
Звіт депутата 

Хмельницької 

міської ради  

Яницького Олега 

Казимировича 

за 2017 рік 



Бюджет 

міста  
2346,7 млн 

Освіта 

565,5 млн    

Органи 

місцевого 
самоврядування 

55,8 млн  

Соціальний 

захист та 
соціальне 

забезпечення 

96,9 млн  

Житлово-

комунальне 
господарство 

424,1 млн 

Охорона 

здоров’я  
310,4 млн 

Фізична 

культура і 
спорт 32,4 млн  

Будівництво 

84 млн  

Культура і 

мистецтво 
84 млн 



Що вдалося виконати за 2017 рік: 

● Запроваджено пілотний проект у термомодернізованому перинатальному центрі зі 
встановленням трьох модулів індивідуальних теплових пунктів з балансуванням та 
погодним регулюванням теплоносія вартістю 700 000 грн..    

● Індивідуальні теплові пункти встановлюються в дошкільних навчальних закладах  
№№ 20, 56, 53, 48 (1 920 000 грн.) 
 

● Відкрито Центр енергонфективності. 

● 11 700 000 грн. виділено на капітальні ремонти приміщень закладів охорони 
здоров’я. 



● Придбано мамограф для перинатального центру; флюрограф для поліклініки №3. 

● 50 000 000 грн. спрямовано на розширення мережі медичних закладів – створено 
центри первинної медицини  
 

● Відкрито художні класи для дітей з особливими освітніми потребами у дитячій школі 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

● Відкрито інформаційно-розважальний центр «Дитячий простір» у бібліотеці-філії 
№12 на проспекті Миру, 76/2  



● 116 100 000 грн. предбачено на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
автомобільних  доріг.  

 

● 42 мільйони гривень виділено на капітальний ремонт житлового фонду міста. 

●Капітальний ремонт Привокзальної площі та будівництво пішохідного фонтану  

● Продовжується будівництво  НВК на вул. Залізняка, 32. 

● Утеплено фасади будівель у 8-ми дошкільних навчальних закладах.  



● Облаштовано футбольні поля в НВК №6, ЗОШ №7, №9, баскетбольне та 
волейбольне поле в НВК №6. 

● Відкрито скейт-парк 

● Здійснюється капремонт Палацу творчості. 

● Встановлено велопарковки біля 30 навчальних закладів. 

● Будівництво самоплинного та напірного колекторів, каналізаційної насосної станції 
в мікрорайонах Лезнево 1 та 2. 



● Виплачено 1 900 000 грн. Матеріальної допомоги учасникам АТО 

● У 2017 році поліпшено житлові умови 21 родині учасників АТО 

● Засновано Почесну відзнаку міського голови «Воля та мужність», нагороджено 50 
учасників АТО.  

● Завершено капітальний ремонт стадіону «Локомотив»  

● Здійснено капітальний ремонт спорткомплексу в ДЮСШ №3 (970 500 грн.)  



● Завершується будівництво 2-х міні-футбольних полів  в ДЮСШ №1 (3 772 500 
грн.) 

● Проведено реконструкцію спортмайданчика ДЮСШ №2. 

● Відкрито реконструйовний легкоатлетичний комплекс на стадіоні «Поділля». 

● Встановлено міні-футбольне поле з штучним покриттям та тренажери на вул. 
Тернопільській, 34. 

● Реконструкція приміщення басейну школи №20 під дитсадок на шість груп. 



Що вдалося виконати на окрузі 
№16 за 2017 рік ? 



ЗОШ 

№29 

100грн. на 
одного учня 

[104 500 грн.]  

Придбання 
туристичне 
обладнання 
[55 400 грн.] 

художня 
література 
[3 100 грн.] 

придбання 

шафи 
холодильної 
[29 600 грн.] 

встановлення 
велопарковки 
 [5 000 грн.]  

придбання 
парт 

[24 800 грн.]  

макет автомата 
«Калашникова» 

[8 000 грн.]  

капітальний 
ремонт 

приміщення 
[369 900 грн.]  

 
Поточний 
ремонт 

санвузлів 
[150 000 грн.]  

 



Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста,  
відремонтовано дороги з асфальтобетонним дорожнім 
покриттям: 

● вул. Курчатова (вся протяжність) (площею – 1 594 м2) на 
загальну суму 465 380 грн.; 

● вул. Проскурівського підпілля (вся протяжність) (площею –  4 946 
м2) на загальну суму 1 195 264 грн. 

