Шановні хмельничани!
Щиро дякую кожному з вас за те, що довірили мені керувати змінами у нашому з вами місті! Минуло перших сто днів моєї роботи на посаді міського голови. Було нелегко. Діяльність розпочинали без
права і часу на “розкачку”. Опалювальний сезон, зима, новий бюджетний процес, нова міська рада. Довелося приймати кардинальні кадрові рішення, виправляти помилки, наздоганяти. Проте за досить
короткий проміжок часу маємо немало досягнень на користь громади. Були і помилки. Вчимося, робимо
висновки. Багато із зробленого матиме результат найближчим часом.
Перше завдання, яке ставив перед собою, — зробити владу відкритою для всіх вас. Ми різними способами спрощуємо вашу комунікацію з міською радою. Традиційні паперові звернення та листи, відповіді, на які доводиться чекати тижнями, мінімізуються: тепер до чиновників можна звернутися через
соціальну мережу, електронне звернення, телефоном на гарячу лінію тощо. Свої ідеї щодо розвитку
міста можна запропонувати у вигляді петиції. Не виходячи з дому відтепер можна повідомити про
комунальні проблеми і навіть замовити довідку чи інший документ, побачити, як формується і витрачається міський бюджет. Для чого це робиться? Мета єдина — ваш комфорт та повний доступ до
інформації. А ще — ваша участь у розвитку міста.
За перших сто днів роботи я особисто вислухав під час прийомів вже тисячі хмельничан. Те, що ви
покладаєте на мене сподівання у вирішенні проблем, посилює відповідальність перед кожним з вас. Жоден брак часу чи втома не примусить мене відмовитися від особистого спілкування з хмельничанами,
двері мого кабінету відкриті!
Я переконаний — кожен з вас має право знати все, що відбувається у міській раді, мати інформацію
про всі рішення, всі події, про всі плани. Саме тому я та інші керівники регулярно виступаємо на місцевих телеканалах, де фактично щотижня, а інколи й частіше, звітуємо про свою роботу. Сайт Хмельницької міської ради — не формальне місце для оприлюднення документів, а дзеркало нашої роботи,
сторінка в соцмережі Facebook — активна та насичена новинами, комунальна газета “Проскурів” та
телеканал “Місто” — чи не головні медіа-майданчики для інформації про те, що відбувається в Хмельницькому. Навіть такий складний документ як бюджет міста ми візуалізували для вашої зручності.
Тепер ви можете контролювати кожну копійку з казни.
Ми впорались з опалювальним сезоном, покращили прибирання міста. Попереду — багато роботи.
Маємо велику кількість планів та ідей, деякі з них уже починаємо реалізовувати. Сподіваємося на вашу
допомогу та підтримку!
Любіть наше місто, шануйте його історію, працюйте над його майбутнім! І тільки тоді нам разом все вдаватиметься!
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 50 86

www.khmelnytsky.com
www.cnap.khmelnytsky.com

ВЛАДА ПОВИННА ЧУТИ ГРОМАДУ, А ГРОМАДА – ВЛАДУ
На адресу міської ради надійшло 4788
звернень — вдвічі більше, ніж у цей період в 2015 році. Більшість вирішено позитивно.
27 листопада 2015 р. запрацювали «Електронні звернення».
250 електронних звернень прийнято від
хмельничан. Більшість вирішено позитивно.
28 січня 2016 р. розпочав роботу портал
«Електронні петиції».
204 петиції подано громадянами, 152 —
оприлюднено, 8 — взято до розгляду.
Проводяться щоденні прийоми хмельничан із особистих питань, на яких вислухано більше 800 осіб.
Міським головою проведено  виїзні особисті прийоми,
учасниками яких стало близько 500 громадян.
Започатковано програму «15 хвилин з
міським головою» на МТРК «Місто».
Міський голова регулярно роз’яснює і коментує всі актуальні питання життя міста.
Забезпечено он-лайн трансляції за-

сідань міської ради.

Запрацював портал «Відкрите місто», завдяки якому про комунальні проблеми
можна буде повідомляти через мережу
Інтернет. Перші проблеми вирішено.

