
Додаток 2 

Звіт міського голови Олександра Симчишина  

 за 4 рік роботи 
 

Бюджет 

1991,0 млн грн - власні доходи, що на 255,6 млн. грн більше, ніж у 2018 році. 

305? 4 млн грн - отримано єдиного податку, на 50,2 млн грн більше, ніж у 2018 році за 

рахунок збільшення кількості платників.  

1 122,8 млн грн отримано податку на доходи фізичних осіб, на 52,4 млн. грн більше, 

ніж у 2018 році. 3420 працюючих осіб легалізувала робоча група з тіньової зайнятості у 

2019 році. До відома: у 2015 році у Хмельницькому було 78 тисяч офіційно 

працюючих. Станом на 1 жовтня 2019 року вже майже 93,5 тисячі осіб!!! 

11 млн грн - отримано від оперативного управління фінансами (63 млн грн за 4 роки). 

18 млн грн - отримано пайової участі від забудовників, це рівнозначно 2014-2015 рокам 

разом взятих. За 4 роки - 83,5 млн грн. 

3,6 млн грн - отримано завдяки роботі комісії для визначення збитків, заподіяних 

використанням земельних ділянок без правовстановлюючих документів. 

Комісія почала працювати з 2016 року, з того часу вдалося отримати 9 млн. грн. 

Працює: 

-  Бюджетний регламент та Бюджетний календар. 

- Публічні презентації та обговорення проектів бюджету міста та змін до 

нього, пропозицій головних розпорядників коштів. 

- Портал «Відкритий бюджет». 

Вперше: 

- Запроваджено публічний звіт про виконання бюджету. 

 

 

 

Комунікація 

Розглянуто 38119 звернень, що на 5969 більше, ніж у 2018 році і на 21701 більше, ніж у 

2015 році. 

Прийнято особисто близько 5 тис. хмельничан (половина - в позаприйомний час). 

 

Електронні сервіси 

Працює: 

- система електронних петицій (у 2019 році - 132 петиції) 

- система електронних звернень (у 2019 році - 463 звернення) 

- портал “Відкрите місто” 

- система “Відкритий бюджет” 

- портал використання публічних коштів 



- інвестиційний портал 

- портал енергозбереження 

- карта ремонтів 

Вперше 

Запрацював кабінет мешканця на порталі My city 

Приймаються звернення через соцмережі. 

Медіа: 

Виходить в ефір телепередача "15 хвилин з міським головою" на МТРК "Місто", 

відбуваються прямі ефіри за участю міського голови та інших посадовців міської 

ради. 

Міський голова звітує про роботу НАЖИВО в ефірах телеканалів. 

Ведеться пряма трансляція сесійних засідань та засідань виконавчого комітету. 

Новини міста транслюються в тролейбусах міста. 

Стажування: 

- Триває реалізація проекту “Місто-діти-влада” (екскурсії міськрадою для 

школярів. 

- Випускники вишів стажуються у міській раді (2 працевлаштовано). 

- Проводиться “Школа лідерства”. 

 

Освіта 

Фінансування галузі - 1045 млн грн, що на 115,6 млн грн більше, ніж у 2018 році. 

10,4 млн грн спрямовано в фонди освітніх закладів: - 200 грн на учня (вдвічі більше, 

ніж у 2018 році)  -300 грн на вихованця дитсадка (на 100 грн більше, ніж у 2018 році) 

96,5 млн грн  спрямовано на утримання закладів профтехосвіти. 

8,6 млн грн спрямовано на підвищення оплати праці педпрацівників садочків, 

позашкілля, помічників-вихователів, кухарям. Усім педпрацівникам виплачено 

надбавку за сумлінну працю - 100% від окладу. 

Збудовано: 

- Дитсадок “Кобзарик” на Озерній на 350 дітей. 

- Спортивні майданчики зі штучним покриттям у школах №19, 7, гімназії №1, 

НВК №4, гімназії №2. 

- Свердловину у дитячому таборі “Чайка” (600 тис. грн). 

Будується і реконструююється: 

- навчально-виховний комплекс у мікрорайоні Озерна; 

- дитячий садок у мікрорайоні Лезневе; 

- навчально-виховний комплекс№10, №1, ліцей №17, школа №8; 

- спортмайданчики у школі №25, 21, 30 та гімназії №2; 

- Палац творчості; 



- триває енергомодернізація 4 закладів освіти за кошти кредиту НЕФКО. 