● під’їзна дорога до будинків на вул. Курчатова, 1 «Д, Ж, З» від вул. 
Проскурівського підпілля (площею – 440 м2) на загальну суму 116 
810 грн.; 



Поточний ремонт асфальто-бетонного покриття прибудинкової 
території : 

  Адреса Вартість робіт 

(тис. грн) 

1  вул. Курчатова, 1в 120,3 

2 вул. Курчатова, 1з 69,8 

3 вул. Проскурівського підпілля, 215 123,6 



Облаштування 

тротуарної 

доріжки за 

адресою вул. 

Курчатова 1в  





Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста: 

№ 
п/п 

Перелік та назва об’єктів Обсяг робіт 
Вартість 

виконаних 
робіт 

1 
Капітальний ремонт вул. Вишневої  

(ділянка від буд. № 29 до буд № 101) 
719 м2 158 179 грн 

2 Капітальний ремонт вул. Декабристів 4434,2 м2 
2 320 424  

грн. 

3 Капітальний ремонт вул. Степанкова 



вул. Декабристів 



Вул. Декабристів 



Вул. Декабристів 



вул. Вишнева 



вул. Степанкова 



вул. Степанкова 



  
Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію: 
    

1 
Робочий проект на капітальний ремонт вул. 

Саварчука 
  

33,30450 тис. 

грн. 

2 
Робочий проект на капітальний ремонт вул. 

Транспортної 
  

40,54527 тис. 

грн. 

3 
Робочий проект на капітальний ремонт прв. 

Транспортного 
  

7,70243 тис. 

грн. 

4 
Робочий проект на капітальний ремонт прв. 

Клубного 
  

22,63874 тис. 

грн. 

5 
Робочий проект на капітальний ремонт прв. 

Шкільного 
  

5,01690 тис. 

грн. 



   Адреса  Вид робіт Вартість робіт 

тис. грн. 

1 вул. Курчатова, 1Д -

експертиза 

Капітальний ремонт плит 

покриття 3-го під’їзду 9-ти 

поверхового житлового будинку 

1,8216 

  вул. Пр. підпілля, 215 -

проект 

Заміна ушкоджених ділянок 

трубопроводів гарячого 

водопостачання в житлових 

будинках 

1,346 

Капітальний ремонт житла 2017 рік 



  Адреса Вартість робіт 

тис. грн. 

1 вул. Вокзальна, 133 (дитячий) 46,25565 

2 вул. Чкалова, 17, 17Б (спортивний) 21,89702 

3 вул. Курчатова, 1В (дитячий) 49,34936 

4 вул. Курчатова, 1Г (дитячий) 49,34936 

5 вул. Пр. підпілля, 215 (дитячий) 49,34936 

6 вул. Курчатова, 1 «З» (спортивний) 62,3006 

Капітальний ремонт спортивних та дитячих 

майданчиків  на 2017 рік 
 



Встановлення 

спортивного 

майданчика за 

адресою вул. 

Чкалова 17, 17 б 



  Адреса Вартість робіт 

(тис. грн) 

1  вул. Курчатова, 1в 120,3 

2 вул. Курчатова, 1з 69,8 

3 вул. Проскурівського підпілля, 215 123,6 

Номер 

З/П 

Адреса Вартість робіт 

(тис. грн) 

1 вул. Західно-Окружній в районі перехрестя з 

вул. Степанкова 

458,91283 

Поточний ремонт прибудинкових територій 2017 рік 
 

Установлення світлофорного об’єкту 2017 рік 



За 2017 рік по 16 округу було проведено роботи по 
поточному ремонту на суму 71 825, 53 грн. А саме  на 
таких вулицях: вул. Курчатова, пров. Шкільний, вул. 
Качинського, вул. Проскурівського підпілля, вул. 
Транспортна, вул. Вишнева та вул. Чкалова 

 Освітлення  



Освітлення 
по капітальному ремонту вул. Декабристів з ПДВ 

матеріал 

  

    К-сть         сума 

клемник 5 98,50 

кронштейн 15 1561,25 

Провід АВВГ 0,05км 279,42 

Кабель СИП 0,71км 19338,28 

Затискачі 88 9042,96 

світильники 25 63999,6 

РАЗОМ   94320,0 



Оновлена транспортна мережа 
міста: 

На транспортне сполучення Гречан з іншими мікрорайонами додали такі маршрути: 

8А - Гречани – Озерна (через вул. Курчатова, вул. Проскурівського підпілля, вул. Кам’янецьку, 
вул. Подільську, вул. Соборну,             вул. Староміську, вул. Бандери, прс. Миру, вул. Мирного,          
прс. Миру, вул. Бандери, вул. Кам’янецьку, вул. Проскурівського підпілля, вул. Курчатова) 

 

13 Гречани – Ракове (через вул. Курчатова, вул. Проскурівського підпілля, вул. Кам’янецьку, вул. 

