Виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань
програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік у 2013 році
№
з/п

Зміст заходу

Виконання заходів у 2013 році

Джерела
фінансування,
тис.грн.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
1.

2.

3.

1.1. Проведення ефективної бюджетної та податкової політики
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо
Рішенням виконавчого комітету від 28.02.2013 р. №172
збільшення надходжень до загального та спеціального затверджено заходи щодо збільшення надходжень до міського
фондів міського бюджету та економії бюджетних коштів бюджету та економії бюджетних коштів на 2013 рік. За рахунок
Здійснювати контроль за ефективним та цільовим вжитих заходів з початку 2013 року досягнуто збільшення
надходжень до міського бюджету на 21,5 млн.грн., що складає
використанням бюджетних коштів
114,1% до річного плану, та економії бюджетних коштів у сумі 29,1
млн.грн., що складає 168,9% до річного плану.
У 2013 році обсяг доходів загального та спеціального фондів
міського бюджету без трансфертів з державного бюджету склав
573,5 млн.грн. і перевищив обсяг 2012 року на 72,5 млн.грн. або на
14,5%. В той же час обсяг трансфертів з державного бюджету склав
432,1 млн.грн., що на 103,5 млн.грн. менше, ніж в 2012 році. В
цілому доходи міського бюджету у 2013 році склали 1001,3
млн.грн.
З метою підвищення рівня та ефективності використання
бюджетних коштів проводиться робота по запровадженню
планування міського бюджету на основі програмно-цільового
методу. В 2013 році, на виконання реалізації II етапу експерименту
із запровадження програмно-цільового методу планування
затверджено 65 паспортів бюджетних програм.
Запобігати та протидіяти виникненню на території міста
Протягом 2013 року проведено 1941 документальна перевірка з
схем мінімізації сплати податків, зборів та платежів
питань дотримання вимог податкового законодавства, повноти
нарахування та своєчасності перерахування податків і зборів до
бюджетів всіх рівнів, за результатами яких до бюджету надійшло
27,3 млн. гривень.
Зменшено суму збитків суб’єктів господарювання на 12,9

-

-

-
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4.

Посилити контроль за сплатою поточних платежів по
всіх видах податків для недопущення виникнення
заборгованості по їх сплаті

5.

Вжити заходи, спрямовані на погашення податкового
боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів (контрольні
перевірки, заслуховування керівників підприємствборжників, направлення позовів до суду, розстрочення
податкового боргу тощо)

6.

Розширити базу оподаткування по платі за землю
шляхом залучення нових землекористувачів (юридичних
та фізичних осіб)

7.

Здійснювати систематичний моніторинг фінансових
результатів діяльності юридичних осіб, які зменшили

млн.грн. та суму ПДВ, заявлену до відшкодування, на 1,3 млн.
гривень.
З метою недопущення виникнення податкового боргу з
початку року укладено 90 договорів про розстрочення податкових
зобов’язань на загальну суму 23,0 млн. гривень.
Постійно проводиться моніторинг поданої податкової звітності
щодо упередження виникнення заборгованості по поточних
зобов’язаннях та своєчасної сплати платежів до бюджету.
Станом на 01.01.2014 року заборгованість до бюджету склала
52,4 млн.грн. (збільшилась до початку року на 10,1%).
У звітному періоді заслухано керівників 16 підприємствборжників по питанню вжиття заходів, спрямованих на
покращання фінансового-господарської діяльності підприємств, та
перспектив погашення боргів до бюджету, доведено завдання та
графіки по їх погашенню.
Розстрочено податковий борг 13 платникам у сумі 3413,9
тис.грн., в т.ч. до міського бюджету двом платникам у сумі 779,2
тис. гривень.
Протягом 2013 року боржникам направлено 321 податкова
вимога та описано майно на суму 10,7 млн. гривень.
Направлено 163 позови до суду для отримання дозволу на
стягнення коштів з рахунків та вилучення готівки боржників в
рахунок погашення податкового боргу на суму 13,0 млн.грн. По
постановах суду забезпечено надходження коштів до бюджетів всіх
рівнів у сумі 852,6 тис.грн. та вилучено готівкових коштів у сумі
1,6 тис. гривень.
Всього, в результаті вжитих заходів, за звітний період в
рахунок погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів
мобілізовано 21,0 млн.грн., в т.ч. до міського бюджету – 13,8 млн.
гривень.
У 2013 році залучено до оподаткування 11 суб’єктів
господарської
діяльності
–
юридичних
осіб
та
171
землекористувача – фізичну особу, за рахунок чого додатково
надійшло 170,4 тис.грн. плати за землю.
Постійно проводиться моніторинг надходжень до бюджету
міста податку на доходи фізичних осіб. За 2013 рік до міського

-

-

-

2

перерахування податку на доходи фізичних осіб (не
виплачують заробітну плату, виплачують менше
законодавчо
встановленого
розміру
мінімальної
заробітної плати) і при цьому, згідно з даними
фінансової звітності, отримують прибутки та нарощують
обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій

8.

бюджету надійшло 319,6 млн. грн. ПДФО, що на 8,4% більше, ніж
у 2012 р., та становить 91,6% до бюджетних призначень.
За рахунок контрольно-перевірочної роботи, упередження
мінімізації податкових зобов’язань платників податків, які при
значних обсягах валових доходів сплачують незначні суми до
бюджету та виведення з числа мінімізаторів підприємств, які
виплачують заробітну плату працівникам у розмірах нижче
законодавчо встановленого рівня, додатково надійшло 890,0
тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

1.2. Модернізація промислово-технологічного потенціалу та сприяння впровадженню інновацій
Створювати сприятливі умови для нарощування обсягів
Міською радою вживаються всі можливі заходи задля
промислового виробництва та залучення інвестицій на створення сприятливих умов розвитку промислового комплексу
розвиток промислової галузі міста
міста Хмельницького. Зокрема, виготовлено експортний каталог
промислових підприємств, в Довідник інвестора м. Хмельницького
включено інформацію про вільні виробничі площі промислових
підприємств, які здаються в оренду або продаються. Каталоги із
зразками
продукції
провідних
підприємств-виробників
м. Хмельницького презентуються на зустрічах з іноземними
делегаціями. Керівники підприємств постійно інформуються про
проведення Всеукраїнських та Міжнародних виставок.
Промислові підприємства міста запрошувались прийняти
участь у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн
СНД, Західної Європи, які проводились у Хмельницькій Торговопромисловій палаті.
За 2013 рік підприємствами реалізовано продукції на 3,5
млрд.грн., що на 7,1% більше, ніж у 2012 році. Наростили обсяги
реалізації
продукції
ПАТ
“Укрелектроапарат”,
ТДВ
“Хмельницькзалізобетон”, ТОВ “Сіріус Екстружен”, ПАТ
“Хмельницькобленерго”, ТДВ “Завод будівельних матеріалів”,
ПАТ “Завод “Строммашина”, ПАТ “Хмельницький обласний
пивзавод”, ПНВП “Корпускула”, ТОВ “Будматеріал“, КП
“Хмельницький комбінат будівельних матеріалів” та інші.
На розвиток промислових підприємств залучено 6,4
млн.дол.США іноземних інвестицій, що становить майже 20% від
загальної суми іноземних інвестиції, що надійшли в економіку
3

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Виготовити трансформатори та трансформаторні
підстанції з покращеними технічними параметрами для
технічного переоснащення ПАТ “Хмельницькобленерго”
Забезпечити нарощування потужностей для збільшення
виробництва тягових трансформаторів
Впровадити у виробництво автомат цвяховий АГ 4117
Впровадити виробничий комплекс з нанесення захисних
металічних, оксидних та неорганічних лакофарбових
покриттів
Провести технічне переоснащення виробництва по
виготовленню: системи попередження зіткнення літаків
у повітрі СПС-2000, метеонавігаційних радіолокаційних
станцій “Буран-А”, багатофункціонального індикатора
“МФИ БР-457”, адресного відповідача режиму “S” - БР210”

міста.
За 2013 р. на ПАТ “Укрелектроапарат” виготовлено
трансформатори та трансформаторні підстанції для ПАТ
“Хмельницькобленерго” на суму 3700,0 тис. грн.
На ПАТ “Укрелектроапарат” збільшено обсяги виробництва
тягових трансформаторів майже у 2 рази.
На ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес”
впроваджено у виробництво автомат цвяховий АГ 4117.
На ДП “Новатор” впроваджено виробничий комплекс з
нанесення захисних металічних, оксидних та неорганічних
лакофарбових покриттів.
На ДП “Новатор” продовжується модернізація виробництва по
виготовленню системи попередження зіткнення літаків у повітрі
СПС-2000, метеонавігаційних радіолокаційних станцій “Буран-А”,
багатофункціонального індикатора “МФИ БР-457”, адресного
відповідача режиму “S” - БР-210”.

На ДП “Новатор” розпочато виготовлення діагностичної
Запровадити виробництво діагностичної апаратури для
апаратури для терапевтичного лікування, яка на даний час
терапевтичного лікування
проходить лабораторні дослідження.
1.3. Реалізація політики у сфері енергозбереження
Впроваджувати енергоефективні заходи у бюджетних
Закладами
бюджетної
сфери
впроваджено
ряд
закладах (заміна вікон, ламп розжарювання тощо)
енергоефективних заходів, а саме:
- проведено заміну 1598 освітлювальних ламп розжарювання
на нові енергоефективні;
- замінено 1388 старих вікон та дверей на металопластикові;
- проведено заміну 557 п.м. труб теплопостачання та
водопостачання;
- проведено капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ №2;
- відремонтовано 9,8 тис.кв.м покрівлі;
- утеплено фасад будівлі міського перинатального центру та
будівлі амбулаторії сімейної медицини “Озерна”.
Провести
заміну
електричних
конфорок
на
Замінено 12 електричних конфорок на енергозберігаючі в
енергозберігаючі в закладах освіти
закладах освіти.
Провести утеплення фасаду, горищного перекриття,
Захід не виконано через відсутністю його фінансування в

–
–
–
–
–

–

1884,1 – МБ
2045,1 – ВК

9,1 – МБ
–
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18.

19.

20.

заміну вікон та дверей ЗОШ №18 на вул. Купріна, 12
Провести утеплення фасаду, горищного перекриття,
заміну вікон та дверей в міській поліклініці №1 на вул.
Подільській, 54
Впровадити пристрої контролю освітлення в місцях
загального користування багатоквартирних житлових
будинків
Провести
заміну
зношених
трубопроводів
на
попередньоізольовані труби

21.

Провести
реконструкцію
мікрорайону “Озерна”

22.

Провести модернізацію котельні на вул. Тернопільська,
14/3 із заміною котла ТВГ-8
Провести переобладнання центрального теплового
пункту під котельню на вул. Молодіжна, 15/1
Провести реконструкцію теплової мережі від ТК-215 до
ВТ-1 на Львівському шосе, 43/3
Провести реконструкцію котельні із заміною котлів
КВГ-4 на 2 котли КОЛВІ-4000 на вул. Сковороди, 11
Провести реконструкцію насосного парку котелень із
заміною на сучасні аналоги зі збереженням необхідних
характеристик
Провести модернізацію технічного обладнання ГКНС

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

теплової

мережі

до

межах Кіотського протоколу.
Захід не виконано через відсутністю його фінансування в
межах Кіотського протоколу.

–

Впроваджено 1788 пристроїв контролю освітлення в місцях
загального користування багатоквартирних житлових будинків.

45,5 – ВК

МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “ПівденноЗахідні тепломережі” проведено заміну 905 п.м зношених
трубопроводів на попередньоізольовані.
Завершено реконструкцію теплової мережі до мікрорайону
“Озерна”. Станом на 01.10.2013 року замінено 707,5 п.м
тепломережі.
Виготовлена проектно-кошторисна документація на заміну
котла ТВГ-8 на котельні на вул. Тернопільська, 14/3.
Проведено переобладнання центрального теплового пункту під
котельню на вул. Молодіжна, 15/1.
Проведено реконструкцію 560 п.м теплової мережі від ТК-215
до ВТ-1 на Львівському шосе, 43/3.
Проведена реконструкція котельні із заміною котлів КВГ-4 на
2 котли КОЛВІ-4000 на вул. Сковороди, 11.
Проведено технічне переоснащення з заміною насосного парку
котелень Рибалко, 32 та ЦТП на вул. Подільській, 78.

718,9 – МБ
2957,1 – ВК

Придбано нове насосне обладнання для ГКНС, яке буде
встановлене у 2014 році.
Провести технічне переоснащення міського водозабору
Виконано технічне переоснащення двох артезіанський
ВНС-3
свердловин на ВНС-3.
Провести модернізацію ВНС-10 з встановленням
Проведено модернізацію ВНС-10, а саме: виконано
сучасних енергозберігаючих насосних агрегатів (перший реконструкцію артезіанський свердловин №1А, №2А та №16
підйом)
першого підйому з встановленням сучасних енергозберігаючих
насосних агрегатів.
Всього:

4000,0 – МБ
84,4 – ВК
432,0 – ВК

960,0 – МБ
978,2 – МБ

447,2 – МБ
4,7 – ВК
3920,3 – МБ
120,8 – ВК
404,4 – МБ
37,3 – ВК
13322,2 – МБ
5726,9 – ВК

1.4. Ефективне використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів
5

30.