Відремонтовано 

- капітальні ремонти у 13 закладах освіти (капітальний ремонт приміщення 

СЗОШ № 1, ЗОШ № 18, ДНЗ № 6 на суму 1,6 млн грн; капітальний ремонт 

огорожі в НВО № 23, ДНЗ № 43 (1,1 млн грн), триває ремонт огорожі в ДНЗ № 

30 (0,4 млн грн); утеплення фасаду ДНЗ № 37 на суму 1,1 млн грн; тривають 

роботи з утеплення фасаду ДНЗ № 21 (1,0 млн грн) та Палацу творчості (4,6 млн 

грн) тощо 

- поточні ремонти у 48 закладах (поточний ремонт покрівлі у 23 закладах на суму 

1,7 млн грн; приміщення у 16 закладах  на суму 2,0 млн грн;, тротуару в НВК № 

6 та СЗОШ № 27 на суму 0,3 млн грн, санвузлів та сантехнічних мереж  у 16 

закладах  на суму 1,7 млн. грн, поточний ремонт системи опалення у 6 закладах  

на суму 0,3 млн грн, поточний ремонт вентиляційних мереж у 12 закладах  на 

суму 1,0 млн грн, встановлення пожежної сигналізації у 6 закладах на суму 0,9 

млн грн; тривають роботи з її встановлення у СЗОШ № 19 (0,2 млн грн), 

вогнезахисне просочування дерев’яних конструкцій даху у 5 закладах на суму 

0,3 млн грн тощо 

Придбано 

- комп’ютерну техніку в 28 закладів освіти (виділено 7,7 млн грн) 

- мультимедійні комплекси Smart board для 10 шкіл (1.4 млн грн) 

- меблі за кошти міського бюджету (“Нова українська школа”) - спрямовано 5,8 

млн грн та комп’ютерне обладнання - 2,4 млн грн  

- євроконтейнери для сміття для 48 закладів (0,5 млн грн) 

Виплачуються персональні стипендії міськради 25 обдарованим дітям і премії 35 

кращим педагогам. 

Заходи: 

Вперше: 

- жива бібліотека просто неба; 

- освітній фестиваль “Khmelnytskyi EdFest-2019. Start”; 

- міська літня педагонічна школа; 

- міський родинний футбол-фест. 

Проведено: 

- фабрику освітніх ідей; 

- місто професій; 

- акцію “1000 дерев Хмельницькому”. 

- Функціонує Громадський Інститут відповідального батьківства. 

- Оздоровлено 350 дітей пільгових категорій (1,9 млн грн). 

 

 

Культура 

Фінансування галузі - 98,6 млн грн, що на 11,1 млн грн більше, ніж у 2018 році 

Заходи 

- відбулося 20 маштабних фестивалів і культурних заходів (загалом - 209): проект 

«Різдвяний ярмарок», Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар днесь 

пребагатий!», Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!», 



Міжнародний фестиваль камерної музики «Хмельницькийкамерфест», 

фестиваль писанок «Великодній дивосвіт», фестиваль рок-музики «Rock&Buh», 

“Американський пікнік”, Міжнародний фестиваль моно-вистав «Відлуння», 

фестиваль оркестрових шоу – програм «ArtMajorShow», фестиваль народної 

хореографії «HLUSHENKOV FOLKFEST», фестиваль – конкурс з соціальних 

танців «Нестримний потік», міський конкурс іміджевого відео «PROMISTO»,  

фестиваль «RESPUBLIKA», літературний фестиваль «Слово єднає!», 

Всеукраїнський літературно-перекладацький фестиваль «ТRANSLATORIUM», 

День міста Хмельницького, День героїв, День незалежності України, народне 

свято зустрічі весни у парку культури та відпочинку імені М. Чекмана, свято 

Купала у Молодіжному парку, загальноміський екскурсійний день, міський 

фестиваль української патріотичної пісні та музики «UA music fest» тощо. 

- Заходи відвідало понад 150 тисяч глядачів! 

Вперше: 

- проведено міський фотоконкурс «Різдвяний Хмельницький», Всеукраїнський 

конкурс дитячих художніх робіт «Слава Героям!», театральний проект 

«Монологи війни», майстер-клас з іконопису «Ікона на склі олійними фарбами», 

освітній проект «Медіаграмотність для освітян»; 

- залучено грантові кошти Українського культурного фонду в сумі 1629,0 тис. грн 

на проведення двох фестивалів: «ArtMajorShow» та «HLUSHENKOV 

FOLKFEST»; 

-  проводили танцювальні вечірки просто неба у клубі «Книжківці», проведено 40 

заходів; 

- відбулося 7 допрем’єрних показів українських фільмів у кінотеатрі імені 

Т.Шевченка, а також 2 кінофестивалі - «Чілдрен кінофест» та «Obriy kinofest». 

