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Що вдалося виконати за 
2017 рік



Соціальний
захист та 
соціальне

забезпечен
ня

96,9 млн

Бюджет 
міста  

2346,7
млн

Освіта 
565,5 
млн

Фізична 
культура і 

спорт
32,4 млн

Будівництво
84 млн

Культура і 
мистецтво

84 млн

Органи 
місцевого 

самоврядування
55,8 млн

Житлово-
комунальне 

господарство
424,1 млн

Охорона 
здоров’я

310,4 млн



Продовжується будівництво НВК та 
дитячого садочку на вул. Залізняка, 32



 Здійснюється реконструкція 
приміщення басейну  школи №20 під 
дитячий садочок № 7 «Козачок».



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



 Встановлено велопарковки біля 30 
навчальних закладів



 Реалізовується проект «Підвищення 
енергоефективності закладів 
бюджетної сфери міста 
Хмельницького» (проведення заходів 
з термомодернізації бюджетних 
будівель садочків № 26, № 29, № 54 та 
шкіл № 14 та №15). Проект 
передбачає встановлення 
індивідуальних теплових пунктів, 
заміну існуючого внутрішнього та 
зовнішнього освітлення на 
енергозберігаюче (світлодіодне), 
утеплення фасаду будівель, заміну 
вікон та інші енергозберігаючі заходи.



 Облаштовано 3 ігрові майданчики в 
садочках



 Встановлено спорт майданчик  і проведено 
капремонт корпусів в дитячому таборі 
«Чайка».



 Здійснено капремонт харчоблоків у СЗОШ №6 
СЗОШ №19, ТБЛ ім..А.Мазура, ЗОШ №21 та в 
дитячому садочку №21 поточний ремонт 
харчоблоків.



 100% вікон у групах дошкільних закладів
замінено на енергозберігаючі.

 3,8 мільйона гривень виділено на
придбання дитячих ліжок у дошкільні
заклади освіти.

 1,1 мільйона гривень виділено на
придбання шкільних парт у загальноосвітні
навчальні заклади.

 400 тисяч гривень виділено на придбання
кухонного обладнання для харчоблоків.



Триває капітальний ремонт лазні №1.



Виплачено 1 900 000 грн матеріальної допомоги 
учасникам АТО.

У 2017 році поліпшено житлові умови 21 родині учасників 
АТО



 Діють пільги за рахунок міського 
бюджету  на оплату житлово-
комунальних послуг членам сімей 
загиблих учасників АТО, членам сімей 
загиблих в Авганістані, сім’ям, в складі
яких двоє і більше інвалідів 1 групи по
зору, Заслужиним донорам України, 
почесним громадянам Хмельницького, 
дружинам, (чоловікам) померлих 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЄС (які належали до 1 та 2 
категорій).



 Працює соціальне таксі для людей з обмеженими 
фізичними можливостями ( на компенсацію 
перевезень витрачено до 450 тисяч гривень).



 Вперше в місті за європейськими 
стандартами започатковано роботу 
третього віку. 



 Відкрито Центр енергоефективності



 Продовжує діяти програма «Ліки на тумбочку» ( 
безкоштовні медикаменти для хворого стаціонару 
міських лікарень в середньому на 300 грн), частково 
ліками забезпечуються і хворі, що лікуються 
амбулаторно ( виділено понад 6 мільйонів гривень).



 Безкоштовно надається допомога в 
травмпункті міської та міської дитячої 
лікарні.

 Безкоштовні три дні перебування у 
реанімації міської та міської дитячої лікарні.

 Безкоштовне обстеження дітей, хворих на 
цукровий діабет.

 Безкоштовне зубопротезування учасників 
АТО ( 500 тисяч гривень).

 Придбано мамограф для перинатального
центру та флюорограф для поліклініки №3.



 116,1 мільйона гривень передбачено на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання автомобільних доріг.

 42 мільйона гривень виділено на 
капітальний ремонт житлового фонду 
міста. 

 24,2 мільйона гривень передбачено на 
благоустрій



35 мільйона гривень спрямовано для придбання 
спеціальної техніки комунальним 
підприємствам. 



 37 мільйона гривень заплановано на 
виконання робіт з будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів теплової мережі та мережі
водопостачання, переоснащення
котелень, ремонт котлів.

 У 2017 році капітально відремонтовано 
91184, 2  квадратного метра доріг та 
9582,9 квадратного метра тротуарів. 

 Поточно 91078 квадратного метра доріг 
та 3133,2 квадратного метра тротуарів.



 За 2017 рік капітально відремонтовано 
25 дворів , поточно – 62.



 Капітально відремонтовано 18 покрівель 
будинків; 

 утеплено 9 будинків; 

 відремонтовано 25 спортивних та 
дитячих майданчиків;

 вмонтовано 4562 світлодіодних
світильники;

 встановлено 559 урн для сміття та 315 
лавочок. 



 здійснено ремонт 169 під’їздів;

 встановлено 280 ваз із квітами для 
вертикального озеленення міста.



 Проведено капітальний та поточний 
ремонт пішохідних та будівництво 
велосипедних доріжок в парку культури 
і відпочинку ім. М. Чекмана.



 Капітально відремонтована 
Привокзальна площа та будівництво 
пішохідного фонтану.