31.
32.

33.

34.

Забезпечити конкурентне та прозоре середовище під час
Приведено у відповідність до чинного законодавства
продажу 24 земельних ділянок та передачі їх в оренду землевпорядну документацію 24 земельних ділянок, які
шляхом проведення земельних аукціонів
передаватимуться в оренду шляхом проведення земельних
аукціонів.
Проведено два аукціони, на яких продано право оренди на 13
земельних ділянок, загальною площею 29,1 тис.кв.м на суму 294,9
тис.грн.
Крім
того,
продано
8
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення на неконкурентних засадах,
загальною площею 8,2 тис.кв.м на загальну суму 1,3 млн.грн.
Забезпечити виконання аерофотозйомки та виготовлення
Виконано аерофотозйомку та виготовлено ортофотоплан міста
ортофотопланів міста Хмельницького
Хмельницького.
Завершити інвентаризацію майна міської комунальної
Станом на 01.01.2014 р. завершено інвентаризацію будівель,
власності
споруд та приміщень, які знаходяться на балансі житловоексплуатаційних контор, приміщень управління молоді та спорту і
підпорядкованих йому установ, ХКП “Міськсвітло”, ХКП
“Спецкомунтранс”, СКП “Хмельницька міська ритуальна служба”,
КП “БРЕД”.
За результатами інвентаризації сформовано базу даних
будівель, споруд та приміщень комунальної власності.
Завершити виготовлення технічних паспортів та
Завершено виготовлення технічних паспортів на нежитлові
оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме приміщення комунальної власності, що здаються в оренду.
майно територіальної громади міста
Продовжується оформлення свідоцтв на право власності на
нерухоме майно. Станом на 01.01.2014 року на 68% приміщень
виготовлено свідоцтва.
Посилити претензійно-позовну роботу по стягненню
За 2013 рік нараховано 9069,9 тис. грн. орендної плати,
заборгованості по орендній платі за оренду нежитлових стягнуто – 9212,8 тис. грн., рівень сплати становив 101,6%.
приміщень комунальної власності
Заборгованість станом на 01.01.2014 р. становила 938,8
тис.грн., що на 143,2 тис.грн. менше, ніж на початок року.
Станом на 01.01.2014 року направлено 121 претензія на суму
550,9 тис.грн., 13 позовних заяв щодо стягнення заборгованості по
орендній платі на суму 212,0 тис. грн., 12 повідомлень про відмову
від договору оренди, 9 пропозицій на розірвання договорів оренди,
2 попередження про невиконання умов договорів тимчасового
користування, 6 позовних заяв на зобов’язання повернути
орендоване приміщення, 1 позовна заява на стягнення неустойки в

104,9 – МБ

299,8 – МБ
–

–

–
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сумі 8,9 тис.грн., 1 претензію щодо звільнення приміщення.
Провести капітальні ремонти будівель та приміщень з
Проведено капітальні ремонти приміщень на вул.
метою збільшення терміну їх експлуатації та Проскурівській, 4/3, 33, 44, 60/1, 63, вул. Прибузькій, 30, вул.
привабливості для потенційних орендарів
Кам’янецькій, 2, вул. Інститутській, 5, 18 вул. Соборній, 16,
Зарічанська, 6/1, пр. Миру, 84/1, Проскурівського підпілля, 203 та
ін.
Всього:

1440,7 – ВК

404,7 – МБ
1440,7 – ВК

1.5. Створення умов для залучення іноземних інвестицій та розвиток міжнародної співпраці
36.

37.

38.

39.

Розробити презентаційно-інформаційні матеріали щодо
Розроблено
та
виготовлено
Довідник
інвестора
інвестиційного та експортного потенціалу міста
м. Хмельницького, який містить інформацію про інвестиційні
можливості міста, та здійснено його переклад англійською мовою.
Оновлено презентації інвестиційного паспорту міста та
експортний каталог промислових підприємств.
Поширювати
серед
потенційних
інвесторів
Презентаційну продукцію та інвестиційні пропозиції
презентаційно-інформаційні
матеріали
про направлено представникам 50-ти іноземних посольств та
інвестиційний потенціал міста на всеукраїнських та дипломатичних місій в Україні, делегаціям міст-побратимів Бельц
міжнародних
заходах
(виставках,
конференціях, (Молдова), Шяуляй (Литва), Сілістра (Болгарія), Модесто (США),
симпозіумах, круглих столах)
Іваново і Твер (Росія), Чеханов (Польща), Бор (Сербія), Батумі
(Грузія), генеральному консулу Генерального консульства України
в Мюнхені (Німеччина), представникам Стамбульської спілки
експортерів текстилю (Туреччина), австрійської компанії “АВЕ”,
італійської компанії “Bio Fucino” та “Immodinare”, швейцарської
компанії “Svissokan SA”, Надзвичайному і Повноважному послу
Республіки Польща в Україні, делегаціям на святкуванні Дня міста,
учасникам семінару на тему “Розвиток та вдосконалення
законодавства у сфері енергозбереження і створення національних
стандартів з енергоефективності” (м. Львів).
Забезпечити проведення повторного інвестиційного
Повторний інвестиційний конкурс з реалізації інвестиційного
конкурсу
з
реалізації
інвестиційного
проекту проекту “Реконструкція кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка у палац
“Реконструкція кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка у палац культури і кіно та будівництво нежитлового приміщення у
культури і кіно та будівництво нежитлового приміщення підземному просторі під кінотеатром” перенесено. Ведеться пошук
у підземному просторі під кінотеатром”
інвесторів.
Забезпечити підготовку документів для подання
Для залучення грантових коштів бюджетними установами
інвестиційних проектів до участі у Всеукраїнському міста подано 3 проекти соціального спрямування для участі у

4,6 – МБ

–

–

–
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40.

41.

конкурсі проектів та програм розвитку місцевого Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування 2013 року
самоврядування. Переможцем конкурсу визнано проект СЗОШ
№ 15 “Соціалізація слабозорих дітей в загальноосвітній школі”.
Інформувати комунальні підприємства, управління та
Протягом звітного року бюджетним установам та комунальним
відділи виконавчого комітету міської ради про підприємствам запропоновано прийняти участь в 5 конкурсах та
оголошення інвестиційних та грантових конкурсів, проектах, а саме:
надавати методичні та практичні рекомендації по
- всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого
підготовці інвестиційних та грантових проектів
розвитку;
- конкурсі проектів та інвестиційних програм, які можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку;
- конкурсі проектів на отримання грантових коштів від Фонду
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності;
- міжнародному проекті німецького товариства міжнародного
розвитку (GIZ) “Енергоефективність у громадах”;
- конкурсі енергоефективних проектів на отримання
державного фінансування відповідно до Державної цільової
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.
Для участі у згаданих проектах та конкурсах підготовлено 9
проектів, 6 з яких пройшли конкурсний відбір.
Проект СЗОШ№15 “Соціалізація слабозорих дітей в
загальноосвітній школі” став переможцем Всеукраїнського
конкурсу проектів та програм місцевого розвитку.
Приймати участь в організації та проведенні
Проведено ділові зустрічі з представниками:
переговорів, зустрічей з іноземними та вітчизняними
- Стамбульської спілки експортерів текстилю (Туреччина) щодо
суб’єктами господарювання з метою залучення коштів створення підприємства в галузі виробництва та фарбування тканин;
для реалізації інвестиційних проектів
- чеської компанії “NWT” щодо співробітництва по добуванню
біогазу на полігоні ТПВ для впровадження когенерації та створення
підприємства зі 100% іноземного капіталу;
- компанії “Reikartz” (м. Київ) щодо намірів будівництва в місті
готельного комплексу;
- компанії НПК “Центр новітніх технологій України” щодо
будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів у
місті.

–

–
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Забезпечити оприлюднення інформації про інвестиційні
можливості міста на веб-сайті Хмельницької міської
ради, в тому числі: про вільні земельні ділянки,
приміщення комунальної власності, виробничі площі
підприємств тощо

43.

Сприяти
розвитку співробітництва
з
містамипобратимами, міжнародними організаціями у сферах
освіти, науки, культури, туризму та спорту, приймати
участь в культурних обмінах, святкуванні днів міст

Проведено відео конференцію з ТОВ “Лекс-Консалт+”
(м. Донецьк) щодо реалізації інвестиційної пропозиції “Створення
Муніципального
інформаційно-розрахункового
центру
та
автоматизованої системи документообігу ”.
Відбулась зустріч міського голови С. Мельника з Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Польща в Україні, в
ході якої обговорювались питання щодо співпраці у сфері
інвестиційної діяльності.
На веб-сайті Хмельницької міської ради розміщено:
 інформацію про вільні земельні ділянки, які виставляються
на земельні торги;
 вільні виробничі та офісні приміщення промислових
підприємств, які пропонуються для продажу та оренди;
 нежитлові приміщення комунальної власності, що
підлягають приватизації;
 муніципальні інвестиційні пропозиції та інвестиційні
пропозиції промислових підприємств.
З метою налагодження культурного співробітництва
відбулася поїздка учнівської та студентської молоді до містапобратима Модесто (США).
Організовано перебування іноземних делегацій із 9 містпартнерів на офіційному святкуванні Дня міста Хмельницького.
Делегації міста Хмельницького взяли участь у святкуванні
Днів міст-побратимів: Бельц (Молдова), Іваново і Твер (Росія),
Чеханов (Польща), Шяуляй (Литва), Сілістра (Болгарія).

–

–

4,6 – МБ
44.

1.6. Сприяння розвитку підприємництва
Забезпечити ефективну роботу Центру надання
Станом на 01.01.2014 року через Центр надання
адміністративних послуг та подальше удосконалення адміністративних послуг надається 161 адміністративна послуга,
системи надання адміністративних послуг
що на 10 послуг більше, ніж на початок року.
У звітному році у Центрі розпочали прийом представники
Хмельницького міського відділу управління Державної міграційної
служби України в Хмельницькій області, міського центру
зайнятості, архівного відділу міської ради, запроваджено
проведення реєстрації дітей дошкільного віку у дитячі навчальні

–
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Забезпечити дотримання вимог Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності” при підготовці та прийнятті
проектів регуляторних актів (у т. ч. оприлюднення
регуляторних актів, проведення громадських слухань,
оцінка регуляторного впливу, звітування тощо)

заклади.
За 2013 рік до Центру звернулось 87,5 тисяч громадян та
суб’єктів господарювання.
Продовжуються
роботи
по
запровадженню
системи
електронного
документообігу
у
процедурах
надання
адміністративних послуг, на що з державного бюджету виділено
250 тис. гривень.
Для
забезпечення
прозорості,
передбачуваності
та
ефективності регуляторної політики у звітному періоді:
- актуалізовано реєстр регуляторних актів (станом на
01.01.2014 року діє 56 регуляторних актів, в т.ч.: 38 рішень міської
ради, 18 рішень виконавчого комітету міської ради);
- проведено 13 відстежень регуляторних актів, результати яких
показали досягнення актами цілей, задекларованих при їх
прийнятті;
- прийнято 15 регуляторних актів, переглянуто – 10, визнано
таким, що втратив чинність – 1;
- проведено публічні обговорення проектів регуляторних актів
(проектів рішення виконавчого комітету “Про впорядкування
управління об’єктами комунальної власності територіальної
громади міста Хмельницького” та “Про затвердження Положення
про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі,
ресторанного господарства та надання послуг на території
м. Хмельницького”, проекту рішення міської ради “Про внесення
змін до рішення 17-ої сесії міської ради від 02.04.2008 року № 24”
щодо перейменування провулку Карла Маркса у місті
Хмельницькому на провулок Йосипа Лапушкіна).
- забезпечено підготовку висновків про відповідність
регуляторних актів вимогам Закону України “Про здійснення
державної регуляторної політики” для постійно діючої комісії
міської ради з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва.
На офіційному веб-сайті міської ради у розділі “Регуляторна
політика” оприлюднено проекти регуляторних актів, аналіз
регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності,
плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження,

–
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Проводити тренінги, семінари, круглі
суб’єктів підприємницької діяльності
започаткування та ведення бізнесу,
проблемних питань

столи для
з питань
вирішення

47.

Забезпечити виплату одноразової допомоги по
безробіттю для започаткування підприємницької
діяльності

48.