 

Тривають: 

- ретро-вечірки для людей поважного віку у сквері імені Т.Шевченка: відбулося 

30 вечірок проти 9 у 2018 році, які відвідало близько 5000   чол., у 2018 році – 

500 чол. 

- культурний простір «Мистецький дворик» дитячої музичної школи №1, в якому 

відбулося 20 кіно-концертних заходів. (у 2018 році відбулося – 18). 

Відкрито  

- хореографічну студію ансамблю народного танцю «Веселка» у міському 

будинку культури,  

- художній клас «Хочу вчитися малювати, незважаючи на вік» у школі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, клас фольклору у 

дитячій музичній школі №1,  

- кінолекторій у культурно-мистецькому центрі «Ветеран», 

- філію дитячої школи мистецтв на базі навчально-виховного комплексу №2 у 

мікрорайоні «Дубове» (проект рішення на розгляді).  

 



Бібліотеки 

- придбано 5728 примірників  книг та періодики на суму 487,8 тис. грн; 

- запрацювала «SMART-бібліотека – помічник розумного міста» - в рамках 

Бюджету участі: придбано 3-д принтер, 3-д ручки, ризограф, електронні книжки 

тощо; 

- діє «Коворкінг у бібліотеці – вільний простір для творчості»; 

- видано 14 назв 1400 примірників книг хмельницьких письменників на суму 

146,3 тис. грн, 3 випуски альманаху «Південний Буг», збірку «Літературна 

громада», альманах «Медобори». Закуплено для бібліотек міста  335 

примірників книг  місцевих авторів на суму 25,5 тис. грн. 

Туризм 

- Зросла кількість екскурсій за межами  музейних залів: за 10 місяців поточного 

року відбулося 20 пішохідних екскурсій містом та 35 екскурсій Хмельницькою 

міською радою (у 2018 році – відповідно 15 та 20); 

- Видано українсько-англійську версію туристичної  карти «Хмельницький 

цікавий»;  

- проведено круглий стіл «Хмельницький сучасний цікавий для туристів» із 

залученням турактиву міста, організовано загальноміський екскурсійний день 

(39 екскурсій містом та музеями); 

- розроблено новий туристичний маршрут на тему: «Місцями визначних подій 

Української революції 1917-1921 років у Проскурові»;  

- Користується попитом проект «Говорять старовинні будівлі», впродовж року 

QR-коди на старовинних будівлях зчитувалися 5673 рази.    

Ремонти і будівництво 

Завершено: 

- Збільшено на 8 кількість навчальних аудиторій у дитячій музичній школі №1 за 

рахунок добудови мансардного поверху. 

- Реконструйовано існуючу систему опалення дитячої музичної школи №3. 

- Встановлено пожежної сигналізації у музичній школі №2 та охоронну 

сигналізації у центрі національного виховання учнівської молоді. 

- Ремонт аварійних сходів у бібліотеці-філії №2. 

- Проведено за кошти спецрахунку ремонт хореографічного класу та 

облаштування центральних сходів килимовим покриттям у дитячій школі 

мистецтв, ремонт системи водопостачання, системи опалення                                                                                                       

у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

- Придбано техніку, музінструменти, сценічні костюми для закладів культури 

міста на суму – 76,8 тис. грн. коштів спецфонду,                                                                                           

звукопідсилювальну апаратуру на суму 127,1 тис. грн. коштів бюджету 

розвитку. 

Триває: 

- капітальний ремонт клубу «Книжківці»,  

- ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» - новий культурний 

простір «Мистецький сад», 



- реконструкція музейного комплексу історії та культури по вул. Свободи, 22,  

- капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської 

молоді у мікрорайоні Гречани. 

Вперше за останніх п’ять років практично вдвічі зріс дохід МКП “Кінотеатр імені 

Т.Г.Шевченка” з 775,5 тис. грн у 2018 р. до 1292,7 тис. грн у 2019 р. Суттєво зросли 

інші показники роботи: кількість глядачів – 30 420 чол. проти 17226 чол. у 2018 р., 

кількість кінострічок - 117 проти 103 у 2018 р. 

Реалізовується проект Мін’юсту «Шлюб за добу» 

Виплачується стипендія талановитим дітям та митцям міста. 