Побудований громадський туалет 
в парку ім..Франка



 Збудовано фонтан, 
зовнішнє освітлення з 
клумбами та 
пішохідними доріжками 
в парку культури та 
відпочинку ім..М. 
Чекмана.

 На території парку 
культури і відпочинку 
ім..М.Чекмана
висаджено 63 дерева 
та 492 кущі на 167 
тисяч.

 Відведено земельні 
ділянки під 5 парків та 
скверів.



34,8 мільйона гривень виділено на 
придбання 7 нових тролейбусів для 
комунального підприємства 
«Електротранс»  один капітально 
відремонтований.



 250 учасників АТО отримали земельні ділянки для будівництва гаражів.

 У 2017 році поліпшені житлові  умови 21 родині учасників АТО ( 17 родин 
отримали житло, 2 мільйони гривень передбачено для компенсації 
придбання квартир для 4 сімей).

 77 родинам працівників  комунальних підприємств міста надано житло.



 Родини учасників АТО безкоштовно 
проходять реабілітацію в центрі 

 «Берег надії».



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

 Відкрито 
реконструйований 
легкоатлетичний 
комплекс на 
стадіоні “Поділля”



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

 Проведено реконструкцію спортмайданчика 
ДЮСШ №2.



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

 Завершено капітальний ремонт стадіону 
«Локомотив»



Що вдалося виконати на 
окрузі №26



 1.Поточний ремонт 
вулично-дорожньої 
мережі у 2017 р:

 поточний ремонт 
вулиці Кам'янецької;

 поточний ремонт 
вулиці Львівське 
шосе; 

 поточний ремонт 
вулиці Подільської;

 поточний ремонт 
вулиці 
Проскурівського 
підпілля.



 2.Капітальний ремонт покриття по      
пр. Гагаріна (від будинку 17 до 39).

 3.Обрізка дерев  по вул. Гагаріна.



 4. Благоустрій прибудинкових 
територій:

 вулиця Проскурівського підпілля, 
127, 127/1, 127/1А                        
( водовідведення);

 вулиця Кам’янецька, 60                 
( капітальний ремонт 
прибудинкової території);



 вулиця Кам ’янецька, 56, 58, 60/2  ( 
капітальний ремонт прибудинкової 
території);



 5. Встанволення вуличного  ліхтаря за 
адресою Гагаріна 32 міськсвітлом ( над 
під’їздом).

 6. Ремонт накриття при вході у підвал за 
адресою Проскурівське підпілля 115,1 
ЖЕКом ( 1 і 2 під’їзд);

 7. Ремонт в будинку за адресою вулиця 
Гагаріна 31/1, оновлення світильників 
та встановлення датчиків руху.



 Поточний ремонт приміщення 
(харчоблоків) в дошкільному закладі освіти 
№46 125,0 тис.грн.,

 Заміна водостічних труб в ЗОШ №15 54,6 
тис.грн.; 

 Встановлення пожежної сигналізації в 
дошкільному закладі освіти №25 120,0 
тис.грн, №46 76,7 тис.грн, СЗОШ №32 53,3 
тис.грн.;

 Ремонт санітарних вузлів в дошкільному 
закладі освіти №46 62 тис.грн, СЗОШ №33 
48 тис.грн.



Що заплановано виконати 
у 2018 році:



 1.Поточний ремонт вулиці Кам’янецька, 
Проскурівського підпілля та Львівське 
шосе.

 2.Капітальний ремонт прибудинкової 
території за адресами:

 Кам’янецька, 58; 

 Кам’янецька, 60; 

 Кам’янецька, 60/2; 

 Кам’янецька, 68;

 Кам’янецька,56;

 Проскурівське підпілля, 127/1а.



3.Поточний ремонт сходів на 

провулку Подільський.

4.Встановлення дитячого 

майданчику за адресою 

Проскурівське підпілля, 117.



5.Капітальний ремонт вулиці 

Проскурівського підпілля – місцеве 

розширення проїзної частини для 

улаштування зупинки маршрутних 

автобусів і тролейбусів «Педакадемія».

6.Поточний ремонт прибудинкової 

території за адресою Кам’янецька

52/2.



 Капітальний ремонт з облаштування дитячого 
майданчика СЗОШ №33 – 300,0 тис. гривень; 

 Встановлення пожежної сигналізації в ЗОШ №15;

 Співфінансування капітальних ремонтів (зі 
встановленням ІТП) приміщень навчальних 
закладів міста Хмельницького, спрямованих на 
виконання програми "Підвищення енергетичної 
ефективності закладів бюджетної сфери міста 
Хмельницького" (співфінансування НЕФКО – 1 
191,0 тис. гривень) ЗОШ №15;



 Депутатська діяльність:
 член фракції Всеукраїнського Об’єднання 

"Свобода";
 член комісії з питань охорони здоров’я, 

соціальної політики, гуманітарних питань та 
розвитку громадянського суспільства, свободи 
слова та інформації;

 секретар лічильної комісії Хмельницької міської 
ради сьомого скликання;

 обрана до складу редколегії газети 
“Проскурів”;

 член комісії по присудженню стипендії від 
міської ради для обдарованих дітей та митців 
м. Хмельницького;

 голова міжфракціної депутатської групи 
Хмельницької міської ради «Рівні можливості».


