

 для КП “Спецкомунтранс”: 

- сміттєвоз (1250,0 тис.грн.);  

- 348 контейнерів євро стандарту для збирання твердих побутових відходів (1,1 куб.м) 

та 131 звичайний контейнер (0,75 куб.м) (1521,8 тис.грн.); 

- 12 сітчастих огорож (130,5 тис.грн.); 

- 4 пластикові біотуалети (25,6 тис.грн.); 
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- 49 автошин (98,5 тис.грн.).  

Питання благоустрою міста та покращення екологічної ситуації є одним із 

основних пріоритетів роботи міської влади.  

Видатки на благоустрій міста у 2014 році склали 19,5 млн.грн.: 
- утримується 290 га зелених насаджень, в т.ч. 6 парків та 5 скверів;  

- висаджено 52 тис. квіткових рослин та 2,4 тис. дерев та кущів; 

- утримується 307 криниць та 6 фонтанів; 

- утримується 9 кладовищ; 

- обслуговується 459,3 км електромереж зовнішнього освітлення та 11,6 тис. 

світлових точок;  

- забезпечується своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 198 контейнерних 

майданчиків. Щоденно 20 сміттєвозів вивозили понад 1,5 тис. куб. м сміття. 

Улаштовано 10 контейнерних майданчиків, на яких встановлено 84 контейнери 

для збирання твердих побутових відходів в Південно-Західному мікрорайоні. 

Ліквідовано 9,4 тис.куб.м побутового сміття на 539 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. 

Місто Хмельницький в числі 10-ти інших міст України брало участь у 

національному проекті “Чисте місто” – система комплексів з переробки твердих 

побутових відходів”. За результатами конкурсу визначено переможця конкурсного відбору 

(інвестора) на будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів в                            

м. Хмельницькому ТОВ “Еко-інженіринг” (м. Київ). На даний час реалізація проекту 

призупинена на державному рівні. 

Значна увага приділялась освітленню вулиць міста. На поточний ремонт та 

утримання мереж зовнішнього освітлення витрачено 2,8 млн.грн., за рахунок яких замінено 

248 світильників з лампами ДРЛ на світильники з лампами ДНАТ та 9856 ламп 

розжарювання. У 2014 році кількість світлоточок в місті збільшилась на 340 одиниць. 

Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Ватутіна, 

вул. Пересипкіна, вул. Струмковій, вул. Раєвського та вул. Карбишева (296,8 тис.грн.).  

З метою виконання заходів, спрямованих на утримання в належному стані 

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

проведено: 

- розчистку та благоустрій правої притоки р. Плоска (струмок Безіменний) від вул. 

Інститутської до озера в районі Хмельницького перинатального центру (1,1 млн.грн.); 

- розчистку 2,4 км водовідвідних канав у заплаві річки Південний Буг (790,0 тис.грн.); 

- розчищено та впорядковано джерела в районі вулиць Молодіжної, Інститутської, 

прибережні смуги озера у мікрорайоні “Озерна”;  

- видалено аварійні та засохлі дерева в заплаві річки Південний Буг; 

- обкошено та прибрано від стихійних сміттєзвалищ прибережні смуги річок Плоска, 

Кудрянка, інших водойм міста. 

Для зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля проводились 

заходи зі збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів, в рамках яких працювали 

мобільні пункти прийому від населення відпрацьованих енергозберігаючих ламп, 
термометрів, елементів живлення, встановлено скриньки для відпрацьованих елементів 

живлення в торгових мережах “Ватсонс”, МТС, ТОВ “Форсаж Авто”, ТЦ “Фуршет”, ТЦ 

“Епіцентр”, на автозаправках “WOG”. За 2014 рік зібрано та відправлено на утилізацію на 

ДП “Аргентум” (м. Львів) 510 кг відпрацьованих елементів живлення.  

Теплопостачання 

Завдяки злагодженій роботі комунальних підприємств “Хмельницьктепло-

комуненерго” та “Південно-Західні тепломережі” у м. Хмельницькому забезпечено стабільне 

теплопостачання та щоденна подача гарячої води. 
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Підприємства обслуговують 58 котелень, 79 центральних теплових пункти (ЦТП),  

12 когенераційних установок, 308,8 км теплових мереж в двотрубному вимірі, загальна 

опалювальна площа становить 4,7 млн. кв. метрів. 

У 2014 році вироблено 671,8 тис. Гкал теплової енергії, реалізовано 605,4 тис. Гкал. 

Впроваджено енергозберігаючі технології та обладнання для покращення якості 

послуг на загальну суму 25,4 млн.грн., а саме: 

- замінено майже 4 км зношених труб теплотрас (в двотрубному вимірі) на 

попередньо ізольовані труби; 

- встановлено 28 регуляторів частоти обертів електродвигунів димососів та мережних 

насосів в 13 котельнях; 

- замінено 36 насосів на менш потужні із збереженням необхідних технічних 

характеристик на 8 котельнях; 

- відновлено майже 2 тис.кв.м ізоляції теплових мереж та зовнішніх воздуховодів і 

газоходів в котельнях на вул. Курчатова, 8 та вул. Молодіжна, 2; 

- здійснено технічне переоснащення котелень на вул. Гречка, 10/1, вул. Кам’янецькій, 

46/1 та 48/1, вул. Молодіжній, 2; 

- проведено капітальний ремонт котельні у прв. Проскурівському, 1. 

Отримано економію від впровадження енергозберігаючих заходів на загальну суму 

майже 1 млн. гривень. Зекономлено 227,0 тис. куб. метрів природного газу та 557,7 тис. кВт. 