Подільську, вул. Свободи,        вул. Шевченка, вул. Трудову, вул. Чорновола, вул. Майборського, 
вул. Гарнізонну, вул. Довженка, вул. Гарнізонну,                         вул. Майборського, вул. Чорновола, 
вул. Трудову, вул. Шевченка, вул. Свободи, вул. Подільську, вул. Кам’янецьку,                        вул. 

Проскурівського підпілля, вул. Курчатова) 
 

16 Катіон – Гречани (через вул. Тернопільську, вул. Молодіжну,        вул. Інститутську, вул. 
Кам’янецьку, вул. Подільську,                 вул. Соборну, вул. Староміську, вул. Кам’янецьку,                      
вул. Проскурівського підпілля, вул. Курчатова,                            вул. Проскурівського підпілля, вул. 

Кам’янецьку,                        вул. Інститутську, вул. Молодіжну, вул. Тернопільську) 

 
 



56 Автостанція № 1 – Гречани (через 

прс. Миру, вул. Бандери,               вул. 
Кам’янецьку, вул. Проскурівського 
Підпілля, вул. Курчатова, вул. 

Проскурівського підпілля, вул. 
Кам’янецьку, вул. Бандери, прс. Миру) 

57 Гречани – Вул. Болбочана (через 

вул. Курчатова, вул. Проскурівського 
підпілля, вул. Кам’янецьку, вул. Купріна, 
вул. Болбочана, вул. Купріна, вул. 

Кам’янецьку, вул. Подільську, вул. 
Соборну, вул. Староміську, вул. 

Кам’янецьку, вул. Проскурівського 
підпілля, вул. Курчатова) 



Оновлена 
транспортна  
мережа міста: 

 2, 26, 28, 37, 38, 46, 

46а – їздять за 

старим маршрутом 



Соціальний захист 

На 16 окрузі видано за 2017  рік: 

- 966 продуктових наборів; 

- 881 матеріальна допомога на суму 

близько 1,5 млн.. 



Не допустили 

самовільного 

встановлення 

гаража за 

адресою вул. 

Вишнева, 137 



Заплановано виконати  
у 2018 році:  



Номер 
З/П 

Адреса Орієнтовна вартість 

робіт 
(тис. грн) 

1  вул. Чкалова, 13/1 

  

2500,0 

Капітальний ремонт прибудинкових територій 2018 рік 

Номе

р З/П 

Адреса Орієнтовна вартість робіт 

(тис. грн) 

1 вул. Вокзальної – улаштування тротуару в районі 

транспортної розв’язки з вул. Західно-Окружною 

320,0 

Установлення технічних засобів регулювання дорожнього руху 2018 рік 

 



Номер 

З/П 

Адреса Орієнтовна вартість 

робіт (тис. грн) 

1  вул. Степанкова (в  т.ч. корегування 

ПКД та експертиза)  

2 328,939 

Капітальний ремонт - асфальтування 2018 рік 
 

  

  Обсяг робіт 

Орієнтовна 

вартість робіт тис. 

грн 

1 - вул. Курчатова 1390 м2 437,9 

2 вул. Проскурівського підпілля   2812 м2 957,76 

Поточний ремонт доріг у 2018 р. 

 



ЗОШ №29 на 2018 рік передбачено наступне:  

 на поточні потреби школи (100 грн в розрахунку на 1 

учня) – 108,7 тис. грн. 

 150,0 тис. грн – виготовлення ПКД на реконструкцію 

існуючої системи опалення. 
 

 



Депутатська діяльність: 

• Член фракції Всеукраїнського Об’єднання "Свобода" 

• Член комісії з питань роботи житлово-комунального 

господарства, приватизації та використання майна 

територіальної громади міста 

• Член комісії з відновлення прав репресованих 

 



ДЯКУЕЕЕЕЕЕЕЮ  

ЗА УВАГУ! 