 

 

Медицина 

Фінансування галузі - 403,7 млн грн, що на 25,9 млн грн більше, ніж у 2018 році. 

Відкрито: 

- амбулаторне відділення гемодіалізу (обслуговує наразі 54 пацієнти); 

- амбулаторія з ПМСД№2 переїхала у відремонтоване приміщення по 

Подільській, 171/1; 

- загалом у місті працює 23 амбулаторії сімейної медицини. 

Вперше 

- забезпечуються препаратами амбулаторної хіміотерапії  хворі на 

гормонзалежний рак молочної залози у жінок та гормонзалежний рак простати у 

чоловіків (104 жінки та 11 чоловіків). (1 млн. грн).  

- Безкоштовне обстеження хворих апаратом МРТ (1 440,0 тис. грн). 

- Створено Центр паліативної та хоспісної допомоги. 

Безкоштовно (73 млн грн): 

- програма “Ліки на тумбочку”; 

- медикаментозне забезпечення упродовж 3 днів перебування в реанімації; 

- обслуговування в травмпунктах; 

- медикаментозний супровід пологів; 

- забезпечення  дітей, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами до 

індивідуальних глюкометрів, інсулінових помп та іншими  необхідними 

виробами медичного призначення  у розмірі 100% від річної потреби (2 млн 

грн); 

- обстеження хворих за допомогою томографа. 

Міська лікарня: 

- проведено капітальний ремонт переходу між корпусами №1 та №2; 

- завершено капітальний ремонт отоларингологічного відділення;  

- завершено ремонт неврологічного  відділення №1; 

- для відділення  гемодіалізу завершуються роботи по встановленню дизельної 

електростанції; 

- триває реконструкція покрівель  2-го та 4-го корпусів лікарні;  

- триває капітальний ремонт пасажирського ліфта в корпусі №3. 

Дитяча лікарня: 



- розпочато реконструкцію відділення хірургії та неврології;  

- на підготовчому етапі  - реконструкція відділення невідкладної допомоги та 

реанімації.  

Капітальний ремонт покрівлі проведено і в одному з корпусів КП «Хмельницький 

міський лікувально-діагностичний центр»(вул. Волочиська, 6).  

 

Придбання: 

- Для міської лікарні придбано  артроскопічну стійку (1 999,9 тис. грн) та 

електрохірургічний апарат з інструментами.  

- Для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» придбано УЗД апарат 

експертного класу (2 258,7 тис. грн).  

- Дентальний цифровий томограф для КП «Хмельницький медичний 

стоматологічний центр (1600 тис. грн). 

- Апарат ШВЛ, сучасні монітори, що слідкують за станом пацієнта для 

неврологічного відділення №1 (2 млн грн). 

- Комп’ютерна техніка для медичних закладів (1 183,0 тис. грн). 

Допомога закладам обласного рівня: 

- Хмельницькій міській інфекційній лікарні - 708,8 тис. грн. 

- обласному  онкологічному диспансеру - 750,7 тис. грн. 

-  госпіталю ветеранів війни - 35,3 тис. грн.  

- Хмельницькій обласній лікарні - 150,0 тис. грн. 

- Хмельницькому обласному психоневрологічному диспансеру - 50,0 тис. грн. 

7,5 млн грн виділено з бюджету на преміювання медичних працівників у зв’язку з 

низькими окладами.                  

Спорт 

Фінансування галузі - 59,6 млн грн, що на 10,2 млн грн більше, ніж у 2018 році. 

Спорт 

Вперше проведено: 

- велозаїзд та пробіг вгору «Вершина Свободи» участь в якому взяли близько 200 

чоловік; 

- до Дня захисту дітей 1 червня проведено «Футбол фест» участь прийняло 50 

сімей;  

- дворові Олімпійські ігри в усіх мікрорайонах міста, участь взяло 455 дітей. 

Започатковано міську Лігу за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF» та 

спортивно-масовий захід серед школярів «Cool Games» (850 учасників); 

- проект «Fitness city» в рамках якого на спортивному комплексі «Поділля» 

щосуботи  проводились тренування від найкращих тренерів міста. 

 

Відбувся: 

- пробіг вулицями міста  «KHMELNYTSKY СITY RUN”. 

Збудовано та встановлено: 

- 4 антивандальні тенісні столи  та 6 шахових столів з лавами;  



- реалізовано 2 проекти  громадських ініціатив у СКЦ “Плоскирів” -  «Гречани. 

Територія нових змін» (парклети) та “Майданчик для гри в петанк”. 