Залучати суб’єкти малого і середнього підприємництва
до участі у конференціях, виставково-ярмаркових
заходах в Україні та за кордоном

інша інформація.
Інформація про здійснення регуляторної діяльності – проекти
регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу постійно
оприлюднюється в газеті міської ради “Проскурів”.
Для представників малого та середнього бізнесу міським
центром зайнятості проведено:
- 17 інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес”, в
яких взяли участь 823 особи;
- 18 тематичних семінарів “Від бізнес ідеї до власної справи”,
в яких взяли участь 239 осіб.
Проведено для 214 осіб поглиблену комп’ютерну діагностику
для виявлення власних здібностей та визначення рівня
підприємницького потенціалу.
За сприяння міської ради продовжує роботу Центр підтримки
малого підприємництва, в якому протягом 2013 року отримали
підтримку 7 суб’єктів підприємницької діяльності, 117
підприємцям надано консультаційні послуги, 1589 підприємців та
осіб, які бажають започаткувати власну справу, взяли участь у 118
семінарах.
Протягом 2013 року 78 безробітним виплачено одноразову
допомогу для організації підприємницької діяльності, 178 осіб
проходили професійну підготовку за професіями, які дозволяють
займатися підприємницькою діяльністю.
Суб’єкти малого та середнього підприємництва прийняли
участь у ділових зустрічах, бізнес-форумах, конференціях,
виставково-ярмаркових заходах, а саме:
- українсько-грецькому бізнес-форумі;
- міжнародних контактних днях з питань виготовлення
сільгосптехніки та обладнання, продуктів харчування, упаковки та
пакувальної техніки;
- презентації Програми ділових консультаційних послуг (BAS)
ЄБРР для представників малого та середнього бізнесу
Хмельницької області;
- круглому столі з питань здійснення зовнішньоекономічних
операцій з підприємствами Турецької Республіки;
- українсько-латвійському
бізнес-форумі
за
участю

–
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Президента України та Президента Латвійської Республіки;
- 27 Міжнародній виставці будівельної індустрії “Дом 2013”;
- інтеграційній конференції “Співпраця заради розвитку” в
рамках Проекту GIZ/InWent;
- семінарі з питань інвестиційного співробітництва з Польщею
та “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між
Україною та ЄС: основні аспекти та переваги. Реформування
системи технічного регулювання”;
- заході “Жінки-підприємці: наступна рушійна сила української
економіки” та “Італійські дні в Україні”;
- тренінг-практикумі “Зростання обсягів продаж та
ефективність бізнесу за рахунок нових технологій активного
просування”;
- І етапі проекту “Європейське Сусідство – Росія:
Транскордонне Співробітництво в рамках Регіональної Політики”;
- IV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні
економічні системи: стан та перспективи”;
- виїзному засіданні Комітету підприємців базових галузей
промисловості при ТПП України на тему: “Механізми активізації
процесу формування сучасних регіональних інноваційних систем”;
- конференції “Співробітництво підприємств в рамках LCOI
System. Можливості інвестиції в Польщі і Європейському Союзі”;
- регіональному транскордонному бізнес-форумі “Північний
Схід – перший вибір для інвестицій”;
- заході “Італійські дні в Україні”;
- семінарі “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі
між Україною та ЄС: основні аспекти та переваги. Реформування
системи технічного регулювання”;
- конференції “Зовнішньоекономічна діяльність: нові шляхи
партнерства бізнесу і влади” в рамках Першої міжнародної бізнесконференції “АВС: Ukraine & Partners”;
- засіданні Китайської ділової ради;
- у ділових зустрічах із підприємцями Каталонії;
- у бізнес-курсах “Створення діючого бізнесу в Європі: переваги
та перспективи”, м. Гданськ (Польща), м. Стокгольм (Швеція);
- у Національному Сорочинському ярмарку;
12

- в Українсько-Турецькому економічному та інвестиційному
бізнес-форумі під час 82-го Ізмірського міжнародного ярмарку;
- у ІІІ Європейському Конгресі малих і середніх підприємств,
м. Катовіце, Польща;
- у Інвестиційній конференції East Invest;
- в презентації Програми Федерального міністерства економіки
і технологій з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна:
Fit for Partnership with Germany;
- у семінарі експортерів, що постачають товари до Російської
Федерації;
- у семінарі “Функціонування системи карнетів АТА в
Україні”;
- в українсько-чеському бізнес-форумі в рамках державного
візиту в Україну Президента ЧР Мілоша Земана;
- у
проекті
Виконавчої
Агенції
з
питань
конкурентоспроможності та інновацій Європейської Комісії
“Європейська Мережа Підприємств”;
- у зустрічі із делегацією кувейтської компанії “Al-Sayer
Group”;
- в українсько-грецькому бізнес-форумі “Інвестиційні та
експортні можливості Хмельниччини” (12-15.11.2013 року);
- в засіданні Ради Спілки підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України;
- у круглому столі “Система дуальної професійної
освіти/підготовки – німецький досвід та перспективи в Україні”;
- в австрійсько-українському бізнес-форумі в рамках
офіційного візиту Президента України (21-22.11.2013 року);
- у круглому столі на тему “Арбітраж як засіб захисту бізнесу:
міжнародний арбітраж та третейський розгляд – сучасні тенденції і
новації”
Всього:
49.

1.7. Розвиток торгівлі та сфери послуг
Сприяти розширенню мережі об’єктів торгівлі та
Станом на 01.01.2014 року в місті функціонує 1752 об’єкти
ресторанного господарства
торгівлі, 465 закладів ресторанного господарства та 390 об’єктів
побуту.

1050,5 –
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50.

Сприяти розбудові інфраструктури ринків

Протягом 2013 року розпочали роботу:
- магазин з продажу транспортних засобів та станція
технічного обслуговування автомобілів “ПП автоцентр “ЛИГА” на
вул. Купріна, 57/1;
- готельно-ресторанний комплекс “Собкофф” на вул.
Прибузькій, 15/1;
- магазин по торгівлі побутовою хімією ТОВ “ДЦ Україна” на
вул. Інститутській, 15/1;
- склад-магазин по торгівлі непродовольчими товарами ФОП
Максиміна Р.А на вул. Геологів 2/3;
- магазин змішаної торгівлі ФОП Нестерук З.І. на вул.
Подільській, 91/2;
- магазин по торгівлі непродовольчими товарами ТОВ
“Трейдшуз” на проспекті Миру,72/5;
- магазин по торгівлі змішаними товарами ТОВ “Гала прод”
на вул. Проскурівського підпілля, 207/1;
- кафетерій ПМП “Принцип” на вул. Ціолковського, 10;
- торговий павільйон “Мандарина плаза” на центральному
продовольчому ринку “ТСЦ “Кооператор”.
Протягом звітного періоду зареєстровано 231 декларацію
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства у сфері торгівлі, видано 251 погодження на
розміщення кіосків, павільйонів, відділів.
Згідно з договорами особистого строкового сервітуту до
міського бюджету надійшло близько 2,8 млн.грн., що на 279,8 тис.
грн. більше, ніж за 2012 рік.
Продовжується будівництво ринку ТОВ “Приватна справа” на
пр. Миру, 69;
На ринку ХМСТ “Кооператор” проведено реконструкцію
м’ясного павільйону (оновлено торгові місця, замінено вікна та
двері, модернізовано систему опалення та освітлення).
Міським комунальним підприємством-ринок “Ранковий”:
- проведено реконструкцію м’ясного павільйону;
- дообладнано додатковий майданчик для торгівлі на пров.
Гвардійський, 21 (62 п. м);
- проведено поточний ремонт освітлення на ринку по вул.

1303,6- ВК
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Геологів, 13;
виконано благоустрій щебеневого покриття на секторі
“Огляд” на вул. Шевченка, 87/1;
- виготовлено 55 прилавків;
- облаштовано сходи до перону залізничного полотна.
За кошти власників ринків виконано ремонт 389 кв.м
асфальтового покриття на вул. Геологів.
З метою координації роботи ринків проведено 8 нарад з їх
директорами щодо:
- забезпечення водовідведення з району ринків;
- передачі на баланс КП «БРЕД» проїзду Геологів;
- прибирання та вивезення снігу;
- застосування
реєстраторів
розрахункових
операцій
адміністрацією ринків та обговорення законопроекту “Про
внутрішню торгівлю”;
- сплати заборгованості єдиного соціального внеску перед
Пенсійним фондом суб’єктами підприємницької діяльності, які
обрали спрощену систему оподаткування.
У 2013 році для суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та
побуту проведено:
- семінар “Законодавчі новини у здійсненні державного
контролю/нагляду”, за участю представників Товариства
споживачів Хмельницької області, ДПІ у м.Хмельницькому,
державного
підприємства
“Хмельницькстандартметрологія”,
інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій
області, 25 об’єктів торгівлі.
- нараду з керівниками закладів ресторанного господарства з
питань дотримання вимог пожежної безпеки закладами
ресторанного господарства;
- семінар “Дотримання вимог щодо якості та безпеки товарів,
що реалізуються закладами ресторанного господарства”, в якому
прийняли
участь
представники
Товариства
споживачів
Хмельницької
області,
Держспоживінспекції,
управління
ветеринарної медицини та 39 закладів ресторанного господарства.
Визначено та нагороджено переможців за номінацією “Довіра
споживача”, якими стали ресторан “Південна брама” (вул.
-

51.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення та суб’єктів господарювання у сфері торгівлі
та побуту щодо:
 дотримання вимог Закону України “Про захист прав
споживачів”;
 змін у чинному законодавстві з питань торгівлі та
надання послуг.

–
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52.

Проводити конкурси професійної майстерності «Кращий
кухар» та “Кращий продавець”

53.

Проводити заходи, спрямовані на припинення
несанкціонованої торгівлі на вулицях міста

54.

Організовувати рейдові перевірки з дотримання правил
торгівлі та санітарно-епідеміологічних вимог на
підприємствах торгівлі, громадського харчування,
побуту та ринках міста
Проводити
ярмарки
сезонного
продажу
сільськогосподарської продукції та продукції місцевих
товаровиробників
Всього:

55.

Житецького, 1/1) та магазин “Жіноча примха” (вул. Соборна, 71).
Проведено конкурси професійної майстерності:
- “Кращий кухар міста Хмельницького 2013”, переможцем
якого визначено кухаря Y розряду кафе “Десятка” Познякова
Сергія Євгеновича;
- “Кращий продавець міста Хмельницького 2013”,
переможцем якого визначено продавця рибного відділу торгового
центру “Таврія” філії “Хмельницька “ПП Таврія Плюс” Матвєєву
Альону Михайлівну.
У 2013 році спільно з контролюючими органами проведено
104 рейди по припиненню несанкціонованої торгівлі харчовими
продуктами на вулицях Гарнізонній, Геологів, Шевченка,
Львівському шосе, Проскурівського підпілля, Кам’янецькій, за
результатами яких складено 42 протоколи про адміністративне
правопорушення, до 37 громадян застосовано штрафні санкції.
Проведено 57 спільних перевірок з інспекцією з питань
захисту прав споживачів у Хмельницькій області, за результатами
яких накладено 54,9 тис. грн. адміністративних штрафів та
застосовано економічних стягнень на суму 125,4 тис. гривень.
Протягом 9 місяців 2013 року проведено 8 ярмарок з продажу
сільськогосподарської
продукції
та
продукції
місцевих
товаровиробників.

–

–

–

–
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1.8. Інформаційна та адміністративна політика
56.

57.

Вдосконалити роботу Центру надання адміністративних
В Центрі надання адміністративних послуг вдосконалено
послуг
програмне забезпечення “Звернення громадян”.
Впроваджено тимчасове програмне забезпечення для
автоматизації обліку адміністративних послуг, що надаються у
ЦНАП.
Проводяться
підготовчі
роботи
для
запровадження
інформаційних терміналів в ЦНАП.
Забезпечено функціонування веб-сайту Центру надання
адміністративних
послуг
http://cnap.khmelnytsky.com,
який
щоденно відвідують більше 70 користувачів.
Висвітлювати діяльність міської ради та її виконавчих
Постійно на офіційному веб-сайті міської ради висвітлювалась

–
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58.

59.

60.

61.

органів на офіційному веб-сайті міської ради, у засобах інформація про роботу міської влади, заходи, які проводяться у
масової інформації
місті (1056 інформаційних матеріалів).
Через засоби масової інформації (газету міської ради
“Проскурів”, інтернет-випуски програм муніципальної ТРК
“Місто”, обласні теле- та радіоефіри) постійно проводилось
інформування
мешканців
про
різноманітні
сторони
життєдіяльності міста, його проблеми та шляхи їх вирішення.
Забезпечено функціонування розділу “Подайте пропозицію чи
скаргу щодо життєдіяльності міста”.
На сайті єдиної інформаційної мережі комунальних
підприємств
міста
http://www.mereja.km.ua/
розміщено
консультативні та інформаційні матеріали.
Здійснювався щоденний моніторинг публікацій друкованих та
електронних ЗМІ щодо діяльності міської влади, за результатами
якого за звітний період надано 72 доручення керівникам
відповідних структурних підрозділів.
Забезпечити належний доступ до нормативних актів
Забезпечено розміщення на офіційному веб-сайті міської ради
міської
ради,
виконавчого
комітету
шляхом електронних документів (рішень виконавчого комітету, міської
оприлюднення їх на офіційному веб-сайті міської ради
ради) та їх передачу до Інформаційно-аналітичного центру “Ліга”.
Забезпечити проведення прямих телефонних ліній
Проведено 9 прямих телефонних ліній “Міська влада
“Міська влада відповідає” та функціонування “телефону відповідає” та 9 виїзних прийоми за участю міського голови та
довіри”
його заступників.
Протягом 2013 року поступило 142 звернення на “телефон
довіри”, 117 – у скриньки для звернень до міського голови, 250 – на
сайт міської ради. Всім заявникам надано відповіді у встановленні
законодавством терміни.
Продовжити взаємодію міської влади з об’єднаннями
Проведено установчі збори представників інститутів
громадян в рамках діяльності громадської ради при громадянського суспільства, на яких обрано склад громадської
виконавчому комітеті Хмельницької міської ради
ради при виконавчому комітеті на 2013-2014 роки.
Під головуванням міського голови С. Мельника проведено 4
засідання громадської ради, на яких розглянуто 11 питань, зокрема
про громадський моніторинг діяльності ЦНАП, про назви зупинок
громадського транспорту та стан зовнішньої реклами, обговорення
проекту програми стимулювання та сприяння розвитку ОСББ на
2014-2016 роки та ін.
Вдосконалити єдину інформаційну систему комунальних
МКП “Хмельницькінфоцентр” забезпечено функціонування

–
–

–

–
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62.