годин електроенергії. 

Когенераційними установками вироблено 24,4 млн. кВт/год. електроенергії, що 

забезпечило економію – 13,9 млн. гривень. 

Собівартість власної електроенергії становить 93 коп. за 1 кВт/год., що в 1,7 рази 

дешевше електроенергії, придбаної у ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною 

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

комунальним підприємствам. Продано 5,0 млн. кВт/год. на 5,6 млн. гривень. 

Водопостачання та водовідведення 

Для забезпечення безперебійної подачі води населенню міста в 2014 році на об'єктах 

водопостачання та водовідведення виконані ремонтні роботи на загальну суму 15,9 

млн.грн. (в т.ч. 10,6 млн.грн. кошти міського бюджету): 

водопостачання: 

 побудовано 2,7 тис.п.м водопровідних мереж (від вул. Філатова до гуртожитку на 

Вінницькому шосе 12, на вул. Смотрицького, вул. Заболотного); 

 замінено 1670 п.м аварійних водопровідних мереж; 

 проведено реконструкцію артезіанських свердловин № 3, 4, 8 першого підйому 

Чернелівського водозабору; 

 здійснено технічне переоснащення системи міського водозабезпечення ВНС-9 та 

ВНС-7; 

 замінено насосний агрегат другого підйому на ВНС-10; 

водовідведення: 

 виконано капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора на 

Старокостянтинівському шосе (в районі магазину “Вінницький”); 
  побудовано 965 п.м вуличних каналізаційних мереж (на умовах співфінансування 

з мешканцями); 

 проведено ремонти насосного обладнання на 18 КНС; 

 замінено 20 одиниць запірно-регулюючої арматури; 

 виконано монтаж насосного агрегату № 2 на ГКНС; 

 проведено ремонт обладнання повітродувної насосної станції, первинних та 

вторинних відстійників, біофільтрів тощо. 

Придбано: 

 два насосних агрегати та силовий трансформатор для ГКНС (3,9 млн.грн.); 
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 вантажний автомобіль КрАЗ (1,1 млн.грн); 

  комплектну трансформаторну підстанцію 250/6/0,4 кВт для ВНС-10 (71,1 

тис.грн.); 

 насосні агрегати з шафами керування (82,1 тис.грн.). 

З міського бюджету у 2014 році МКП “Хмельницькводоканал” виділено 617,0 

тис.грн. на проведення геологорозвідувальних робіт. 

 

ТАРИФИ,  

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення у м. Хмельницькому 

залишаються одними з найнижчих в порівнянні з 25 обласними центрами України:  

- 23 місце по вартості послуг теплопостачання (329,66 грн. за 1 Гкал); 

- 22 місце по вартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій; 

- 18 місце по вартості послуг водопостачання та водовідведення (послуги з 

водопостачання – 3,84 грн. за 1 куб. м, послуги з водовідведення – 4,09 грн. за 1 куб. м). 

Проте, встановлені тарифи не відшкодовують у повному обсязі витрати підприємства 

на надання житлово-комунальних послуг населенню.  

Рівень відшкодування діючих тарифів для населення за послуги: 

 теплопостачання – 73,0%; 

 водопостачання – 82,7%; 

 водовідведення – 89,5%; 

 з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 

- 2-5 поверхові будинки – 94,3%; 

- 9-поверхові будинки – 95,5%; 

 вивезення та знешкодження твердих побутових відходів від населення – 89,9%. 

З державного бюджету станом на 01.01.2015 року отримано 128,8 млн.грн. на 

відшкодування різниці в тарифах, з них 115,6 млн.грн. – теплопостачальними 

підприємствами, 13,2 млн.грн. – МКП “Хмельницькводоканал”. 

Заборгованість державного бюджету по відшкодуванню різниці в тарифах 
становить 6,1 млн.грн., з них підприємствам теплопостачання – 3,4 млн.грн., МКП 

“Хмельницькводоконал” – 2,6 млн.грн. 

Станом на 01.01.2015 року заборгованість населення за надані підприємствами 

житлово-комунальні послуги становила 45,7 млн.грн., що на 19,8% більше, ніж на 

01.01.2014 року. В загальній сумі заборгованості заборгованість за послуги: 

- централізованого опалення та гарячого водопостачання – 17,8 млн.грн.; 

- з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 10,7 млн.грн.; 

- централізованого водопостачання та водовідведення – 7,7 млн.грн.; 

- газопостачання – 7,6 млн.грн.; 

- з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів – 1,9 млн.грн.  

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Хмельницькому за 

2014 рік склав 97,6%. 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в комунальній 

та бюджетній сферах міста продовжувалась реалізація Програми впровадження 

Муніципального енергетичного плану м. Хмельницького на 2012-2016 роки. 

Проводився щоденний моніторинг використання енергоносіїв закладами 

бюджетної сфери, за результатами якого бюджетними установами скорочено споживання: 

- газу – на 45,6% (всього спожито – 202,8 тис.куб.м); 

- теплової енергії – на 15% (всього спожито – 36,0 тис. Гкал); 
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- води (в т.ч. гарячої) – на 7,6% (всього спожито – 222,7 тис.куб.м);  

- електроенергії – на 0,2% (всього спожито – 7057,9 тис.кВт). 

З метою зменшення залежності від імпортованого газу в місті розпочато 

реконструкцію котелень із заміною газових котлів на твердопаливні, на яку вже 

витрачено майже 6,5 млн.грн., в т.ч. 6,2 млн.грн. з державного бюджету.  