Придбано:  

- автомобіль для центру по роботі з дітьми та підлітками; 

- 8 тенісних столів для проведення тренувань та змагань вихованців ДЮСШ №3.  

 

Вперше почала виплачуватись стипендія міського голови кращим спортсменам міста у 

розмірі 10 тис. грн. для спортсменів,  які посіли I-VI місце на чемпіонатах світу та 

Європи серед чоловіків та жінок у олімпійських видах програми, Європейських, 

Олімпійських, Паралімпійських  та Дефлімпійських іграх (408,1 тис. грн). 

 

Проводиться виплата  премій міського голови п'ятнадцяти кращим тренерам міста, 

розмір премії збільшено до 100 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

 

Фінансуються команди з ігрових видів спорту. 

Будується:  

- Палац Спорту. 

- У 2020 році розпочнеться будівництво зали Боксу. 

- Планується початок будівництва Льодового палацу. 

 

Молодіжна політика: 

Відкрито комунальну установу “Молодіжний центр”. Протягом 2019 року реалізовано 

понад 100 різноформатних проектів, установу відвідало близько 6000 осіб. 

 

Виділено 350 тис.грн на отримання частини пільгового довготермінового кредиту на 

придбання житла за рахунок коштів міського бюджету 2 молодим багатодітним сім’ям.  

 

Проведено: 

- Вперше - Всеукраїнський форум української молоді діаспори «Хмельниччина-

2019»; 

- фестиваль «My Fest».  

 

 

Соцзахист 

Фінансування галузі - 195,7 млн грн, що на 66,8 млн грн більше, ніж у 2018 році 

Виплачено 

- матеріальну допомогу 15499 хмельничанам (16 млн грн); 

- фінансову підтримку громадським організаціям соціального спрямування (832тис. 

грн). 

Діють 



- додаткові пільги (понад розмір пільги, встановлений чинним законодавством 

України) на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих 

учасників АТО, членам сімей загиблих учасників війни в Афганістані, сім'ям, 

в складі яких 2 і більше інвалідів 1 групи та інвалідам 1 групи по зору, 

Заслуженим донорам України, почесним громадянам Хмельницького, 

дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС (які належали до I та II категорій); 

- виплачується надбавка до пенсії членам сімей репресованих, реабілітованих, 

партизанам, визволителям від німецько-фашистських загарбників, колишнім 

політв’язням і репресованим. 

Працює: 

- соціальне таксі для людей з обмеженими фізичними можливостями; 

- «Університет третього віку» (1300 слухачів, 19 факультетів); 

- Центр соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс".  

Відкрито: 

- соціальний готель для осіб, що опинилися в скрутному становищі; 

- кімнати для цілодобового перебування у центрі “Родинний затишок”, де 

навчається молодь, що має інвалідність з розумовими обмеженнями; 

Будується 

відділення тимчасового перебування при міському територіальному центрі 

соціального обслуговування (одномісні і двомісні кімнати). 

 

ЖКГ 

Фінансування галузі - 517,6 млн грн. 

Будівництво доріг 

- Завершується  будівництво вулиці Січових Стрільців (влаштовано 1 шар 

покриття, електроопори, частково - тротуари). 

- Затверджено документацію на будівництво дороги між вул. Свободи та 

Старокостянтинівським шосе (1016 метрів, ширина - 8 метрів). 

- Збудований внутрішньоквартальний проїзд від вул. Залізняка до 

Лісогринівецької. 

Ремонт доріг: 

Капітально - 37 доріг (30 завершено), 40 тис. кв. м. 

Поточно - 92 вулиці 

Суцільним методом - 7 вулиць, 64700 кв.м. 

Велодоріжки - 3 об’єкти, 5, 716 кв.м. 

Тротуари - 5 об’єктів, 2400 тис. кв. м. 

 



Прибудинкові території 

Капітально відремонтовано 18 дворів (14 млн 500 тис. грн). 

Поточно - 58 дворів (5 млн 500 тис. грн). 

 

Благоустрій: 

- Збудована відпочинкова зона на розі Зарічанської і Степана Бандери; 

- Нові дитячі майданчики в парку ім. Т.Г. Шевченка і М. Чекмана, збудовано 49 

дитячих та 5 спортивних майданчиків; 

- Реставровано фігури Мазура; 

- Будується притулок для тварин. 

Встановлено назву міста  з підсвічуванням на в’їздах в місто. 

 

Житловий фонд: 

Відремонтовано 

291 під’їздів; 

7 покрівель ; 

96 ліфтів. 