63.

платежів міста та формувати базу даних відомостей про єдиної інформаційної системи комунальних платежів міста, яка
забезпеченість житловою площею та комунальними налічує 115,0 тис. абонентів. Забезпечено підтримку формування
послугами населення для спрощення процедури надання баз даних ЖЕКів комунальної власності.
субсидій
Підключено до єдиної інформаційної системи комунальних
платежів міста ПАТ “Хмельницькобленерго”.
Продовжується централізація системи комунальних платежів
м. Хмельницького, які здійснюються через Ощадбанк, в режимі
“online” (через центральний сервер).
Розпочато розробку веб-сайту "Р2М – Оnline" для прийому
комунальних платежів від населення у мережі Інтернет з
використанням банківських платіжних карток.
Щомісяця оновлюється база даних “Відомості про
забезпеченість житловою площею та комунальними послугами
населення” для спрощення процедури надання субсидій.
Забезпечено електронне формування довідок для управління праці
та соціального захисту населення.
Вдосконалити корпоративну мережу виконавчих органів
Робота по вдосконаленню корпоративної мережі виконкому
міської ради (побудова волоконно-оптичної лінії зв’язку триває.
для забезпечення безперебійного, швидкісного та
Розпочато будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку за
захищеного зв’язку)
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
реформування системи надання адміністративних послуг (600
тис.грн.) та коштів міського бюджету (395,0 тис.грн.). Виготовлено
технічну документацію та укладено договір на виконання робіт з
ПрАТ “Інком”.
Продовжити роботи щодо запровадження електронного
Проводяться
роботи
щодо
запровадження
системи
документообігу у виконавчих органах міської ради
електронного
документообігу
у
процедурах
надання
адміністративних послуг, на що надано 250 тис.грн. субвенції з
державного бюджету.
Вивчено досвід інших міст, в яких запроваджено систему,
підготовлено технічне завдання на створення системи
електронного документообігу у Хмельницькій міській раді.
Всього:

27,7 – ДБ

250,0 – ДБ

277,7 – ДБ
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2.1. Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку
64.

Провести аналіз ефективності нової транспортної мережі

65.

Придбати тролейбуси

66.

Побудувати розв’язку тролейбусної мережі на перетині
Львівського шосе та вул. Тернопільської
Обладнати транспортні засоби міських перевізників GPS
навігаторами
Провести демонтаж старих та встановлення нових
павільйонів для очікування пасажирами транспорту на
зупинках

67.
68.

За рахунок впровадження нової транспортної мережі вдалося
збільшити середній показник випуску громадського транспорту до
96-98% в день, збільшити регулярність його руху в середньому на
20%. Зросла кількість укладених трудових угод між суб’єктами
підприємницької діяльності і найманими працівниками (водіями)
на 100%. Транспортна інфраструктура міста стала більш
збалансованою та мобільною.
Крім цього, важливим показником роботи нової мережі є
оновлення рухомого складу на 15%, що дасть змогу зменшити
кількість аварійних ситуацій та запобігти травматизму серед
пасажирів у майбутньому.
Підготовлено пакет документів для залучення кредитних
коштів в сумі 80,0 млн.грн. під державні гарантії для придбання 46
нових тролейбусів.
Побудовано розв’язку тролейбусної мережі на перетині
Львівського шосе та вул. Тернопільської
Протягом 2013 року 100% автобусів (401 од.) та 38%
тролейбусів (45 од.) обладнано GPS навігаторами.
Встановлено 20 нових павільйони для очікування пасажирами
транспорту на зупинках “Статуправління” на вул. Театральна,
“Брокбізнесбанк” на вул. Подільська, “вул. Водопровідна” на
Старокостянтинівському шосе, “Залізничний вокзал” на вул.
Волочиській, “вул. І. Франка” на вул. Толстого, “Героїв
Чорнобиля” та “вул. Хотовицького” на Львівському шосе, “Завод
Катіон” та “Костьол” на вул. Західно-Окружній та інші.

Всього:
69.

70.

2.2. Розвиток будівництва та забезпечення населення доступним житлом
Розпочати реконструкцію незавершеної будівництвом
Отримано кадастровий номер на земельну ділянку під
будівлі-майстерні по ремонту силових трансформаторів будівництво та проводиться підготовка до виконання проектнопід гуртожиток для малих сімей на вул. Кам’янецька, вишукувальних робіт.
94/2
Продовжити будівництво житлового будинку на 360
Завершено будівництво другої черги житлового будинку на
квартир на вул. Гастелло, 15 ІІ черга в рамках виконання вул. Гастело, 15.
державної програми забезпечення молоді житлом

–

–
143,0 – МБ
579,0 – ВК
–

722,0 – ВК
–

5223,0 – ДБ
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71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.
78.
79.

80.

Продовжити реалізацію заходів Державної програми
Будівництво 120 квартирного житлового будинку на вул.
“Доступне житло” в мікрорайоні Озерна
Озерна, 6/2А продовжується. Станом на 01.01.2014 року готовність
складає 60%.
З початку року укладено 18 угод на придбання житла з
громадянами, які мають право на отримання доступного житла.
Завершити
будівництво
зовнішнього ліфта до
Будівництво зовнішнього ліфта до приміщення спеціалізованої
приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи № загальноосвітньої школи №8 на вул. Гайдара, 34 продовжується.
8 на вул. Гайдара, 34
Провести капітальний ремонт приміщення дошкільного
Завершено перший етап капітального ремонту приміщення
навчального закладу №36 на пр. Миру, 84/2
ДНЗ №36 на проспекті Миру, 36 – відремонтовано корпус №3,
їдальню та пральню.
Розпочати будівництво дошкільного навчального
Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
на
закладу на 140 місць на провулку Шостаковича, 28-А
будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць на
пров. Шостаковича, 28-А та проведено її експертизу.
Продовжити будівництво (улаштування покрівлі)
Будівництво пожежного депо на вул. Озерна, 20/1 завершено.
пожежного депо на вул. Озерна, 20/1
Розробити та затвердити проект розміщення житловоРозроблено проект розміщення житлово-громадської забудови
громадської забудови на короткостроковий період до на короткостроковий період до 2017 року з оновленням
2017 року з оновленням Генерального плану та генерального плану та коригуванням плану зонування території
коригуванням плану зонування території міста
міста, з врахуванням пропозицій, наданих під час проведення
громадських слухань.
Розробити
проект
детального
плану
забудови
Виконання заходу перенесено на 2014 рік.
центральної частини міста
Розробити план червоних ліній магістральних вулиць
Виконання заходу перенесено на 2014 рік.
міста
Розробити
розділ
інженерно-технічних
заходів
Виконання заходу перенесено на 2014 рік.
цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний та
особливий періоди у складі Генерального плану
м. Хмельницького
Продовжити створення Єдиного державного реєстру
За 2013 рік підготовлено 1820 особових справ громадян, які
громадян, які потребують поліпшення житлових умов
потребують поліпшення житлових умов та передано в Регіональне
управління державної спеціалізованої фінансової установи
“Державний фонд сприяння молодіжному будівництву” для
включення до єдиного Державного реєстру.
Всього:

1713,5 – ДБ

568,1 – МБ
3481,5 – МБ
208,5 – МБ
816,5 – МБ
316,3 – кошти
інвестора

–
–
–

–

6936,5 – ДБ
5074,6 – МБ
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316,3 – кошти
інвестора
81.

82.

83.

2.3. Розвиток житлово-комунального господарства
Забезпечити належне утримання та ефективну
Виконано капітальний ремонт покрівель 18 житлових
експлуатацію житлового фонду шляхом проведення будинків, площею 15,3 тис.кв.м.
капітального ремонту покрівель, сантехнічних мереж,
Виконано капітальний ремонт внутрішніх сантехнічних мереж
фасадів тощо
в 14 житлових будинках.
Провести утеплення житлових будинків на вулицях:
Розроблено та розміщено на веб-сайті міської ради проект
Прибузька, 4, Курчатова, 1-Д, Перемоги, 1 на умовах Порядку фінансування виконання робіт з капітального ремонту
співфінансування
фасадів багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням на
умовах співфінансування, для обговорення та надання пропозицій.
Забезпечити прийняття у комунальну власність
Прийнято у комунальну власність гуртожитки Хмельницької
гуртожитків підприємств та організацій: Хмельницької дирекції УДППЗ “Укрпошта” на вул. Кам'янецька, 169; ТДВ
дирекції УДППЗ “Укрпошта” на вул. Кам'янецька, 169; “Хмельницький завод будівельних матеріалів” на вул.
ТДВ “Хмельницький завод будівельних матеріалів” на Інститутська, 13 та вул. Кам'янецькій, 149; Хмельницького
вул. Інститутська, 13 та вул. Кам'янецькій, 149; автопідприємства №16854 на вул. Кам'янецька, 139-А загальною
Хмельницького автопідприємства №16854 на вул. площею 7,9 тис.кв.м.
Кам'янецька, 139-А

3047,3 – МБ

–

–
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84.

85.

86.

87.

88.

Покращити матеріально-технічну базу комунальних
підприємств

Протягом 2013 року придбано:
• КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг:
- навантажувач фронтальний Амкодор 352В;
- фрезу колісну фірми Wirtgen модель W – 50;
- снігоочисник шнеко роторний ФРС-200М (2 од.);
- машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 на базі МАЗ-5337 (2
од.);
• ХКП “Спецкомунтранс” – бульдозер Б-10М;
• КП по зеленому будівництву та благоустрою міста:
- машину прибиральну МТЗ-82 МК;
- бензопили (6 од.);
- косарку роторну навісну КРН-2.1;
- травокосарки універсальні Хустварна-53 RX (12 од.);
• міського комунального аварійно-технічного підприємства
ЖКГ – автомобіль ГАЗ 2705-ВП6 (Газель);
• ЖЕКів № 2, 3, 5 машину прибиральну МТЗ-82 (3 од.);
• СКП “Хмельницька міська ритуальна служба” – машини
прибиральні МТЗ-82 (2 од.).
Сприяти
створенню
об’єднань
співвласників
Протягом 2013 року створено 19 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
багатоквартирних будинків.
Станом на 01.01.2014 року зареєстровано 204 ОСББ, які
обслуговують житловий фонд загальною площею 755,1 тис.кв.м.
Забезпечити передачу одно- та двоповерхових будинків,
У власність мешканців передано 17 квартир, загальною
в яких всі квартири є приватною власністю, у власність площею 835,7 кв.м.
мешканцям
Забезпечити належне утримання та ремонт об’єктів
Забезпечено належне утримання об’єктів благоустрою, зокрема
благоустрою (зелені насадження, штучні споруди, малі проведено:
архітектурні форми, кладовища, мережі зовнішнього
- поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього
освітлення міста, фонтани тощо), санітарне очищення та освітлення;
прибирання міста
- роботи по санітарному очищенню міста;
- поточний ремонт та утримання кладовищ;
- роботи з озеленення міста та догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою скверів та парків.
Продовжити роботи по облаштуванню дитячих та
Проведено капітальний ремонт трьох дитячих майданчиків та
спортивних майданчиків
встановлено комплексний дитячий майданчик в парку ім. М.
Чекмана.

7232,0 – МБ

–

–
11623,8 – МБ

370,3 – МБ
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89.

Провести капітальний та поточний ремонти вуличнодорожньої мережі міста

90.

Забезпечити безпечні умови дорожнього руху (ремонт
світлофорних об’єктів, нанесення дорожньої розмітки,
заміна та експлуатація дорожніх знаків тощо)

91.

Продовжити роботу щодо приведення до економічно
обґрунтованого рівня тарифів на житлово-комунальні
послуги

92.

Продовжити будівництво другої черги водогону від с.
Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького

93.

Побудувати станцію підсилення тиску холодної води в
мікрорайоні “Лезневе”

94.