Станом на 01.01.2015 року встановлено 14 твердопаливних котлів у 7 котельнях (5 

котелень МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, котельня КП “Південно-Західні 

тепломережі”, котельня міської лазні). Крім цього, у котельнях на вул. Свободи, 44 та вул. 

Гречка, 10/1 встановлено сонячні колектори, на що витрачено 642,7 тис.грн., в т.ч. 628,6 

тис.грн. з державного бюджету.  

Місто Хмельницький стало переможцем конкурсного відбору серед міст-

партнерів міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного 

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

Практична реалізація проекту МЕР розпочнеться у 2015 році. 

У 2014 році на заходи з енергозбереження спрямовано 37,0 млн.грн. з усіх джерел 

фінансування (бюджетні кошти, кошти комунальних підприємств, власні надходження 

бюджетних установ). 

За рахунок впроваджених заходів досягнуто економії енергоресурсів у бюджетній 

сфері в середньому на 8%, у комунальній – на 5%. 

 

ТРАНСПОРТ 

Протягом 2014 року вживались заходи щодо підвищення ефективності та надійності 

функціонування громадського транспорту.  

Продовжувалось удосконалення схеми руху громадського транспорту, а саме: 

змінено схему руху маршрутів №32, №22 та №48, збільшено кількість транспортних засобів 

на маршрутах №51 (з 4 до 6), №30 (з 12 до 16), №50 (з 8 до 10). 

Придбано два нових тролейбуси Львівського заводу “Електрон” (4,5 млн.грн.).  

Для підтримки технічної готовності тролейбусів проведено 5 середніх ремонтів та 

123 технічних обслуговувань.  

В салонах тролейбусів встановлено 15 гучномовців для зовнішнього оголошення 

зупинок. В цілому, кількість тролейбусів, обладнаних такими пристроями, склала 67 

одиниць.  

Встановлено 6 нових павільйонів для очікування пасажирами громадського 

транспорту. 

Проведено поточні ремонти усіх зупинок громадського транспорту. 

Облаштовано заїзними кишенями 14 зупинок громадського транспорту. 

Вжито ряд заходів для забезпечення стабільної роботи ХКП “Електротранс”: 

- надано фінансову підтримку з міського бюджету (6,0 млн.грн.);   

- компенсовано витрати за пільгові перевезення багатодітних сімей, учнів 

загальноосвітніх шкіл та студентів, Почесних громадян міста та інших категорій, 

визначених рішенням міської ради (808,0 тис.грн.);  

- надано пільгу по сплаті земельного податку (253,1 тис. грн.). 

Обсяг субвенції, отриманої з державного бюджету для компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян, склав 16,7 млн.грн., що складає 86,5% до бюджетних 

призначень на 2014 рік.  

Послугами пасажирського транспорту у 2014 році скористалось 67,4 млн. пасажирів, у 

тому числі міським електротранспортом перевезено 33,2 млн. пасажирів, з яких 20,1 млн. 

пасажирів-пільговиків, що становило відповідно 96,1% та 98,0% обсягів 2013 року. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Створення дієвої і доступної системи соціального захисту населення є одним з 
пріоритетних напрямків діяльності міської влади. 

У 2014 році на фінансування галузі витрачено 325,0 млн.грн., що на 25,6 млн.грн. 

або на 8,6% більше, ніж у 2013 році. 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

Видатки на соціальний 

захист, всього: 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

255,8 301,3 325,0 

у т.ч.: 

      державний бюджет 
7,2 11,4 

 

11,5 

 

      субвенції  236,5 271,7 282,2 

      обласний бюджет 1,9 6,6 8,5 

      міський бюджет 10,2 11,6 22,3 

Призначено різні види державних соціальних допомог на загальну суму 293,7 

млн. грн., в т. ч. нараховано:  

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 5123 сім’ям (9,7 млн.грн.);  

- компенсацій потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС (5,2 млн.грн.). 

Надано з міського бюджету одноразову матеріальну допомогу людям, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, на загальну суму 3,4 млн. грн. (отримали 

допомогу 4542 особи). 

Забезпечувались виплати: 

- житлової субсидії 12 сім’ям, що складаються лише з непрацездатних громадян, 

інвалідів І, ІІ груп, дітей-круглих сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування 

(15,4 тис.грн.); 

- 50% пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги 12 сім’ям, в складі яких є 

один і більше інвалідів І групи (18,9 тис.грн.); 

- грошової допомоги на кишенькові витрати 151 дитині-сироті та дітям, 

позбавленим батьківського піклування (96,5 тис.грн.); 

- надбавки до пенсії 32 особам – членам Проскурівського підпілля, партизанам, 

визволителям м. Хмельницького (84,2 тис.грн.); 

- разової грошової допомоги членам Проскурівського підпілля, визволителям       

м. Хмельницького, колишнім політв’язням та репресованим до Дня Перемоги (187,5 

тис.грн.); 

- допомоги у вигляді передплати на газету міської ради “Проскурів” 544 особам 

пільгових категорій (57,8 тис.грн.). 

Проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 

квартир 16 інвалідам Великої Вітчизняної війни та членам сімей померлих ветеранів 

(281,2 тис.грн.), замінено газове обладнання 40 особам (215,1 тис.грн.). 

Видано 4852 направлення на виготовлення технічних засобів реабілітації для 

людей з обмеженими опорно-руховими функціями, 11 інвалідів забезпечено автомобілями. 

Організовано належну роботу 5 громадських приймальних у мікрорайонах міста.  