 

Встановлено 

енергоощадні вікна у 16 будинках. 

 

Збудовано 

1 км. 621 м. мереж водопостачання і 500 м. водовідведення. 

 

Теплопостачання 

- збудовано когенераційну установку для КП “Південно-західні теплові мережі”; 

- реконструйовано та переоснащено 4 котельні; 

- 5 км. труб замінено на попередньоізольовані; 

- тариф на тепло є найнижчим в регіоні. 

 

 

Житло 

У 2019 році квартири або грошову компенсацію отримали: 

- Близько 30 родин учасників АТО (З 2016 року - близько 120 родин). 

- 22 родини працівників комунальних підприємств (З 2016 року - 149 родин). 

 

Комунальне майно 

Надходження орендної плати перевищує показник 2018 року на 2 млн 400 тис. грн 

Працює: 

- на порталі відкритих даних My City на офіційному сайті Хмельницької 

міської ради у розділі «Влада» - «Відкриті дані» оприлюднено перелік 

об'єктів комунальної власності (будівель, приміщень), які передані в оренду 



та користування, а також перелік вільних приміщень, які можуть бути 

передані в оренду. 

Проведено: 

- 10 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, яке перебуває в 

міській комунальній власності. 

Транспорт 

Відкрито 

2 нових автобусних маршрути, 1 тролейбусний маршрут змінено. 

Встановлено 

2 розумних зупинки, 

7 павільйонів за рахунок інвесторів. 

Завершується 

процес виготовлення електронного квитка і карток пільговиків. 

Придбано 

10 нових тролейбусів з автономним ходом до 5 км (32 за 4 роки). 

Відремонтовано 

2 тролейбуси, 1 в процесі. 

 

Безпека 

- Створено систему відеоспостереження міста (150 камер). 

- Придбано 2 автомобілі та комп’ютерне обладнання для Хмельницького відділу 

поліції (1 млн 400 тис. грн). 

 

 

Природа, довкілля 

Висаджено 

близько 3500 дерев, 723 омолоджено; 

400 кущів; 

130 тисяч квітів. 

Замінено 

пісок на пляжі біля парку “Молодіжний”. 

Зариблено 

водойми міста (800 кг товстолоба). 

Розчищено 

2 км. 500 м. річки Південний Буг. 

Затверджено 

схему екологічної межі міста. 

 

Парки і сквери: 

Виділено 9 ділянок під парки і сквери. 

За 4 роки - 25 ділянок розміром більше 140 га. 

 

Вирішення проблем зі сміттям 



Працює: 

- Екобус. За 10 місяців 2019 року Екобусом зібрано та передано на утилізацію 

1951 кг батарейок, 11337 шт люмінесцентних ламп, 3315 шт. енергозберігаючих 

ламп, 1030 шт термометрів, 429,5 кг медикаментів, які втратили свій термін 

придатності, 126,5 кг оргтехніки, 397 кг тари з залишками фарб, лаків, клеїв. 

- Офіс проекту “Розумне довкілля”. Проект має на меті зменшення надходження 

відходів на міський полігон до 60-70% та, як наслідок, збільшення терміну його 

експлуатації на 10-15 років. «Розумне Довкілля Хмельницький» є одним із 

перших проектів подібного роду серед муніципалітетів України. 

- Когенераційна установка з вилучення біогазу. За 9 місяців 2019 року 

комунальне підприємство отримало 1 134 839,85 грн додаткових коштів. За 

півтора року - 2 млн 700 тис. грн. 

Збір сміття: 

Встановлено 152 контейнери для збору ПЕТ-пляшки і 30 контейнерів для збору скла. 

У центрі міста встановлено 3 підземні контейнери. Загалом є вже 7. 

Сміттєпереробний завод: 

- підписано передкредитну угоду з Європейський Банком Реконструкції і 

Розвитку; 

- погоджено отримання грантових коштів у сумі 5 млн євро на реалізацію 

проєкту;  

- компанії-консультанти WSP та IDOM, що були найняті ЄБРР провели Оцінку 

екологічного та соціального впливу проєкту (ESIA); 

- на завершальному етапі знаходиться виготовлення проектно-кошторисної 

документації проєкту реконструкції полігону ТПВ; 

- придбано 17 земельних ділянок площею майже 2 га для рекультивації діючого 

полігону і будівництва сміттєпереробного заводу. 