Провести модернізацію запірної арматури на ВНС та
Проведено заміну 26 одиниць запірної арматури на ВНС та
мережах
мережах.
Провести реконструкцію котелень на вул. Кам'янецька,
Проведено реконструкцію котелень на вул. Кам'янецька, 48.
48
Завершити
реконструкцію
котелень
на
вул.
Завершено реконструкцію котелень на вул. Водопровідна, 48,
Водопровідна, 48, Рибалко, 32 та на проспекті Миру, Рибалко, 32 та на проспекті Миру, 99/101.

95.
96.

У 2013 році проведено:
- капітальний ремонт 34,2 тис.кв.м автомобільних доріг;
- поточний ремонт 39,6 тис.кв.м автомобільних доріг.
Забезпечено функціонування в режимі регулювання 84
світлофорних об’єктів.
У 2013 році на світлофорних об’єктах проведено заміну 388
ламп, 141 лінзи, 54 лічильників, 3 звукових сигналів, 32 м кабелю
тощо.
Встановлено та замінено 126 дорожніх знаків, проведено
ремонт і обслуговування 191 дорожнього знаку, повторно
встановлено – 98 знаків. Пофарбовано 105 стійок дорожніх знаків.
Відремонтовано 114,1 п.м пішохідної огорожі, пофарбовано
1324,2 п.м.
Поновлено дорожню розмітку загальною площею 16 тис.кв.м.
У 2013 році прийняті рішення виконавчого комітету про
встановлення нових тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій для ЖЕК № 1, 2, 3, 5, 6, 7,
ЖКК “Будівельник”, ДП “Новатор” та скореговані тарифи для
державного підприємства “Будинкоуправління №2” КЕВ
м. Хмельницького.
Проведена робота по підготовці та поданню Уряду пакету
документів по питанню залучення коштів (30 млн.грн.) під
державні гарантії для здійснення будівництва водогону від
с. Чернелівка до м. Хмельницького відповідно до постанови КМУ
від 03.06.2013 р. №404 “Деякі питання здійснення головними
розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад
обсяги встановлених бюджетних призначень”.
Побудовано станцію підсилення тиску холодної води в
мікрорайоні “Лезневе”

13283,5 – ДБ
5403,9 – МБ
1667,8 – МБ

-

–

112,1 – МБ
91,9 – ВК
981,8 – МБ
1729,7 – МБ
974,0 – ВК
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97.

98.

99/101
Замінити насосний парк на котельнях на вул.
Замінено два мережевих насоси на котельні
Трембовецька, 51, Кам'янецька, 63, 82, Трудова, 11 та Кам'янецька, 63, Трудова, 11 та Чорновола, 122.
Чорновола, 122
Впровадити
когенераційну
установку
на
базі
Виконання заходу перенесено на наступні періоди.
газопоршневого двигуна на котельні на вул. Північна, 2
Всього:

на

вул.

530,3 – МБ
–
13283,5 – ДБ
32699,0 – МБ
1065,9 – ВК

3. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
3.1. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці
99. Проводити моніторинги створення нових робочих місць,
У 2013 році у місті створено 6170 робочих місць, що становить
стану ринку праці, працевлаштування осіб з обмеженими 131,4% до запланованого Програмою зайнятості населення м.
можливостями
Хмельницького на 2012-2014 роки (4694).
Ліквідовано 3056 робочих місць. Кількість створених робочих
місць перевищує кількість ліквідованих на 3364 р.м. або в 2 рази.
Протягом 2013 року на обліку в центрі зайнятості перебувало
262 особи з обмеженими фізичними можливостями, з яких 62
особи працевлаштовано, 18 – проходили навчання, 8 – перебували
на тимчасових роботах, 2 – отримали одноразову допомогу для
організації підприємницької діяльності.
100. Вживати заходи щодо підвищення рівня середньої
Проводився щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної
заробітної плати та погашення заборгованості із її плати на підприємствах міста та вживались відповідні заходи щодо
виплати на підприємствах міста (проведення засідань її підвищення. Так, із 416 підприємств, що звітують у органи
комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти статистики по ф. 1ПВ “Звіт з праці”, на 35 підприємствах
сплати податків, погашення заборгованості із заробітної спостерігався середній розмір заробітної плати менший за
плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, законодавчо встановлений мінімум. У результаті вжитих заходів
робочої групи зі сприяння легалізації “тіньової” кількість таких підприємств зменшилась до 10.
зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати,
За січень-вересень 2013 року середньомісячний рівень
перевірки з питань дотримання законодавства про працю заробітної плати у м. Хмельницькому становив 2657,0 грн., що на
тощо)
191,0 грн. (на 7,8%) більше, ніж у відповідний період 2012 року.
У 2013 році проведено 252 перевірки дотримання трудового
законодавства. Виявлено 893 порушення, в тому числі на 21
підприємстві виявлено заборгованість із виплати заробітної плати
на суму 2974,1 тис.грн. За результатами перевірок зменшено

–

–
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заборгованість на 13 підприємствах на суму 979,2 тис.грн., в тому
числі повністю ліквідована заборгованість на 8 підприємствах на
суму 578,9 тис.грн. Матеріали 21 перевірки направлено для
відповідного реагування до прокуратури м. Хмельницького.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на
01.01.2014 року була наявна на 6 підприємствах і становила 1939,6
тис.грн., що на 774,5 тис.грн. (28,5%) менше, ніж на початок року.
Проведено 9 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 250 підприємств-боржників із виплати
заробітної плати та підприємств мінімізаторів.
Крім того, відбулось розширене засідання виконавчого
комітету міської ради з питання проведення роботи щодо
підвищення рівня заробітної плати та погашення заборгованості з її
виплати, на яке запрошувались керівники 10 підприємств, що
перебували у переліку боржників із виплати заробітної плати та 47
СГД, у яких середній розмір заробітної плати був менше
законодавчо встановленого мінімуму.
Направлено понад 300 листів керівникам підприємств та
фізичним особам-підприємцям, які нараховують заробітну плату у
розмірі, меншому законодавчо встановленого мінімуму.
101. Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи серед
Проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота
суб’єктів господарювання та працівників щодо серед роботодавців та найманих працівників щодо необхідності
запобігання явища “тіньової” зайнятості населення та укладання трудових договорів при прийомі на роботу.
“тіньової” заробітної плати
Хмельницьким міським центром зайнятості проведено:
- 46 семінарів для роботодавців на тему “Легалізація зайнятості
- шлях до забезпечення зайнятості населення в місті”, в яких
взяли участь 412 роботодавців;
- інформаційні семінари з безробітними з питань легалізації
трудових відносин та недопущення заробітної плати у конвертах, у
яких взяли участь 4024 незайнятих громадян;
- місячник спільних заходів, присвячених легалізації трудових
відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці.

–
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102. Забезпечити роботу телефонів “гарячої лінії” (70-41-46,
65-42-81) для звернень громадян міста з питань
законодавства про працю

В газеті “Проскурів” запроваджена рубрика “Школа
виживання”, у якій висвітлюються питання щодо переваг легальної
зайнятості та легальної заробітної плати.
Керівникам
підприємств
надаються
“пам’ятки”
про
недопустимість використання “тіньової” зайнятості та виплати
“тіньової” заробітної плати із зазначенням видів відповідальності
за порушення трудового законодавства.
У відділі трудових відносин та зайнятості населення
управління праці та соціального захисту населення працюють
телефони “гарячої лінії” (70-41-46, 65-42-81), на які можуть
звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю.
Протягом 2013 року працевлаштовано 4247 осіб на вільні та
новостворені робочі місця.

103. Сприяти
скороченню
безробіття
шляхом
працевлаштування незайнятого населення на вільні та
новостворені робочі місця
104. Забезпечити
розширення
спектру
професійної
У 2013 році в навчальних закладах та безпосередньо на
підготовки та перепідготовки безробітних під конкретні виробництві пройшли профнавчання 900 безробітних за більш як
замовлення
роботодавців
та
сприяти
їх 50 професіями, 635 з яких працевлаштовано.
працевлаштуванню після навчання
Під конкретні замовлення роботодавців навчалось 600 осіб
(141 особа за індивідуальними навчальними планами під
гарантовані робочі місця та 268 осіб шляхом стажування), які в
подальшому були працевлаштовані.
105. Залучати безробітних до громадських робіт
Протягом 2013 року у роботах тимчасового характеру взяли
участь 115 безробітних.
106. Сприяти
створенню
робочих
місць
для
У 2013 році працевлаштовано:
працевлаштування окремих соціально – демографічних
- 60 молодих осіб, яким надається перше робоче місце;
груп населення (молоді, якій надається перше робоче
- 135 жінок з дітьми віком до 6 років;
місце, жінок з дітьми, інвалідів)
- 49 інвалідів;
- 177 осіб передпенсійного віку.
107. Проводити профорієнтаційні заходи для молоді, яка
Протягом звітного періоду міським центром зайнятості
навчається в загальноосвітніх навчальних закладах проведено 121 різноманітний профорієнтаційний захід, в яких
(ярмарки професій, марафони робітничих професій, взяли участь 10185 осіб, що навчаються у навчальних закладах
тижні
профорієнтації,
презентації
професій, різних типів, у т.ч. 8030 – учнів загальноосвітніх шкіл.
професіографічні
екскурсії
на
ринкоутворюючі
Проведено:
підприємства), спрямовані на підвищення престижу
- ярмарок професій для старшокласників, на який
робітничих професій
запрошувались представники 15 навчальних закладів різного рівня
акредитації та роботодавці міста;

–

–
–

49,1 – ВК
–

–
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- профорієнтаційні тижні професій за напрямками “Кухар”,
“Слюсар
з
ремонту
автомобілів”,
“Водій”,
“Оператор
комп’ютерного набору”, “Секретар керівника”, “Швачка”, в яких
взяли участь 450 учнів 10-11 класів;
- конкурс фахової майстерності “Кращий за професією” серед
учнів 11 класів;
- екскурсії на підприємства міста – ТОВ “Бембі”, ХКП
“Спецкомунтранс”, ТМ “Насолода”, ПП “Глорія”, ПП Гуменюк.
Учні навчальних закладів міста прийняли участь у фестивалі
молодіжних трудових загонів “Ми працею славимо тебе, Україно!”
У кожному навчальному закладі обладнано програмноапаратні
комплекси
“Мотиваційний
термінал
розвитку
зацікавленості до професійного самовизначення”, в шкільних
бібліотеках організовані виставки тематичної літератури з
докладною інформацією про різні учбові заклади, робітничі
професії, проводяться батьківські лекторії та батьківські збори з
метою ознайомлення з сучасним ринком професій.
108. Сприяти працевлаштуванню категорії громадян, що
Протягом 2013 року на обліку в міському центрі зайнятості
мають додаткові гарантії на вільні вакантні робочі місця, перебувало 1453 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні
надавати консультації, проводити ярмарки та міні- працевлаштуванню. Працевлаштовано 410 осіб даної категорії.
ярмарки вакансій тощо
Всього:

–

49,1– ВК

3.2. Соціальний захист вразливих верств населення
109. Забезпечити своєчасне призначення та виплату з
Розглянуто звернення 29623 осіб на призначення всіх видів
державного бюджету всіх видів соціальних державних державної соціальної допомоги. Надана допомога, пов’язана з
допомог, в тому числі житлових субсидій, відповідно до охороною материнства і дитинства, на покращення матеріального
вимог чинного законодавства
стану дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
на соціальний захист малозабезпечених сімей, пенсіонерів,
інвалідів, найвразливіших категорій громадян.
Житловою субсидією за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету користувалось 10819 сімей.
110. Забезпечити фінансову підтримку малозабезпеченим
верствам населення за рахунок коштів міського бюджету
шляхом:

214404,6 – ДБ
6282,4 – ОБ
3819,2 – ПФ
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111. - надання житлових субсидій сім’ям, що складаються
лише з непрацездатних громадян, інвалідів І, ІІ групи та
перебувають на обліку в територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), дітей круглих сиріт, дітей, які залишилися без
батьківського піклування;
112. - надання 50% пільги по сплаті за житлово-комунальні
послуги сім’ям, в складі яких двоє і більше інвалідів І
групи;
113. - виплати грошової допомоги на кишенькові витрати
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування;
114. - доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля,
партизанам, визволителям міста Хмельницького від
німецько-фашистських
загарбників
та
колишнім
політв’язням та репресованим;
115. - виплати одноразової грошової допомоги пенсіонерам,
інвалідам, малозабезпеченим верствам населення міста,
які опинилися в складних життєвих обставинах
116. Провести капітальний ремонт житлових будинків і
квартир інвалідів війни, членів сімей загиблих
військовослужбовців та прирівняних до них осіб,
малозабезпечених верств населення
117. Забезпечити стабільне функціонування соціальних
закладів з надання соціальних послуг

Призначено житлові субсидії 13 сім’ям, що складаються лише
з непрацездатних громадян, інвалідів І, ІІ групи та перебувають на
обліку в територіальному центрі соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), дітей круглих сиріт, дітей, які
залишилися без батьківського піклування.