Надано фінансову підтримку 34 громадським організаціям соціальної сфери, у 

тому числі 20 громадським організаціям інвалідів та ветеранів (200,0 тис. грн.). 

Забезпечено роботу комунальних соціальних закладів, на  функціонування яких з 

міського бюджету було витрачено 7,6 млн.грн., зокрема: 
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- Територіального центру соціального обслуговування, яким надано послуги 7547 

особам; 

- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю 

“Родинний затишок”, у якому надано послуги 92 особам; 

- Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя”, в якому пройшли 

реабілітацію 116 дітей-інвалідів;  

- Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями “Центр 

реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь надії”, яким надано 15334 послуги для 576 

осіб; 

- Рекреаційного центру сімейного типу з відновлення здоров’я дітей-інвалідів та 

інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії”, в якому оздоровилось 288 

осіб. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медичні послуги хмельничанам надають 10 комунальних медичних закладів: 4 

стаціонарних лікувальних заклади, 5 самостійних амбулаторно-поліклінічних заклади, 

протитуберкульозний диспансер. 

Функціонує 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у віддалених 

мікрорайонах Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове, Ракове.  

В системі охорони здоров’я міста працює 954 лікаря (в т.ч. 59 лікарів сімейної 

медицини) та 2067 середніх медичних працівників. 

Видатки на галузь “Охорона здоров’я” у 2014 році склали 195,1 млн.грн., що на 

11,5% більше, ніж у попередньому році. 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

Охорона здоров'я 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

159,1 177,8 175,0 195,1 

 

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

рік склали 638,4 гривні.  

Удосконалено роботу закладів охорони здоров’я:  

- змінено структуру стаціонарної медичної допомоги для дорослих у 

Хмельницькій міській лікарні шляхом зміни профілю 4 урологічних ліжок та 6 

терапевтичних ліжок, впровадження 10 хоспісних ліжок; 

- передано з балансу міського перинатального центру на баланс міської 

поліклініки №1 лікувальний корпус на вул. Кам’янецькій, 76 (після ремонту приміщення 

та початку функціонування амбулаторії потужність поліклініки №1 зросте); 

- змінено структуру первинної медико-санітарної допомоги у міській поліклініці 

№1, у зв’язку з прийняттям для медичного обслуговування мешканців мікрорайону Дальні 

Гречани (4 терапевтичні дільниці), які обслуговувалися у вузловій лікарні ст. Гречани 

Південно-Західної залізниці. 

Придбано обладнання для закладів охорони здоров’я на 11,1 млн.грн.: 

 для міської лікарні: 

- відеоколоноскоп, гастроскоп, рентгенівську діагностичну систему, апарат 

хірургічний високочастотний (2,7 млн.грн.); 

 для міської дитячої лікарні:  

- офтальмоноскоп, повітряні компресори (6 шт.), аналізатор біохімічний, УЗД-апарат, 

систему діагностичну рентгенівську, аналізатор глюкози тощо (5,8 млн.грн.); 

 для перинатального центру:  

- УЗД-апарат, пульсоксиметр, шприцьований інфузійний насос, аналізатор 

концентрації електролітів у крові (467,7 тис.грн.); 
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 для поліклініки № 1: 

- гастродуеноскоп, реографічний комплекс, два електрокардіографи, аналізатор 

глюкози тощо (336,0 тис.грн.); 

 для поліклініки № 2:  
- діагностичний комплекс “Спектр+”, аналізатор глюкози (181,3 тис.грн.); 

 для поліклініки № 4:  

- 10 сумок-укладок для сімейного лікаря, три центрифуги для вакутайнерів, термостат 

тощо (319,2 тис.грн.); 

 для міської стоматологічної поліклініки:  

- компресор для стоматологічної установки, повітряні компресори (6 шт.) (59,6 

тис.грн.). 

Завершено капітальний ремонт даху (920 кв.м.) та продовжувалися роботи по 

капітальному ремонту фасаду з утепленням стін головного корпусу міського 

перинатального центру на вул. Хотовицького, 6 (950,8 тис.грн.). 

Капітально відремонтовано дах та туалети у поліклініці №2 на пр. Миру, 61/1 

(270,0 тис.грн.). 

Проведено реконструкцію шахти ліфта із заміною ліфта в хірургічному корпусі 

міської лікарні у прв. Проскурівському, 1 (413,1 тис.грн.). 

Проведено комплексний медичний огляд учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та 

ветеранів Великої Вітчизняної війни.  

Проведено пільгове протезування зубів 730 особам (531,0 тис.грн.). 

Забезпечено слуховим апаратом 30 ветеранів війни (26,6 тис.грн). 

В рамках проведення благодійної акції малозабезпеченим громадянам міста 

надано 500 глюкометрів за кошти благодійної організації “Шлях до майбутнього”. 

Щороку виділяється 100,0 тис.грн. на лікування жителів міста в закладах не міської 
комунальної форми власності.  
 

ОСВІТА 

В 41 навчальному загальноосвітньому закладі міста навчається 28,1 тис. учнів, 11,6 

тис. дітей дошкільного віку відвідують 46 дошкільних навчальних заклади, у 6 позашкільних 

навчальних закладах навчається майже 6 тис. учнів. 