 

Енергозбереження 

Здійснюється 

- щоденний моніторинг споживання енергоносіїв бюджетними закладами міста 

(149 установ: 294 бюджетних будівлі) 

Реалізовано 

- проект НЕФКО «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери 

міста Хмельницького» ДНЗ №29, 54, СЗОШ №14, Ліцей №15  (200 тис. євро 

грантових коштів; 

- інвестиційний проект «Комплексна термомодернізація будівель бюджетної 

сфери» Європейського інвестиційного банку. 

Замінено  



228 вуличних світильників розжарювання  на LED. Економія споживання 

електроенергії - більше 60%. 

1030 ламп розжарювання на LED у під’їздах будинків та місцях загального 

користування. 

 

Утеплено 

10 багатоквартирних будинків за міськими програмами з енергомодернізації.  

За 4 роки - 62 будинки. 

 

Економіка, торгівля, промоція. 

 

Вперше 

- розроблено та затверджено Порядок часткового відшкодування участі місцевих 

товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах з міського бюджету; 

- розроблено та затверджено Положення про конкурсний відбір підприємницьких 

бізнес  ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому; 

- створено Раду бізнесу при Хмельницькому міському голові; 

- спільно з IT-кластером Хмельницького організовано хакатон  UrbanHack; 

- підприємцям частково відшкодовуються відсотки за кредитами (скористалося 8 

підприємств на 3 млн грн).  

Працює 

- «Бюджет участі» (11 проектів реалізовано, 5 - в проекті) та «Громадські 

ініціативи» (12 проєктів-переможців) - можливості для мешканців реалізувати 

власні ідеї. Загалом за 4 роки підтримано 72 проєкти; 

- проводяться виїздні наради на підприємства, зустрічі у форматі “Кава з мером”; 

- надавається підтримка кластерним ініціативам у швейній галузі – кластеру 

виробників весільного вбрання Podillya Wedding Group та кластеру виробників 

жіночого одягу Podillya Women Apparel Cluster. 10 виробникам відшкодована 

участь у міжнародних виставках; 

- проєкт “Купуй Хмельницьке”. 

Проводиться 

- Fasion-показ брендів місцевих виробників у рамках проекту «МоДні»; 

- Упорядкування тимчасових споруд в місті за новим архетипом; 

- сільськогосподарські ярмарки, фудкорти на фестивалях. 

 

Професійна освіта та виробник 

- Опрацьовується потреба у підготовці робітничих кадрів у професійно-технічних 

закладах освіти міста для формування регіонального замовлення; 

- 22-23 березня 2019 р. у Хмельницькому організовано всеукраїнський конкурс 

«Прорив легкої промисловості України», який популяризує професійну освіту 

та робочі спеціальності. На конкурс представлено 45 колекції з 38 ПТУ України. 

 

Легалізація тіньової зайнятості 



- 3420 працюючих осіб - легалізувала робоча група по боротьбі з тіньовою 

зайнятістю.  

 

Ринки міста 

-  Виконано капітальний  ремонт покриття вул. Геологів  на 2019 рік передбачено 

коштів – 1833,1 тис. грн. та капітальний ремонт покриття 

внутрішньоквартального проїзду від вул. Геологів до пров. Геологів –  902,2 

тис. грн. 

- Завершено роботи по облаштуванню та виносу оновленої мережі  водопроводу в 

межах речових ринків по вул. Геологів, вартість робіт згідно виготовленої 

проектно-кошторисної документації становила 4997,1 тис.грн. Фінансування 

робіт було здійснено на умовах співфінансування з ринками: міський  бюджет  - 

3,0 млн. грн., субвенція з державного бюджету -   1,75 млн. грн., дольова участь 

ринків   -    171,5 тис. грн. 

- Міським комунальним підприємством - ринок «Ранковий» проведено роботи  по 

реконструкції ринку на  прв. Гвардійському, 21. Введено в експлуатацію    45 

контейнерів, встановлено  дахове  покриття над проходом між контейнерами –  

1777,2 тис. грн. 

 

Індустріальний парк 

включено до Реєстру індустріальних парків України, розроблено проект детального 

планування ділянки, готується проведення конкурсу з вибору керуючої компанії. 

 

Освітні заходи: 

- “Школа бізнесу Нова пошта”; 

- Школа молодого підприємця; 

- Школа фінансової грамотності і ділової англійської мови «Smart Finance», 

спрямований на учнівську молодь (36 учасників); 

- Cпіворганізовано та забезпечено покриття витрат на навчання для 10 осіб, які 

мають ідею соціального підприємництва, в інтенсивному курсі за форматом 

MBA від Школи малого і середнього підприємництва - проєкт фонду Василя 

Хмельницького K.Fund. 