17,6 – МБ

Надано 50% пільгу по сплаті за житлово-комунальні послуги
11 сім’ям, в складі яких двоє і більше інвалідів І групи.

18,3 – МБ

Призначено грошових допомог на кишенькові витрати 201
дитині-сироті та дітям, позбавленим батьківського піклування

108,8 – МБ

Здійснено доплату до пенсії 43 особам.

Надано одноразову грошову допомогу 4742 особам.

56,3 – МБ

37,8 – ДБ
1140,2 – МБ

Для 15 інвалідів Великої Вітчизняної війни проведено
безоплатні капітальні ремонти житла.

165,1 – ДБ

В м. Хмельницькому функціонує 5 установ, які надають
соціальні послуги, 3 з них здійснюють соціальний захист і
реабілітацію дітей та молоді з обмеженими можливостями.
Протягом звітного періоду:
- територіальним центром соціального обслуговування надано
послуги 7636 особам;
- Центром реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з
розумовою відсталістю “Родинний затишок” надано послуг 86
особам;
- в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа
життя” пройшли реабілітацію 120 дітей-інвалідів.
- у будинку тимчасового перебування громадян, які втратили

6879,4 – МБ
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зв’язок з сім’ями “Центр реабілітації бездомних (безпритульних)”
“Промінь надії” надано 16453 послуги для 428 осіб, взято на облік
315 осіб (81 особа з місць позбавлення волі).
- в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню
здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими
можливостями “Берег надії” оздоровилось 284 особи.
118. Забезпечити проведення заходів з нагоди святкування
Проведено заходи з нагоди святкування:
державних, релігійних, професійних та інших свят
- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав (направлено 2658 вітальних листівок);
- Міжнародного дня прав жінок і миру (направлено 1886
вітальних листівок жінкам – інвалідам війни, учасницям бойових
дій, вдовам ветеранів війни);
- Великодніх свят (роздано 1800 пасок одиноким людям,
ветеранам та інвалідам);
- Дня визволення м. Хмельницького від німецько-фашистських
загарбників (направлено 8 вітальних листівок визволителям
м. Хмельницького, членам Проскурівського підпілля та особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною);
- Дня жертв політичних репресій;
- Дня перемоги у Великій вітчизняній війні (направлено 6128
вітальних листівок);
- Дня партизанської слави;
- Дня ветерана;
- Міжнародного дня інвалідів;
- Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
119. Проводити привітання жителів міста Хмельницького,
Вшановано 2 найстаріших жителів міста.
яким виповнюється 100 і більше років
120. Надати фінансову підтримку громадським організаціям,
Надано фінансову підтримку 20 громадським організаціям, в
в тому числі громадським організаціям інвалідів та тому числі 14 громадським організаціям інвалідів та ветеранів.
ветеранів
Всього:

198,7 – МБ

1,0 – МБ
147,7 – МБ
214607,5 – ДБ
6282,4 – ОБ
8568,0 – МБ
3819,2 – ПФ

3.3. Розвиток сучасної та якісної освіти
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121. Виділити кошти на проведення капітального ремонту в
Проведено капітальні ремонти в ЗОШ № 6, ЗОШ № 8, ЗОШ
10 шкільних закладах та в 10 дошкільних закладах
№ 24, ліцеї № 17, гімназія №1, НВК № 4, НВО № 1, ДНЗ № 29,
ДНЗ № 3, ДНЗ № 11, ДНЗ № 23, ДНЗ № 29, ДНЗ № 43, ДНЗ № 54 .
122. Відкрити в дошкільних навчальних закладах додатково
Відкрито додатково 5 груп: в ДНЗ № 11 – 2 групи, ДНЗ №43 –
14 груп: в ДНЗ №11 на вул. Якіра, 7 (3 групи), в ДНЗ 1 група, ДНЗ №29 – 1 група, ДНЗ № 49 – 1 група.
№43 на вул. Молодіжна, 5/1 (5 груп), ДНЗ №36 на
проспекті Миру, 84/2 (6 груп)
123. Придбати меблі для додаткових дошкільних груп
Придбано меблі для відкритих додаткових груп (ДНЗ № 11,
ДНЗ №29, ДНЗ № 36, ДНЗ № 43).
124. Оновити світлове оформлення сцени Палацу творчості
Придбано світлове обладнання для оформлення сцени Палацу
творчості дітей та юнацтва.
125. Провести ремонт обладнання спортивних, ігрових
Проведено
ремонт
обладнання
спортивних,
ігрових
майданчиків на території дошкільних навчальних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів № 56,
закладів
№18, №25, №38.
126. Придбати комп’ютерні класи, мультимедійні дошки,
Придбано 13 комп’ютерних класів, 29 інтерактивних дошок,
обладнання для профільних класів загальноосвітніх шкіл обладнання для 7 профільних кабінетів.
127. Забезпечити сучасним корекційно-відновлювальним
Виконання заходу перенесено на 2014 рік.
обладнанням спеціальні групи для дітей з вадами зору
ДНЗ №38
128. Організувати надання психолого-медико-педагогічних
При управлінні освіти створено на постійній основі міську
консультацій на постійній основі при управлінні освіти
психолого-медико-педагогічну
консультацію,
де
працює
консультант психолог та учитель дефектолог-логопед. До роботи у
консультації залучаються на громадських засадах лікарі різної
спеціалізації. З моменту створення комісії (27.02.2013 р.)
проведено 101 засідання комісії, на яких обстежено 947 дітей, в т.ч.
89 дітей-інвалідів.
129. Забезпечити участь учителів у конкурсі “Учитель року”
У другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу
та інших фахових конкурсах
“Учитель року-2013” взяли участь 4 вчителя навчальних закладів
міста, з яких троє вибороли другі місця в номінаціях
“Інформатика”, “Фізика”, “Музичне мистецтво”.
130. Відкрити фізико-математичну школу для обдарованих
Фізико-математична школа для обдарованих та здібних дітей
дітей міста
міста розпочала роботу з 15.10.2013 року на базі Хмельницького
колегіуму ім. Володимира Козубняка.
131. Забезпечити участь міських учнівських команд у
102 учні навчальних закладів міста прийняли участь у ІІІ
обласних, Всеукраїнських, Міжнародних предметних (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, з яких 86
олімпіадах, конкурсах
стали переможцями.

1237,2 – МБ
–

542,4 – МБ
97,2 – МБ
74,0 – ВК
1158,2 – МБ
–
102,0 – МБ

–

–
–
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132. Здійснювати виплату персональних стипендій міської
ради для обдарованих дітей, талановитої молоді та
молодих митців міста Хмельницького
133. Забезпечити виплату премії міської ради кращим
педагогічним працівникам навчальних закладів міста,
викладачам шкіл естетичного виховання та провідним
митцям м. Хмельницького
134. Забезпечити всебічну допомогу дітям пільгових
категорій:
135. - надати грошову допомогу дітям-сиротам-випускникам
9-х, 11-х класів;

15 учнів прийняли участь у ІY етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад, 6 стали переможцями, виборовши одне
перше, чотири других та одне третє місця.
61 учень прийняв участь в ІІ етапі (обласному) конкурсузахисту Малої академії наук України, 43 учня стали переможцями.
На Всеукраїнському етапі конкурсу перемогу отримали 5 учнів.
Здійснено виплату персональних стипендій міської ради для
обдарованих дітей, талановитої молоді та молодих митців міста
Хмельницького (всього 25 дітям).
Здійснено виплату премій міської ради кращим педагогічним
працівникам навчальних закладів міста, викладачам шкіл
естетичного виховання та провідним митцям м. Хмельницького
(всього 40 педагогічним працівникам).
Надано грошову допомогу 32 дітям-сиротам.

32,0 – МБ
374,3 – МБ

12,8 – МБ

136. - надати грошову допомогу дітям-сиротам, яким у 2013
Надано грошову допомогу 29 дітям-сиротам, яким у 2013 році
році виповнюється 18 років;
виповнилося 18 років.

52,5 – МБ

137. - забезпечити дітей-сиріт шкільною та спортивною
формами;

36,9 – МБ

Придбано спортивну форму для 123 дітей-сиріт.

138. - надати матеріальну допомогу для здобуття вищої
Надано матеріальну допомогу
освіти студентам пільгових категорій;
категорій для здобуття вищої освіти.

пільгових

140,0 – МБ

139. - організувати безкоштовне харчування дітей з
Організовано
безкоштовне
харчування
дітей
з
малозабезпечених
сімей,
дітей-сиріт
та
дітей, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
позбавлених батьківського піклування
батьківського піклування в загальноосвітніх школах та спеціальних
навчальних закладах.
140. Здійснювати ресурсне забезпечення запровадження
В м. Хмельницькому діє 2 загальноосвітніх навчальних
інклюзивного навчання (архітектурна доступність заклади, де запроваджена інклюзивна освіта для дітей з вадами
приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно- опорно-рухового апарату (СЗОШ №8) та слабозорих дітей (СЗОШ
технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення) №15), в 20 інклюзивних класах яких навчається 56 дітей з різними
в кожному навчальному закладі міста
нозологіями. З даною категорією дітей працює соціальний педагог,
психолог-реабілітолог,
логопед,
лікар-реабілітолог,
лікар-

675,1 – МБ

24

студентам

–
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141. Забезпечити роботу пришкільних оздоровчих таборів з
денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних
закладах, Палаці творчості дітей та юнацтва, Дитячоюнацькому оздоровчому комплексі “Чайка”
142. Забезпечити створення спеціальних груп для занять
фізичною культурою та спортом у навчальних закладах
міста для дітей з особливими потребами
Всього:

офтальмолог.
У навчальних закладах створені умови для вільного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями: 14 закладів
облаштовано пандусами, 5 – швелерами, 9 – кнопками виклику.
У 2014 році планується завершити будівництво зовнішнього
ліфта до приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №8.
Забезпечено роботу пришкільних таборів з денним
перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах, Палаці
творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацькому оздоровчому
комплексі “Чайка”, у яких відпочило 5549 дітей.
Впродовж літніх канікул оздоровлено 369 дітей пільгових
категорій.
Створено 45 спеціальних груп для занять фізичною культурою
та спортом у навчальних закладах міста для дітей з особливими
потребами, в яких займається 807 дітей.

3.4. Забезпечення доступності якісних медичних послуг
143. Продовжити облаштування амбулаторій загальної
В поточному році відкрито одну амбулаторію загальної
практики-сімейної медицини та дооснащення підрозділів практики-сімейної медицини на вул. Червонофлотська (мікрорайон
територіальних поліклінік необхідним устаткуванням: Ракове). Всього в місті функціонує 6 амбулаторій загальної
ЕКГ апаратами, автомобілями для забезпечення практики-сімейної медицини в віддалених мікрорайонах Лезневе,
невідкладної медичної допомоги, сумками-укладками Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове.
для лікарів загальної практики сімейної медицини
Для поліклінічних закладів у 2013 році придбано:
- для поліклініки № 1 – напівавтоматичний коагулометр,
стерилізатор, ЕКГ (2 од.), УВЧ, дистилятор, аналізатор глюкози,
холтер;
- для поліклініки №2 – пристрій для обробки рентгенівських
плівок, процесор медичний, стерилізатор, аквадистилятор,
коагулометр, гемоглобінометр, мікроскоп;
- для поліклініки №3 – рентгенівська трубка 20-50БД22-150,
гемокоаглометр,
аналізатор,
фотоколориметр,
AGFA-1000
проявочна машина автоматичної та фотохімічної обробки
рентгенівських плівок;
- для поліклініки №4, рентгенодіагностичний комплекс,

469,9 – МБ

–
4930,5 – МБ
74,0 – ВК
1680,5 – МБ
2,5 – ВК
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144. Забезпечити якісну та сучасну діагностику туберкульозу
на
ранніх
стадіях
(лабораторне
обстеження,
рентгенологічне обстеження, туберкулінодіагностика)

145. Забезпечити виконання Цільової програми “Цукровий
діабет” шляхом впровадження ранньої діагностики
захворювання на цукровий діабет із застосуванням
сучасних лабораторних досліджень (глікозильований
гемоглобін), аналіз крові на цукор, придбання
цукрознижуючих таблетованих препаратів, глюкометрів
та полоски; апарату цілодобового моніторингу глюкози

146. Забезпечити вільний доступ до консультування та
безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних
категорій населення

147. Забезпечити виконання “Загальнодержавної програми
імунопрофілактики
та
захисту
населення
від
інфекційних хвороб на 2009-2015 роки” шляхом:
 проведення вакцинації проти грипу населенню міста
“групи ризику” за епідемічними показами щеплень;
 профілактичних щеплень дітей та дорослих від
керованих інфекцій, згідно Календаря щеплень
148. Забезпечити виконання Загальнодержавної програми

велотренажер
НВ-80581НР1,
коагулометр
4
канальний,
гематологічний аналізатор, автоклав, стерилізатор, 5 мікроскопів
бінокулярних, щіпці біопсійні ендоскопічні (2 од.).
Протягом 2013 року проведено 2453 аналізи мокротиння на
виявлення бактерії туберкульозу, виявлено – 6 позитивних.
Пройшли профілактичне флюорографічне обстеження 163,8
тис. мешканців міста, що на 1,0% більше, ніж у 2012 році.
У 2013 році знизилась захворюваність на туберкульоз з 131 до
121 випадку, що складає 41,6 на 100 тис. населення.
План вакцинації БЦЖ новонароджених виконано на 85,1%.
На обліку перебуває понад 11 тисяч хворих на цукровий діабет,
в тому числі 1400 хворих лікуються препаратами інсуліну.
Проведено аналіз крові на цукор 238,6 тис. хворих, що на 12,6
тис. досліджень більше, ніж у 2012 році, 1138 визначень
гліколізованого гемоглобіну, що на 293 обстеження більше, ніж за
2012 рік.
В рамках акції по забезпеченню інсулінопотребуючих хворих
глюкометрами та тестосмужками малозабезпеченим громадянам
надано 600 глюкометрів (500 – за кошти благодійної організації
“Шлях до майбутнього”, 100 – за кошти міського бюджету).
Таблетованими цукрознижуючими препаратами хворі на
цукровий діабет забезпечувались відповідно до фінансування.
В кожній поліклініці забезпечено вільний доступ до
безоплатної здачі аналізу крові на ВІЛ-інфекцію та отримання
консультацій.
За 2013 рік зареєстровано вперше 112 носіїв ВІЛ-інфекції (на 2
випадки більше, ніж у 2012 році) та 66 хворих на СНІД (на 21
випадок менше, ніж у 2012 році).
План по проведенню первинного вакцинального комплексу
виконано на 94,7%, план щеплень дорослого населення виконано
на 76,2%. Недостатній відсоток виконання зумовлений перебоями у
постачанні вакцини.