На фінансування освітянської галузі у 2014 році спрямовано 353,1 млн.грн., що на 

19,1 млн.грн. або 5,7% більше, ніж у 2013 році. 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

Освіта 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

257,4 315,4 334,0 353,1 

 

Протягом 2014 року проведено: 

- поточні ремонти в 16 загальноосвітніх, 8 дошкільних та одному позашкільному 

навчальному закладі міста (3,9 млн.грн.); 

- капітальний ремонт покрівлі в ЗОШ №14, ЗОШ №18, ЗОШ №32, ліцей №17, ДНЗ 

№1, ДНЗ №8 (1136,0 тис.грн.);  

- ремонт системи опалення та внутрішньо-каналізаційних мереж в ЗОШ №12, 

ЗОШ №24, ДНЗ №21, ДНЗ №56 (150,3 тис.грн.);  

- повірку лічильників води та теплової енергії у 29 закладах (52,5 тис.грн.); 

- асфальтування території НВО №5, НВК №7, ЗОШ №18, ЗОШ №19, ДНЗ №10, ДНЗ 

№21, ДНЗ №46, палацу творчості (289,9 тис.грн.). 



21 

 

Завершено будівництво зовнішнього ліфта та встановлено нове обладнання для 

басейну у СЗОШ №8 на вул. Гайдара, 34 (429,5 тис.грн.).  

Продовжувались роботи: 

- з капітального ремонту (ІІ етап) приміщень ДНЗ №36 на 12 груп (300 місць) на 

пр. Миру, 84/2 (1,7 млн.грн.); 

- добудові приміщень НВО №1 на Старокостянтинівському шосе, 3Б (1,3 

млн.грн.). 

Придбано: 

- меблі для 68 закладів освіти (388,5 тис.грн.); 

- 13 комп’ютерних класів, 15 мультимедійних комплексів, обладнання для 5 

профільних кабінетів, комп’ютерну техніку для 66 закладів (2,0 млн.грн.); 

- кухонне обладнання для 31 закладу освіти (305,3 тис.грн.); 

- звукопідсилюючу апаратуру для Палацу творчості, лазерний апарат для 

діагностики і відновлення бінокулярного зору для ДНЗ №38, обладнання для басейну в 

СЗОШ № 8 (145,7 тис.грн). 

З метою забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти у 2014 році 

замінено 1157 віконних блоків та 165 дверей на металопластикові, 944 лампи 

розжарювання на енергозберігаючі, замінено 222 п.м труб водопостачання, здійснено 

промивку систем теплопостачання (3356,8 тис.грн).  

У 2014 році відкрито 8 додаткових груп на 240 дітей в дошкільних навчальних 

закладах міста: 4 – у відремонтованій частині приміщення ДНЗ № 36 “Вербиченька” та 4 – в 

НВК №31. 

Забезпечувалось харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та 

учнів загальноосвітніх закладів.  

Обсяг грошових витрат на харчування дошкільнят за 2014 р. становив 7540,0 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 7676 тис.грн., 

із розрахунку 4,0 грн. на одного учня 1-4-х класів та 5 грн. на дітей пільгових категорій.  

Здійснювалась щомісячна виплата персональних премій міської ради 35 кращим 

педагогічним працівникам в розмірі 50% мінімальної заробітної плати (виплачено 180,2 

тис.грн.) та стипендії міського голови 25 кращим учням – переможцям Всеукраїнських 

предметних конкурсів та олімпіад у розмірі 130 гривень (виплачено 31,7 тис.грн.). 

Надано матеріальну допомогу 12 студентам пільгових категорій для здобуття 

вищої освіти (99,4 тис.грн.). 

Надано грошову допомогу 124 дітям-сиротам, яким у 2014 році виповнилось 18 

років (43,4 тис.грн.). 

Придбано випускний та спортивний одяг для 124 дітей-сиріт (37,2 тис.грн.). 

13 учнів загальноосвітніх шкіл міста стали переможцями IY етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 

6 учнів загальноосвітніх шкіл міста стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту Малої академії наук України. 

6 учнів стали переможцями ІІІ етапу IY Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Т. Шевченка. 

У літній період організовано роботу 31 закладу оздоровлення та відпочинку, а 

саме: 27 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка”          

м. Хмельницького” (с. Головчинці Летичівського району), табору “Прибузька республіка” 

при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, наметового містечка “Мандрівник” у 

с. Головчинці Летичівського району. 

У 2014 році відпочинком та оздоровленням охоплено 4599 дітей, з них 402 дитини 
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пільгових категорій (528,1 тис.грн.), в тому числі:  

- у ПНЗ “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка” м. Хмельницького” 

відпочило 1030 дітей; 

- у наметовому містечку “Мандрівник” – 35 дітей; 

- у таборах “Аїст” Одеської області та “Лісова пісня” Хмельницької області – 69 

дітей; 

- у ДЦ “Молода гвардія” (м. Одеса) – 50 дітей; 

- в таборах з денним перебування – 3004 дитини; 

- в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та 

інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” – 58 дітей; 

- санаторно-курортним оздоровленням та оздоровленням в інших таборах охоплено 

353 дитини. 

Із загальної кількості оздоровлених: 

- 68 дітей-сиріт; 

- 119 дітей-інвалідів; 

- 373 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- 15 дітей-чорнобильців; 

- 313 талановитих та обдарованих дітей. 

 

КУЛЬТУРА 

Політика міської влади у сфері культури забезпечувала формування і розвиток 

сучасної інфраструктури галузі, популяризацію національної культурної спадщини, 

підтримку талановитої молоді та обдарованих дітей. 

У 2014 році продовжувалась реалізація міської програми “Культура міста 

Хмельницького” на 2013-2015 роки. 