Інвестиції 

У травні 2019 року відкрито термінал компанії “Нова пошта”. 

КУ “Агенція розвитку міста Хмельницького” залучила в казну міста завдяки проектам 

різного рівня 1 млн 630 тис. грн. 

Розроблено Інвестиційний профіль міста. 

Працює інвестиційний портал invest.khm.gov.ua. 

 

Промоція 

Виготовлено фотоальбом “Хмельницький”. 



Реалізовано проект “Таємниці Хмельвіля” - Хмельницький має свого супергероя і 

книгу коміксів. 

 

 

Співпраця 

- Підписано меморандум про спорідненість між Хмельницьким і містом 

Шицзячжуан провінції Хебей, Китай. 

- Організовано 27 прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних 

організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці. 

 

Земля 

Триває 

- інвентаризація земель міста; 

- проводяться аукціони на право користування земельними ділянками (у 2019 році 

пропонувалося право оренди на 8 ділянок. З 2016 року продано право оренди на 34 

ділянки; 

- через аукціони продано у власність 25 земельних ділянок, в казну надійшло 6 млн 846 

тис. грн. 

Завершується виготовлення: 

- коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький; 

- детального плану території «Заріччя»; 

- детального плану території центральної частини міста Хмельницького; 

- плану червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницький. 

Розроблено 

- історико-архітектурний опорний план м. Хмельницький з визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів; 

- дизайн-код вулиці Проскурівської. 

 

 

АТО 

Працює: 

- «Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, 

бійців-добровольців АТО у м. Хмельницькому та членів їх сімей на 2018 – 2020 рр.»; 

- програма із забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих навчальних 

закладах м. Хмельницького для здобуття вищої освіти учасниками АТО та дітьми 

учасників АТО (у 2019 році - 69 осіб, ); 



- програма, що передбачає 50% компенсації учаснику війни вартості житла (У 2019 

році - 3 сім’ї). 

Пільги: 

Встановлені додаткові пільги (понад розмір пільги, встановлений чинним 

законодавством України) на оплату житлово-комунальних послуг. 

Реабілітація, лікування: 

Учасники АТО та їх родини проходять реабілітацію в центрі «Берег Надії». ( У 2019 

році – 150 родин). 

Для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО 

(зубопротезування), передбаченої «Програмою соціальної підтримки учасників АТО», 

для міської об’єднаної стоматологічної поліклініки виділено 700,0 тис. грн. 

Житло та земля 

Житло: 

або грошова компенсація надана 30 родинам учасників війни у 2019 році (з 2016 

року – близько 120 родинам). 

Земля: 

32 учасники війни отримали ділянки для будівництва гаражів (з 2015 року – більше 

330). 

216 учасників війни та родин загиблих з 2015 року отримали ділянки під житлове 

будівництво. 

Добровольці: 

- Надається статус бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на сході України з відповідними пільгами. 

- Нагороджено Почесною відзнакою міського голови «Воля та мужність» 74 особи. 

- Запроваджено проєкт “Я повертаюсь” - інформкомпанія щодо учасників війни, які 

повернулися додому і успішно соціалізувалися. 

 

Підтримка Збройних сил: 

На підтримку військових частин міста у 2019 році було виділено більше 4 млн 840 тис 

грн. У 2016-2019 роках – 14 млн 132 тис. грн). 

 

 

 

Історія, патріотизм 

- Відкрито меморіальну дошку Симону Петлюрі.  

- У школах активно розвивається рух “Сокіл-Джура”. 

- Реалізується Програма патріотичного виховання (у співпраці з Національною 

академією державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького). 

- Проводяться дослідження історії міста.  



- Вперше видано книги, що висвітлюють маловивчені сторінки історії України 

та Проскурова, зокрема: збірку документів «В боротьбі за Україну: 

протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 р.р.», 

збірку «Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність». 

- Збудовано 3 пам’ятники на могилах загиблих та померлих учасників війни. 

 

Успіхи 

- Хмельницький отримав винагороду Ради європи “Дошка честі”. 

- Місто друге за рівнем комфортності за версією журналу “Фокус”. 

- Хмельницький отримав першість у національному конкурсі “екотріумф” як 

найекологічніше місто країни. 

- Міський голова - на другому місці у рейтингу відповідальності міських голів за 

версією порталу “Слово і діло”. 

- Хмельницький - лідер серед міст України за відкритістю. 