Протягом 2013 р. вперше зареєстровано 1024 випадки

198,0 – МБ

255,0 – МБ
4465,9 – ОБ
140,0 –
спонсорські
кошти

–

1816,0 – ДБ
141,5 – МБ

53,2 – МБ
33

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016
роки (виявляти на ранніх стадіях онкологічні
захворювання, забезпечити належний рівень лікування
хворих, проводити санітарно-просвітницьку роботу
серед населення щодо ризиків виникнення онкологічних
захворювань)

149. Забезпечити
виконання
Державної
програми
“Репродуктивне здоров'я нації” на період до 2015 року
шляхом:
 оснащення акушерських стаціонарів необхідними
витратними
матеріалами
(одноразовими
вакуумекстракторами,
фетальними
моніторами,
інфузоматами,
вакуум-аспіраторами)
для
впровадження сучасних перинатальних технологій;
 проведення просвітницької роботи серед дітей,
підлітків та молоді з питань здорового способу
життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій,
які передаються статевим шляхом та ВІЛ

150. Сприяти
покращанню
матеріально-технічного
забезпечення лікувальних закладів

злоякісних новоутворень, що на 50 випадків більше, ніж у 2012
році. Питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень,
виявлених в ІІІ стадії складає 5,8%, що на 2 в.п. менше минулого
року; у ІV стадії – 10,2%, що на 0,4 в.п. менше, ніж у 2012 р.
Лікарями
лікувально-профілактичних
закладів
міста
проводиться санітарно-просвітницька робота серед мешканців
міста щодо профілактики онкологічних захворювань та
необхідності ранньої діагностики. За звітний період прочитано 300
лекцій та прийнято участь у проведені 6 радіо- та 3 телепередач.
Хмельницький міський перинатальний центр забезпечений
необхідними витратними матеріалами для впровадження сучасних
перинатальних технологій у рамках Державної Програми
“Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 р.”.
У 2013 році обстежено понад 6 тисяч жінок на інфекції, що
передаються статевим шляхом.
Проводилась просвітницька робота серед дітей, підлітків та
молоді з питань:
- здорового способу життя (прочитано 746 лекцій, взято участь
у 16 радіо та 6 телепередачах);
- планування сім'ї (прочитано 103 лекції, взято участь у 1 радіо
та 4 телепередачах);
- профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом
(прочитано 386 лекцій, взято участь 8 радіо та 8 телепередачах) та
ВІЛ інфекції (прочитано 484 лекції, взято участь 8 радіо та 5
телепередачах).
У 2013 році для лікувальних закладів міста придбано:
- для міської лікарні – гастрофібродуоденоскоп “Olimpus”,
резервне
джерело
живлення,
генератор,
пульсоксиметр,
дефібрилятор, нові меблі та інше;
- для міської дитячої лікарні – рентгенапарат, бронхоскоп,
електропрасувальний каток, дезкамери, компресори, інфузійні
двоканальні насоси, пульсоксиметри, біохімічний аналізатор,
аналізатор електролітів, апарат для визначення глюкози крові;
- для міського перинатального центру – 2 компресори до
апаратів відділення інтенсивної терапії новонароджених,
електрокардіограф, монітори.

89,4 – МБ
266,6 – ОБ
558,1 – ВК

1376,3 – МБ
378,7 – ОБ
92,0 – ВК
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151. Провести щорічний медичний огляд та лікування дітейінвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей
152. Забезпечити слуховими апаратами інвалідів з вадами
слуху (відповідно до звернень)
153. Забезпечити пільгове зубопротезування соціально
незахищеним верствам населення
154. Розробити Програму комп’ютеризації та оснащення
інформаційно-телекомунікаційними засобами мережу
первинної ланки медичної допомоги.
Всього:

Продовжується щорічна диспансеризація дітей-інвалідів, дітейсиріт та дітей з багатодітних сімей.
Забезпечено слуховими апаратами 30 ветеранів війни з вадами
слуху.
Забезпечено пільгове зубопротезування 451 пільговику та 25
ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Розпочато розробку проекту Програми комп’ютеризації та
оснащення інформаційно-телекомунікаційними засобами мережу
первинної ланки медичної допомоги.

73,1 – МБ
21,8 – МБ
275,0 – МБ
–
1816,0 – ДБ
5111,2 – ОБ
4163,8 – МБ
652,2 – ВК
140,0 –
спонсорські
кошти

3.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді, захист прав дітей
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155. Здійснювати соціальний супровід багатодітних сімей
Станом на 01.01.2014 року в місті проживає 982 багатодітні
міста
сім’ї, в яких виховується 3112 дітей, функціонують два дитячі
будинки сімейного типу і дві прийомні сім'ї, в яких виховуються 19
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Під соціальний супровід взято 215 сімей, що потрапили в
складні життєві обставини (з них 172 сім’ї, які мають
неповнолітніх дітей), яким надають допомогу психологи, юристи
та соціальні працівники.
Проведено обстеження 86 багатодітних родин, за результатами
яких станом на 01.01.2013 року надано благодійну допомогу 11
родинам.
Крім того, громадською організацією “Багатодітні сім’ї
“Ненька” надано благодійну допомогу 29 багатодітним родинам (7
матраців, 4 ліжка, дитячий візок, 7 пар лиж, 2 дитячих велосипеда,
3 дитячих автомобільних крісла, одяг та ін.).
Надано 921 проїзний квиток батькам багатодітних сімей та
матерям-героїням, які не досягли пенсійного віку.
Організовано вітання 13 матерів, які народили немовлят в
міському перинатальному центрі в першу добу 2013 року.
За 2013 рік Почесною нагородою України “Мати-героїня”
нагороджено 17 багатодітних матерів, яким виплачено одноразову
допомогу з державного бюджету та вручені подарунки від міського
голови. Станом на 01.01.2014 року в місті проживає 123 багатодітні
матері – хмельничанки, які мають почесне звання “Мати-героїня”.
Проведено міський конкурс “Таланти дітей з багатодітних
родин”, в якому прийняли участь 40 дітей, та прийнято участь в
обласному конкурсі “Таланти багатодітних родин”, 11 переможців
якого відпочивали в МДЦ “Артек”.
156. Проводити заходи спрямовані на підвищення престижу
Для формування позитивного іміджу сім’ї та утвердження
сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення
сімейних традицій для учнів та студентів шкіл та навчальних
закладів прочитано 118 лекцій сімейної тематики: “Сімейні
цінності в родині”, “Відповідальна поведінка батьківства”, “У
пошуках сімейного ладу” тощо.
В рамках реалізації програми “Соціальна підтримка молодої
сім’ї”, метою якої є підготовка молоді до одруження, надання
соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних послуг молоді

207,6 – ДБ
42,0 – ОБ
168,0 – МБ
23,0 –
спонсорські
кошти

–
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157. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, що
потребують особливої соціальної уваги та підтримки в
дитячих оздоровчих закладах

у раціональному вирішенні можливих сімейних проблем, створенні
нормального психологічного клімату в сім’ї, запобігання
розлучення в Клубі майбутніх наречених проведено 26
презентаційних занять для 1042 учнів та студентів середньоспеціальних та вищих навчальних закладів.
Міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводиться робота з вагітними, які відмовляються ставати на
облік у перинатальний центр та відносяться до групи ризику, як
матері, які можуть відмовитись від новонародженого. Протягом
2013 року проведено роботу з 19 майбутніми матерями, 5 з яких
мали намір відмовитись від новонароджених дітей, 4 змінили своє
рішення.
Оздоровлено 250 дітей пільгових категорій, з них 158 дітей у
МДЦ “Артек” та ДЦ “Молода гвардія” за кошти державного
бюджету, 123 дитини у дитячих оздоровчих закладах Кам’янецьПодільського району та Одеської області за кошти обласного
бюджету, 47 дітей у ПНЗ ДЮОК “Чайка” за кошти міського
бюджету.
Придбано спортивний інвентар для клубів Центру по роботі з
дітьми та підлітками, а саме 3 комп’ютера, 9 настільних ігор, м’ячі
баскетбольні та футбольні тощо.
Проведено 50 розважальних заходів для молоді, в яких взяли
участь 29,6 тис. осіб.

158. Придбати спортивний інвентар для клубів міського
Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем
проживання
159. Забезпечити проведення розважальних заходів для
молоді (до дня закоханих, дня молоді, дня студента
тощо)
160. Проводити заходи з профілактики негативних явищ у
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
молодіжному середовищі (лекції, тренінги, вуличні акції, проведено:
індивідуальні консультації тощо)
- 2593 індивідуальні консультації;
- 141 лекція (охоплено 5904 особи);
- 105 бесід (охоплено 1035 осіб);
- 155 тренінгових занять (охоплено 3513 осіб).
161. Забезпечити функціонування профільних закладів:
Забезпечено функціонування профільних закладів:
Центру роботи з дітьми та підлітками, Центру
- Центру по роботі з дітьми та підлітками, яким проведено
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, СКЦ театралізовані свята “Новорічна казка зими” та “Проводи Зими“Плоскирів”
зустрічі Весни”, вечір-зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної
війни, присвячені Дню захисника Вітчизни, 69-й річниці
визволення Хмельницького від німецько-фашистських загарбників,

553,0 – ДБ
330,1 – ОБ
98,0 – МБ

76,4 – МБ
248,0 – МБ
–

1324,3 - ДБ
2405,2 – МБ

37

заходи до Дня довкілля, Всесвітнього дня книги, Дня матері та
сім’ї, театралізоване свято “Діти-наше майбутнє”, екскурсію до
державного заповідника “Самчики”;
- 25 клубів за місцем проживання (8 бюджетних, 17 на умовах
госпрозрахунку), де займається 1176 дітей.
У 6 гуртках та секціях СКЦ “Плоскирів” займається 128 дітей.
З початку року у центрі проведено 6 змагань з різних видів спорту.
дитячих
Надано підтримку 9 молодіжним громадським організаціям.

162. Забезпечити
підтримку
молодіжних,
громадських організацій та обдарованої молоді
163. Сприяти реалізації права дитини на виховання в сім’ї
У місті функціонують два дитячі будинки сімейного типу та
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, дві прийомні сім'ї, в яких виховуються 19 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
позбавлених батьківського піклування.
Протягом звітного року всиновлено 55 дітей, у тому числі 24 –
іноземними громадянами, влаштовано під опіку 20 дітей.
З метою влаштування дітей вищеназваних категорій на сімейні
форми виховання проводиться інформаційно-роз’яснювальна
робота серед потенційних усиновлювачів.
164. Забезпечити своєчасне виявлення та превентивне
Протягом 2013 року:
виховання дітей, які опинились у складних життєвих
- проведено 60 профілактичних рейдів, а саме: “Діти вулиці”,
обставинах
“Вокзал”, “Підліток”, “Обмеження перебування дітей без
супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, у закладах дозвілля,
громадського харчування, розважальних закладах, на вулицях міста
та інших громадських місцях м. Хмельницького”;
- обстежено житлово-побутові умови дітей у 475 сім’ях;
- ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності
102 батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків;
- позбавлено батьківських прав 21 особу стосовно 24 дітей;
- передано в Хмельницький міськрайонний суд 3 справи за
позовом органу опіки та піклування щодо відібрання дитини в
батьків без позбавлення їх батьківських прав та 3 справи щодо
позбавлення батьків батьківських прав.
165. Проводити просвітницьку роботу та надання правової
В 30 навчальних закладах міста проведено просвітницькодопомоги батькам та учням загальноосвітніх закладів профілактичні заходи щодо попередження насильства в сім'ї,
міста
роз'яснення вимог чинного законодавства про відповідальність
неповнолітніх осіб за скоєння злочинів і правопорушень,
відповідальності батьків за виховання дітей, попередження

19,9 – МБ
–

–

–
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166. Забезпечити проведення святкових заходів для дітей до
Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Дня святого
Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, і тих, які
виховуються в складних матеріально-побутових умовах

вживання алкогольних, тютюнових і наркотичних речовин.
Щоквартально проводяться круглі столи для опікунів та
піклувальників, дітей під опікою “Здоров’я дитини – здоров’я
нації”
Проведено святкові заходи:
- до Міжнародного дня захисту дітей в парку ім. М.Чекмана, в
якому взяли участь близько 100 дітей;
- до Дня знань, на якому урочисто вручено подарунки
першокласникам, які є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування.