Видатки міського бюджету на розвиток культури у 2014 році склали 34,9 млн.грн., 

що на 2,4 млн.грн. або на 7,4% більше, ніж у 2013 році. 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

Культура 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

25,8 30,7 32,5 34,9 

 

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 мережі закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази 

проведено капітальні ремонти та реконструкцію (1,3 млн.грн.): 

- приміщення дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

на вул. Проскурівській, 67; 

- приміщення бібліотеки дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового на вул. 

Проскурівській, 18 (замінено віконні та дверні блоки, здійснено гідроізоляцію стін); 

- приміщення дитячої музичної школи № 3 на вул. Кармелюка, 8/1; 

- приміщень центральної бібліотеки на вул. Подільській, 78 та бібліотек-філій № 8, 

10, 12; 

- покрівлі Центру національного виховання учнівської молоді на вул. Курчатова, 1Б; 
- системи теплопостачання та водовідведення моно-театру “Кут” на                                   

вул. Проскурівського підпілля, 34; 

- фойє, коридорів та приміщення для проведення репетицій ансамблю мажореток 

“Альфа” кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка на вул. Проскурівській, 40. 

Придбано обладнання для культурно-мистецьких закладів на суму 461,6 тис.грн. (в 

т.ч. з міського бюджету 270,6 тис.грн.): 

- звукопідсилювальну апаратуру для дитячої школи мистецтв “Райдуга”; 

- рояль для дитячої школи мистецтв; 
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- музичні інструменти для дитячих музичних шкіл; 

- меблі для дитячої музичної школи №2 та музею історії міста; 

- костюми та сценічну завісу для центру національного виховання учнівської молоді; 

- матеріали для організації Гостини Діда Мороза та інших казкових героїв; 

- рамки для картин для дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Для поповнення книжкових фондів бібліотек придбано 5748 примірники нових 

книг, в т.ч. 700 примірників книг місцевих авторів, передплачено 239 примірників 

періодичних видань (235,1 тис.грн.).  

Надано: 

- фінансову допомогу 2127 учням та учасникам колективів для участі у конкурсах та 

фестивалях всіх рівнів (85,2 тис.грн.); 

- пільги в оплаті за навчання в школах естетичного виховання 622 учням 

малозахищених категорій населення (386,8 тис.грн.). 

Забезпечено виплату щомісячної персональної стипендії 14 обдарованим учням 

та 20 викладачам шкіл естетичного виховання, провідним митцям міста (207,5 тис.грн.). 

З метою популяризації національної культурної спадщини проведено: 

- виставку писанок та великодніх символів “Хмельницька писанка” у Хмельницькій 

дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, в рамках якої 

проведено майстер-клас по розпису писанок; 

- виставку-ярмарок творів народного мистецтва “Хмельницький вернісаж”, у рамках 

святкування Дня міста; 

- художню виставку “Україна у камені” у музеї історії міста, на якій презентовано 

роботи з каменю майстрів ТОВ “Подільський камінь”. 

В рамках реалізації проекту “Бібліотечне рандеву: Україна-Італія” презентовано 

діяльність бібліотек міста Хмельницького серед бібліотечної громадськості м. Боргоманеру 

(Італія), встановлено партнерські відносини між бібліотеками обох міст з метою обміну 

досвідом роботи, книжковою продукцією тощо. 

В рамках реалізації програми “Бібліоміст”: 

- 5 працівників бібліотек стали переможцями проекту-конкурсу “Сучасний 

бібліотекар” та отримали можливість безкоштовного навчання використанню сучасних 

інформаційних технологій та лідерства; 

- в центральній бібліотеці та філіях № 7 і № 9 впроваджувався проект, який надав 

можливість відвідувачам безкоштовно користуватися навчальним курсом “English 1, 2, 

3”. 

У рамках реалізації проекту Великої Британії “Code Club UA” (волонтерська мережа 

клубів для дітей 9-11 років) у бібліотеці-філії № 7 волонтери безкоштовно навчали дітей 

програмуванню. 

Здобуто перемоги у престижних конкурсах:   

- народна аматорська капела бандуристів (міський будинок культури) – І місце у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах (м. Кіровоград); 

- зразковий ансамбль танцю “Калина” (ЦНВУМ) – І місце у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі “Алегро-Хортиця” (м. Запоріжжя); 
- Народний молодіжний ансамбль танцю (ЦНВУМ) – І місце у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі “Перлина Черемошу” (м. Вижниця); 

- народний колектив мажореток “Альфа” – І місце у Чемпіонаті Європи та світу з 

мажоретспорту (Хорватія); 

- Дудар Вікторія (ХДШО та ДПМ) – диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості “Об'єднаймося ж, брати мої” (м. Київ); 

- Собчук Ярослав (ХДШМ) – І премія у Всеукраїнському дитячо-молодіжному 

конкурсі мистецтв “Планета зірок” (м. Хмельницький); 

- Гіль Мар'яна (ХДШМ “Райдуга”) – І премія у Всеукраїнському конкурсі “Провесінь” 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=n0001120-08&text=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0#w1_18
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(м. Кіровоград); 

- “Подільські солов'ї” (ХДМШ №1 ім. М. Мозгового) – гран-прі у обласному огляді-

конкурсі учнівських хорових колективів, присвяченому 200-річчю Т.Г.Шевченка                  

(м. Хмельницький); 

- Олійник Роман (ХДШМ “Райдуга”) – 3 місце у Міжнародному конкурсі з 

образотворчого мистецтва “Look and Learn”  (Англія). 

Музеями міста організовано 45 виставок, які відвідали 20,0 тис. осіб.  