Запроваджена система надання адміні
стративних послуг через інтернет-портал
IGOV

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ХМЕЛЬНИЧАН.
ВІДКРИТИЙ ТА ДОСТУПНИЙ
Хмельницький став одним із перших міст, які
ухвалили бюджет на 2016 рік.
Бюджет Хмельницького відкритий та доступний.
Місто приєдналось до програми «Відкритий
бюджет». Відтепер на сайті міської ради кожен
хмельничанин зможе побачити всі витрати та
доходи казни.
На 383 млн грн (+ 31 %) зросли доходи міського бюджету у 2016 році.

+31%

277 млн грн передбачено для розвитку міста.
Бюджет Хмельницького — соціально-спрямований,
розрахований на підтримку малозахищених верств населення.
Уперше місто матиме «Громадський бюджет» для реалізації ініціатив мешканців міста, громадських організацій, органів самоорганізації населення.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На 45,6 млн грн збільшено видатки на
медицину.
Придбано стоматологічну установку для
хмельницького військового госпіталю в/ч
А-2339 вартістю 153 тис. грн.

7,2 млн грн передбачено для створення

амбулаторії сімейної медицини у мікрорайоні Гречани на базі Вузлової лікарні
станції Гречани.

Відремонтовано флюрограф у поліклініці
№1.  Виділено кошти на придбання нового флюрографа для поліклініки №2.
Заплановано придбання постільної білизни на 500 тис. грн.

ЯКІСНА ОСВІТА – ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ
Незважаючи на рішення Кабміну та на відміну від інших міст учні 1-4 класів (це 1280
осіб) харчуються безкоштовно.

Удвічі збільшилась вартість сніданків школярів – з 4 грн – до 8 грн.

Це дало можливість забезпечити виконання норм харчування та значно покращити
асортимент страв у меню шкільних їдалень.
На 33% збільшено витрати на харчування в дитячих
садках: для пільгових категорій з 12 грн – до 16 грн на
день, в загальних групах – з
4,8 грн до 6,4 грн.

Збережено безкоштовне харчування для до-

шкільнят та учнів пільгових
категорій, дітей учасників
АТО, дітей-переселенців.

16,5 млн грн передбачено у міському бюджеті для

забезпечення діяльності професійно-технічної освіти на
перший квартал 2016 року. Завдяки цьому всі учні змогли отримувати стипендію, а педагоги та працівники –
заробітну плату.
Завершено капремонт дитячого садочка
№ 36 (просп. Миру, мікрорайон Виставка).
Розпочато реконструкцію дитячого садочка № 3 (пров. Жукова, мікрорайон
Ружична).
Планується розпочинати у 2016 році:
- будівництво дитячого садочка по вул. Шостаковича (мікрорайон Лезнево);
-  реконструкцію під дитячий садок будівлі недобудованого басейну Хмельницької
ЗОШ №20 (мікрорайон Гречани);
-  добудову під дитячий садок корпусу в Хмельницькому НВО   №1 по вул.Старокостянтинівське шосе (мікрорайон Виставка), на яку виділено 3,5 млн грн;
- будівництво НВК по вул. Залізняка (мікрорайон Озерна).
Розроблено проект Програми розвитку і функціонування української мови
на 2016-2020 роки в місті Хмельницькому.
Здійснюються регулярні інспекції закладів освіти.
Подано низку проектів для утеплення шкіл і дитсадків.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Проведено Регіональний різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже, літо починати, Христа славити!».

Створено мапу фестивалів та конкурсів у місті на 2016-2017 роки.
Серед найзначиміших: перший Міжнародний етнофестиваль «Ладовиці» (20-22 травня 2016 р.); відкритий регіональний джазовий фестиваль «Джаз-фест Поділля, 2016»
(27-29 травня 2016 р.); відкритий фестиваль хорового мистецтва «Співоча асамблея»
(14-16 жовтня 2016 р.).
Відкрито світлицю-музей «Відродження традицій Поділля».
Розроблено Програму розвитку культури міста на 2016-2020 рік.
Придбано сучасну 3D кіноапаратуру для кінотеатру
ім. Т.Г. Шевченка на суму 2,7 млн грн.
Підготовлено проекти щодо капітального ремонту приміщень центру національного
виховання учнівської молоді та дитячої музичної школи №3 для отримання фінансової допомоги від Уряду Японії у рамках Програми «Кусаноне».
Проводиться поетапна реставрація приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка.
Засновано громадську художню раду.