Загалом у 2014 році проведено 171 загальноміський культурно-мистецьких захід, 

зокрема: Різдвяний вертеп, акція “Гостини Діда Мороза”; відкритий огляд-конкурс творчих 

колективів викладачів шкіл естетичного виховання “Музична палітра – 2014”; творчий звіт 

художніх колективів міста “В своїй хаті й своя правда…”; заходи з нагоди 200-річчя 

Т.Г.Шевченка: мистецька програма “Світе ясний, краю тихий, моя Україна”, огляд-конкурс 

серед міських бібліотек на краще інформаційне видання “Провісник долі”, виставка 

художніх творів викладачів та учнів дитячої школи образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, фотовиставка “Панорами моєї країни”, Шевченківські читання до 

дня перепоховання великого Кобзаря в Україні, конкурс читців поезії Т.Шевченка “Поетова 

душа святая”; концерт-реквієм, приурочений 25-річниці виводу радянських військ з 

Афганістану; святковий концерт, присвячений 70-ти річчю визволення міста Хмельницького 

від фашистських загарбників; свято відкриття туристичного сезону; заходи з нагоди Дня 

Перемоги, Дня Конституції, Міжнародного дня захисту дітей, Дня незалежності та Дня міста 

Хмельницького. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

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. 

У 2014 році на фінансування галузі витрачено 8,8 млн.грн., що на 325,5 тис.грн. або 

на 3,8% більше, ніж у 2013 році. 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

Фізична культура та спорт 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

6,2 8,1 8,5 8,8 

 

Проведено 144 міських фізкультурно-спортивних заходи (509,9 тис.грн.).  

Надано фінансову допомогу командам з ігрових видів спорту для участі в 

Чемпіонатах України та інших всеукраїнських змаганнях (239,2 тис.грн.). 

Здійснювалась щомісячна виплата персональних стипендій міської ради 9 кращим 

спортсменам (60,9 тис.грн.). 

У 2014 році проведено: 

- капітальний ремонт нежитлових приміщень ДЮСШ №2 – шахового клубу 

на вул. Проскурівській, 66 та тиру на вул. Березневій, 1 (484,8 тис.грн.);  

- капітальний ремонт м’якої покрівлі і приміщень ДЮСШ №1 на вул. 

Щорса, 17 (129,2 тис.грн.); 
- капітальний ремонт трибуни футбольного поля ДЮСШ №1 на вул. Щорса, 

17 (64,7 тис.грн.); 

- будівництво зовнішнього освітлення з встановленням освітлювальних 

мачт штучного футбольного поля на вул. Щорса, 17 (276,8 тис.грн.). 

Придбано обладнання (185,4 тис.грн.): 

- інтерактивну дошку в комплекті з проектором та комп’ютером для ДЮСШ № 2 

(шаховий клуб);  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flookandlearnart&ei=JRjCVPabI8aqU-PrgogK&usg=AFQjCNHm0PkBeLd7ytUUPE-TKImdktFx6w&sig2=nQJJc5UOIZqTIx7EsbtUbw&bvm=bv.84349003,d.d24
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- вагончики-роздягальні для ДЮСШ № 1 та № 3; 

- апарат фехтувальний та гвинтівку пневматичну для ДЮСШ № 2. 

Фізичною культурою та спортом в м. Хмельницькому регулярно займаються понад 22 

тисячі хмельничан, з них 6730 чоловік у секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Відвідують заняття з фізичної культури в навчальних закладах міста 52,5 тисячі учнів та 

студентів.  

До складу збірних команд України входять понад 60 спортсменів хмельничан, які 

гідно представляють Хмельницький на міжнародній арені.  

Вибороли призові місця: 

 на Чемпіонаті світу:  

- Павло Алтухов – срібна медаль з веслування на байдарках і каное (Угорщина); 

- Юрій Юнчик – золота медаль з армспорту серед юнаків (Литва); 

- Мінеско Дмитро – срібна медаль з кікбоксингу серед юнаків (Італія); 

- Олександр Альохін – срібна медаль з кікбоксінгу серед юнаків (Італія);  

 на Чемпіонаті Європи: 

- Дмитро Янчук – золота та срібна медалі з веслування на байдарках і каное 

(Франція); 

- Павло Алтухов – срібна медаль з веслування на байдарках і каное (Франція); 

- Володимир Антонюк – золота медаль з футболу (серед спортсменів ДЦП) 

(Португалія); 

- Олександр Девлиш – золота медаль з футболу (серед спортсменів ДЦП) 

(Португалія); 

- В’ячеслав Гаврилюк – срібна медаль з боксу серед юніорів (Росія). 

 

СІМ’Я, МОЛОДЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ 

Протягом року проводилась робота в напрямку створення сприятливих умов для 

життєвого самовизначення і самореалізації дітей, сім’ї та молоді. 

Станом на 1 січня 2015 року в місті проживає 1119 багатодітних сімей, в яких 

виховується 3526 дітей, функціонують два дитячі будинки сімейного типу і дві 

прийомні сім'ї, в яких виховуються 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Надано допомогу двом дитячим будинкам сімейного типу та двом прийомним 

сім’ям (767,9 тис.грн.). 

Протягом звітного року усиновлено 48 дітей, у тому числі 13 – іноземними 

громадянами, влаштовано під опіку 13 дітей. 

Присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 4 багатодітним матерям (48,7 

тис.грн.). Всього в місті проживає 124 багатодітні матері, які нагороджені цим почесним 

званням. 

Надано 1482 проїзних квитка одному з батьків багатодітної сім’ї та матерям-

героїням, які не досягли пенсійного віку (137,5 тис.грн.). 