СПОРТИВНЕ МІСТО – ЗДОРОВЕ МІСТО
Надано 1,5 млн грн для підтримки ДЮСШ №1 «Буревісник», №2 «Авангард», №3
«Спартак».
Проведено форум молодіжних
громадських організацій «Участь
молоді у формуванні, реалізації
та оцінці молодіжної політики в
м. Хмельницькому». Результатом
зустрічі стало прийняття рішення
про створення молодіжної громадської ради.
Триває формування Програми реалізації молодіжної політики та
розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки.
Для діяльності громадських організацій у 2016 році виділено на 20 тис. грн більше, ніж у 2015 році.

НОВОМУ ТА ЗРУЧНОМУ ТРАНСПОРТУ В МІСТІ БУТИ!
Два нових тролейбуси українського
виробництва виїхали на вулиці міста.

Три нічних тролейбусних
маршрути із GPS-навігаторами
запущено 1 лютого 2016 р.
Перевезено близько 3,5 тис.
пасажирів.

Відкрито додатковий автобусний маршрут № 56 «Отрадне – Ракове».

ГАРНЕ МІСТО – ВІЛЬНЕ ВІД НЕЗАКОННИХ ЗАБУДОВ
Ініційовано судову справу про знесення незаконної споруди, зведеної на землях водного фонду на
вул. Нижній Береговій, 2/4Б.
Зупинено спробу незаконного будівництва по
вул. Гарнізонній.

Уже розробляються:

– план червоних ліній магістральних вулиць;
– проект детального планування центральної частини міста;
– проект детального планування території
«Заріччя»;
– проект створення дендролугопарку в межах вул. Старокостянтинівське шосе та
Трудової;
– історико-архітектурний опорний план м. Хмельницького.

БУДІВНИЦТВО, ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Виготовляється проектно-кошторисна документація для капітального ремонту лазні
№1 по вул. І. Франка.
Розпочато будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві «Лезнево 1, 2».
Виготовляється проект на будівництво каналізаційно-насосної станції в мікрорайоні
Дубове.
Проводиться інвентаризація земельних ділянок, які не мають право встановлюючих
документів.
Проводиться робота із недопущення ухилення від сплати забудовниками пайової
участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного
пункту.

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ
За підсумками роботи робочої групи з інвентаризації приміщень міської комунальної власності за участю депутатів і громадськості направлено пропозиції щодо удосконалення управління комунальним майном.

150 приміщень обстежено робочою групою з інвентаризації приміщень міської

комунальної власності.

Підготовано проект рішення щодо переліку об’єктів в центрі міста, що не підлягають
приватизації.
Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття загальною площею 2789,7 кв. м
і вартістю робіт 1118,8 тис. грн.
Завершені роботи з поточного ремонту щебеневих доріг, мощенню тротуарів тротуарною плиткою та відремонтовані сходи. Загальна площа виконаних робіт   –
29,289 тис. м2, вартість виконаних робіт – 2 080,819 тис. грн.
Відремонтовано 0,124 тис. м2 щебеневого покриття шляхом підсипання щебенем
на суму 3,668 тис. грн та ліквідовано ямковість дорожнього покриття площею
0,035 тис. м2 на суму 8,922 тис. грн.
Реконструйовано котельню по вул. Тернопільська, 14/3 із заміною водогрійного котла.
Замінено трубопроводи теплової мережі від
ТК-19 до ТК-20 по вул. Курчатова, 1-Л на попередньоізольовані труби (300 п. м).

146 декоративних
кущів висаджено в парку
ім. І. Франка і біля
Меморіалу «Вічний вогонь».

146 дерев висаджено

по вул. Чорновола.

Введено в експлуатацію дві твердопаливні котельні: по вул Свободи, 2/1 та
пр. Миру, 92, чотири мінікотельні у центральних теплових пунктах.
Опалювальний сезон минає стабільно та без аварійних ситуацій. Комунальні служби
належним чином реагували на виклики зими.
Завершується реконструкція міської набережної, організовано її освітлення.
Розпочато впорядкування зовнішньої реклами.
Забезпечено вчасне прибирання міста.