Забезпечено функціонування профільних закладів для дітей та молоді (4,4 

млн.грн.):  

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, послугами якого за 2014 рік 

скористалось 25,8 тис. осіб, що на 3,9 тис. осіб більше, ніж у 2013 році. Збільшилась 

кількість проведених Центром різнопланових заходів з 495 у 2013 році до 509 у 2014 році. У 

Центрі активно працюють спеціалізована служба психологічної допомоги “Телефон Довіри” 

та консультативний пункт “Довіра”, до фахівців яких за консультацією звернулося більше 

6,5 тис. осіб, які попали у складні життєві обставини; 

- Центру по роботі з дітьми та підлітками, яким у 2014 році проведено 114 заходів, 

присвячених святкуванню державних та релігійних свят, пам’ятних дат тощо. На базі 

підліткових клубів за місцем проживання працюють 6 груп денного перебування для дітей 
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шкільного віку, які відвідують 199 дітей; 

- спортивно-культурного центру “Плоскирів”, у 6 гуртках та секціях якого 

займається 256 дітей, що на 101 дитину більше, ніж у 2013 році. Протягом 2014 року 

Центром проведено 32 заходи, в яких взяли участь 2748 осіб. 

Придбано обладнання та інвентар для профільних закладів на загальну суму 233,7 

тис.грн.  

Проведено капітальні ремонти в приміщеннях підліткових клубів на вул. 

Трудовій, 17, вул. Соборній, 31, вул. Інститутській, 8, вул. Лісогринівецькій, 16/1 (120,1 

тис.грн.). 

Проведено капітальний ремонт футбольного поля, роздягалень, трибун та тиру 

СКЦ “Плоскирів” на вул. Курчатова, 90 (299,5 тис.грн.).  

Надана підтримка 10 молодіжним громадським організаціям на загальну суму 

39,6 тис. гривень. 

 

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 2014 році відбулось 14 засідань сесій міської ради, на яких прийнято 541 рішення 

та розглянуто 21 місцеву ініціативу, проведено 8 інформаційних днів, на яких 

обговорювалось 21 питання.  

Прийнято Програму економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 

2014 рік. 

Виконавчий комітет міської ради провів 32 засідання, на яких розглянуто і прийнято 

943 рішення. 

У 2014 році до міської ради надійшло 12541 звернення від громадян, що на 2713 або 

27,6% більше, ніж за 2013 рік. 

На особистому прийомі керівництвом міста прийнято 1702 особи, що становить 13,6% 

від загальної кількості звернень. 

Найчастіше у зверненнях порушувались питання щодо соціального захисту, 

земельних відносин, роботи підприємств комунальної сфери, транспорту.  

Позитивно вирішено 68% звернень.  

Поступило 75 звернень на “телефон довіри”, 55 – у скриньки для звернень до 

міського голови, 387 – на сайт міської ради. Всім заявникам надано відповіді у 

встановленні законодавством терміни.  

За звітний період проведено: 

- 5 громадських слухань; 

- 9 виїзних прийомів громадян; 

- 8 прямих телефонних ліній “Міська влада відповідає”; 

- 2 виробничі наради з головами громадських квартальних комітетів; 
- 4 засідання топонімічної комісії. 

Відбулось 3 засідання громадської ради при виконавчому комітеті міської ради, 

на яких обговорено проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)”; внесено на розгляд засідання виконавчого комітету 

пропозиції щодо удосконалення діяльності ОСББ у місті Хмельницькому та створення у 

складі виконавчих органів окремого органу з охорони культурної спадщини. 

Продовжено роботу щодо підвищення якості надання адміністративних послуг.  
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Станом на 01.01.2015 року через Центр надання адміністративних послуг 

надається більше 150 видів адміністративних послуг, проводиться реєстрація дітей 

дошкільного віку в дошкільні навчальні заклади, прийом громадян керівництвом міста, 

надаються супутні послуги.  

Протягом 2014 року до Центру звернулось більше 98,0 тис. громадян та суб’єктів 

господарювання, надано близько 43 тис. адміністративних послуг, у тому числі документів 

дозвільного характеру, надано більше 16 тис. фахових консультацій з різних питань.  

З червня 2014 року здійснювався щоденний моніторинг якості наданих Центром 

послуг. За його результатами 98% відвідувачів позитивно оцінили роботу Центру. 

За результатами соціологічних досліджень якості адміністративних послуг ЦНАПів 

10 міст України (Київ, Хмельницький, Дніпропетровськ, Львів, Харків, Рівне, Черкаси, 

Полтава, Луцьк, Миколаїв), які були проведені у грудні 2014 року Фондом “Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва” на замовлення Центру політико-правових реформ, ЦНАП  

м. Хмельницького отримав найбільше позитивних оцінок (94% від осіб, що зверталися 

до міських органів надання послуг, оцінюють функціонування органу добре), поступившись 

тільки ЦНАП у м. Рівне (96%).  

Головним джерелом офіційної інформації для хмельничан про діяльність міської ради 

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

його оновлення.  

Забезпечено функціонування єдиної інформаційної системи комунальних платежів 

міста, яка налічує 115 тис. абонентів та розділу  “Подайте пропозицію чи скаргу щодо 

життєдіяльності міста”. 

Діяльність міської ради та її виконавчих органів систематично висвітлювалась у 

місцевих та центральних засобах масової інформації.  

 

http://pravo.org.ua/2011-07-20-17-42-30/1852-dlia-pokrashchennia-iakosti-nadannia-administratyvnykh-posluh-potribni-detsentralizatsiia-povnovazhen-ta-rozvytok-intehrovanykh-ofisiv-opytuvannia.html