СУЧАСНА ЕКОНОМІКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ –
ШЛЯХ ДО ДОБРОБУТУ МІСТА
Розробляється Програма економічного та соціального розвитку міста на 2016 рік.
Сформовано «Стратегію економічного розвитку міста до 2020 року».
Проводяться підготовчі роботи для запуску електронних закупівель за системою
ProZorro.
884 тис. грн виділено із міського бюджету для компенсації населенню ставок за «теплими кредитами».
Представлено План дій зі сталого енергетичного розвитку міста на 2015-2025 рр. спільно із агенцією міжнародного розвитку USAID.
Подано заявки на гранти та кредити:
вісім –   на участь в програмі Кусаноне, одна – на гранти від північної
екологічної фінансової корпораціії
НЕФКО, дві – до Європейського інвестиційного банку, та одна – до Міністерства регіонального будівництва.
Отримано кошти з державного фонду регіонального розвитку на:
– будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до
м. Хмельницький;
– реконструкцію легкоатлетичного ядра у спортивному комплексі «Поділля» ДЮСШ № 1.
Проведено 28 рейдів щодо припинення незаконної торгівлі.
Створено раду підприємців міста.
Відбулися зустрічі з іноземними делегаціями з Польщі, Італії, Німеччини тощо. Напрацьовано ідеї щодо співпраці. Серед тем – будівництво сміттєпереробного заводу.
Підписано меморандум про співпрацю з активістами платформи iHUB – мережею
центрів інновацій та підприємництва, що надає доступ до освіти, спільноти, інвесторів та простору для роботи для технологічних компаній у Східній Європі.
Створено робочу групу з проблеми утилізації звалищного газу на сміттєзвалиші.
Створено робочу групу, що працює над питаннями функціонування тимчасових пересувних споруд.
Розпочато перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать
до комунальної власності.
Створено робочу групу для розробки Стратегії розвитку міста.

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ
34 хмельничани отримали одноразову
фінансову допомогу для придбання квартир в будинку на вул. Озерна, 6/2 А за програмою «Доступне житло».
У 2 рази (до 400 грн) збільшено надбавку до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам та колишнім політв’язням і
репресованим, воїнам УПА.
На 2,6 млн грн збільшено кошти на
одноразову матеріальну допомогу хмельничанам (з 3,4 млн. грн.  до 6,0 млн. грн.).
Виплачено 1247 000 грн матеріальної допомоги 1912 хмельничанам.
1 млн грн додатково спрямовано Хмельницькому міському територіальному центру соціального обслуговування для підтримки малозабезпечених громадян на придбання підгузків та продуктових наборів.
50% пільг на комунальні послуги надано сім’ям померлих учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС.
Для підтримки статутної діяльності громадських організацій з міського бюджету виділено 300 тис. грн, що на 100 тис. більше порівняно з  2015 роком.
Планується робота соціального транспорту для інвалідів-колясочників. З цією метою
з бюджету виділено 484 тис. грн.

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ МІСТО
За кошти міського фонду охорони навколишнього
природного середовища розпочато роботу із розчистки бічних каналів р. Плоскої в міському парку
культури та відпочинку ім. М. Чекмана.
Розпочато розчистку русла річки Південний Буг під
мостом по вул. М. Рибалка.
Організовано прибирання берегів р. Південний Буг
перед наповненням водосховища.
Розроблено Схему комплексного озеленення території міста та розділу інженерно-технічні заходи
цивільного захисту на мирний час та особливий період до Генерального плану міста.

ПІДТРИМКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОДИН –
НАШ ОБОВ’ЯЗОК
50% пільг на комунальні послуги надано

родинам загиблих учасників АТО.

158 земельних ділянок отримано учасника-

ми АТО.

94 учасники АТО отримали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.

4 квартири придбано для родин загиблих та
інвалідів учасників АТО.

Учасників бойових дій та їх родини  звільнили
від сплати податку на нерухомість.
Надається одноразова матеріальна допомога
учасникам АТО.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, ВІДДАНІСТЬ МІСТУ –
ГОЛОВНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКА МІСЬКОЇ РАДИ
Запроваджено громадське обговорення кандидатур на посади керівників управлінь.
Розпочато процедуру люстрації щодо 241 працівника виконавчого комітету міськради.
Притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5 осіб, з них: 3 керівники комунальних підприємств.
Звільнено 11 керівників структурних підрозділів та їх заступників, 6 –
призначено.
Призначено 16 нових спеціалістів, звільнено – 6. Серед призначених
спеціалістів – учасники АТО, члени сімей загиблих.