Всього:

3.6. Задоволення культурних потреб людини
167. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів з
У 2013 році проведено 177 загальноміських заходів, зокрема
нагоди державних, народних, професійних свят, до Дня Соборності України, річниці виводу військ з Афганістану,
фестивалів, конкурсів, Дня міста
Міжнародного Дня рідної мови, Міжнародного дня прав жінок та
миру, 69-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників,
Шевченківських днів, народне свято проводів Зими – зустрічі
Весни, відкритий фестиваль-конкурс патріотичної пісні і музики
“Червона калина”, святковий концерт з нагоди Дня захисника
Вітчизни, міські конкурси учнівської творчості “Об’єднаймося ж,
брати мої” та “Найкращий читач року”, виставка під відкритим
небом “Писанка Хмельницького”, фестиваль європейської
культури “З Європою в серці”, фестиваль творчості обдарованих
дітей “Сузір’я перлин”, свято відкриття туристичного сезону,
відкриті
фестивалі-конкурси
народної
хореографії
ім. В. Глушенкова тощо.
168. Забезпечити
виплату
персональних
стипендій
14 обдарованим учням та 20 викладачам виплачено
обдарованим дітям, викладачам шкіл естетичного персональну стипендію.
виховання, провідним митцям міста
169. Сприяти участі талановитих дітей та молоді, творчих
В конкурсах та фестивалях взяли участь 1486 виконавців, 677
колективів міста у фестивалях і конкурсах всіх рівнів
з яких стали переможцями.

–

2084,9 – ДБ
372,1 – ОБ
3015,5 – МБ
23,0 –
спонсорські
кошти
707,9 – МБ
10,1 –
спонсорські
кошти

196,5 – МБ
60,8 – МБ
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170. Забезпечити надання пільг обдарованим дітям та молоді
Надано пільги в оплаті за навчання в мистецьких школах 530
в оплаті за навчання в мистецьких школах
обдарованим дитям та молоді.
171. Продовжити реконструкцію міського будинку культури
Проведено технічну експертизу даху приміщення міського
на вул. Проскурівській, 43
будинку культури на вул. Проскурівській, 43 для корегування
проектно-кошторисної документації. Виготовлено робочий проект
на добудову гурткових приміщень.
172. Провести ремонт
приміщення дитячої школи
Проведено ремонт даху та навчальних класів дитячої школи
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на вул.
на вул. Проскурівська, 67
Проскурівська, 67.
173. Забезпечити видання фотоальбому творів обласної
Видано фотоальбом творів членів обласної організації
організації Національної спілки художників, книги Національної
спілки
художників
України
“Художники
“Медики Чорнобиля”, збірки творів П.Карася
Хмельницького” (3000 примірників), придбано для бібліотек міста
збірку творів П.Карася (120 примірників) та книгу “Медики
Чорнобиля” (35 примірників).
174. Придбати
звукопідсилювальну
апаратуру
для
Придбано звукопідсилювальну апаратуру.
проведення загальноміських заходів
Всього:

3.7. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту
175. Забезпечити виконання заходів “Програми реалізації
Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної
молодіжної політики та розвитку фізичної культури та культури та спорту в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки
спорту в м. Хмельницькому
на 2012-2016 роки”, виконувалась відповідно до затверджених заходів. Зокрема,
передбачених на 2013 рік
проведено ряд фізкультурно-спортивних заходів та заходів щодо
підтримки дітей та молоді, надано допомогу для участі спортсменів
у змаганнях, забезпечено роботу “Клубу майбутніх наречених”,
спеціалізованої служби “Консультативний пункт “Довіра” та ін.
176. Провести міські фізкультурно-спортивні заходи з
Протягом 2013 року проведено 166 міських фізкультурноолімпійських та не олімпійських видів спорту (у тому спортивних заходів, у тому числі змагання з шахів та настільного
числі для інвалідів)
тенісу серед спортсменів-інвалідів.
177. Сприяти участі міських спортсменів (збірних команд
Надано фінансову допомогу командам з ігрових видів спорту
міста) в обласних, всеукраїнських та міжнародних для участі в Чемпіонатах України (футбол, фут зал, гандбол, регбі).
змаганнях
Збірні команди міста приймали участь в 45 обласних
змаганнях, які організовував департамент освіти і науки, молоді та

330,2 – МБ
91,6 – МБ

363,0 – МБ
87,7 – МБ
50,0 –
спонсорські
кошти
95,0 – МБ
1932,7 – МБ
60,1 –
спонсорські
кошти
–

203,3 – МБ
901,6 – МБ
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178.

179.

180.

181.

спорту Хмельницької ОДА.
Забезпечити належне функціонування дитячо-юнацьких
Забезпечено належне функціонування трьох дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, придбання необхідного інвентарю та спортивних шкіл міста, в яких займається 1593 дитини.
обладнання
Завершити реконструкцію легкоатлетичного ядра на
Продовжувались роботи по реконструкції та облаштуванню
спортивному комплексі “Поділля” ДЮСШ №1 на вул. бігових доріжок та секторів для стрибків та метань на спортивному
Проскурівській, 81 (незавершене будівництво)
комплексі “Поділля” ДЮСШ №1. З державного бюджету виділено
2311,3 тис.грн. Завершення робіт заплановано на 2014 рік.
Провести капітальний ремонт спортивного майданчика в
Завершено реконструкцію спортивного майданчика із штучним
парку ім. І.Франка, підлоги спортивних залів ДЮСШ №1 покриттям в парку ім. І.Франка.
на вул. Щорса, 17 та підлоги в залі фехтування ДЮСШ
Проведено заміну підлоги спортивних залів ДЮСШ №1 на вул.
№2 (пров. Пекарський, 2)
Щорса, 17 та підлоги в залі фехтування ДЮСШ №2 на пров.
Пекарський, 2.
Забезпечити виплату персональної стипендії десяти
Здійснено виплату персональних стипендій міської ради 10
кращим спортсменам міста
кращим спортсменам.
Всього:

5. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
5.1. Збереження довкілля
182. Здійснювати
контроль
за
дотриманням
вимог
За звітний період здійснено 333 перевірки дотримання вимог
природоохоронного законодавства, Правил благоустрою природоохоронного законодавства та 354 обстеження щодо
території міста
дотримання Правил благоустрою території міста, за результатами
яких складено 359 протоколів про адміністративні правопорушення
на загальну суму 158,9 тис.грн.
183. Проводити просвітницьку роботу з питань екологічної та
Проведено конференцію до Дня Водних ресурсів “Екологічний
природоохоронної
політики
(науково-технічні стан водних об’єктів у м. Хмельницькому” та навчальний семінар
конференції, семінари, заходи з пропаганди охорони для підприємств, установ, організацій щодо поводження з
навколишнього середовища тощо)
небезпечними відходами.
Спільно з Асоціацією міст України проведено фахову
майстерню “Екологічна політика. Шляхи поводження з
побутовими відходами”.
Прийнято участь у проведенні міжнародної акції “Година
Землі 2013”.
Надано 30 репортажів та інтерв’ю на ТРК “Місто”, ТРК
“Поділля – Центр” щодо:
- безпечного поводження з відходами енергозберігаючих ламп;

5523,6 – МБ
1556,3 – ДБ
173,0 – МБ
939,8 – МБ

57,7 – МБ
1556,3 - ДБ
7799,0– МБ
–

–
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184. Проводити роботи з озеленення міста та догляду за
зеленими насадженнями (посадка дерев, капітальний та
поточний ремонт зелених насаджень, благоустрій
скверів та парків)

185. Провести місячник санітарної очистки та благоустрою
міста і заходи до Дня довкілля
186. Забезпечити виконання заходів щодо підтримки в
належному стані заплав, русел річок, водойм міста та їх
захисту від забруднення та засмічення
187. Проводити роботи по заміні зношених каналізаційних
мереж, ремонту очисних споруд

- збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- прибирання прилеглої території підприємств, установ,
організацій;
- проведення місячника по благоустрою;
- дотримання вимог Правил благоустрою території міста
Хмельницького та інші.
Надано 38 інформаційних матеріалів на ТРК “Місто”, ТРК
“Поділля-центр”, ТV7+, 33 канал, в газету “Проскурів” та “Всім”.
Проведено заходи з озеленення міста та догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою скверів та парків, а саме:
- утримання 104,6 Га парків;
- видалення аварійних дерев;
- обрізання крони дерев та кущів, вирізування сухих гілок,
знешкодження омели;
- утримання зеленої зони по вул. Пушкіна;
- утримання прибережної смуги озера в м-ні Озерна;
- садіння квіткових рослин по місту;
- догляд за квітниками та газонами.
В місті проведено місячник санітарної очистки та благоустрою
міста та заходи до Дня довкілля. Загалом прибрано та
впорядковано 396 га прибудинкових територій, 110 га парків та
скверів, 18 км прибережних смуг.
За звітний період виконано розчистку струмків у мікрорайонах
Лезневе та Ружична та водовідвідних каналів, видалено аварійні та
засохлі дерева в заплаві р. Південний Буг.
МКП “Хмельницькводоканал” проведено заміну 51 м.п.
зношених каналізаційних мереж, відремонтовано та накрито 175
каналізаційних колодязів.
Відремонтовано самопливний каналізаційний колектор на
Старокостянтинівському шосе, 5.
На міських очисних спорудах проведено ремонт обладнання
повітродувної насосної станції, первинних і вторинних
відстійників, біофільтрів, зовнішніх бортів та скребкового
механізму, напірного трубопроводу, мулопроводу із заміною
пошкодженої ділянки довжиною 108 п.м., замінено засувку на
блоці доочистки.

5899,9 – МБ
313,5 – міський
ФОНПС

3,4 – міський
ФОНПС
29,0 – МБ
81,2 – міський
ФОНПС
93,0 – МБ
250,8 – ВК
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188.

189.

190.
191.

Придбано насосні агрегати марки КСФ та Feka для належної
роботи каналізаційного господарства.
Організувати та провести конкурс на визначення
Місто Хмельницький в числі 10-ти інших міст України
переможця по будівництву сміттєпереробного заводу в приймає участь в національному проекті “Чисте місто” - система
рамках програми “Чисте місто”
комплексів з переробки твердих побутових відходів”.
Для реалізації Проекту Державним агентством з інвестицій та
управління національними проектами України створено державне
підприємство “Національний проект “Чисте місто”, яке провело
морфологічне дослідження твердих побутових відходів, розробило
техніко-економічне
обґрунтування
будівництва
сучасних
сміттєпереробних комплексів, вимоги до інвесторів та критерії
залучення інвесторів для реалізації Проекту.
Для підготовки та надання рекомендацій щодо розгляду
пропозицій потенційних інвесторів при Державному агентстві з
інвестицій та управління національними проектами України
створена тимчасова робоча підгрупа, до складу якої ввійшли
представники міст-учасників. Робочою підгрупою визначено
переможця конкурсного відбору на будівництво заводу по
переробці твердих побутових відходів в м.Хмельницькому ТОВ
“Еко-інженіринг”.
Улаштувати контейнерні майданчики для збирання
Улаштовано 24 контейнерних майданчики, де встановлено 108
побутових відходів в мікрорайоні “Озерна”
євроконтейнерів для збирання твердих побутових відходів в
мікрорайоні Озерна.
Придбати 2 сміттєвози та євроконтейнери
З початку 2013 року придбано 2 сміттєвози, 327
євроконтейнерів.
Проводити роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ
З початку року ліквідовано 286 стихійних сміттєзвалищ.
Всього:

5.2. Підвищення безпеки життя та охорони праці
192. Забезпечити виконання заходів з попередження
В м. Хмельницькому при житлово-експлуатаційних конторах
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та працює 15 консультативних пунктів, якими надано 623
природного характеру на території міста: виготовлення консультації щодо дій у надзвичайних ситуаціях 1241 особі.
друкованих засобів наочної агітації, методичних

–

–
2444,2 – МБ
566,4 – МБ
9032,5 – МБ
250,8 – ВК
398,1 – міський
ФОНПС
–

43

193.

194.

195.

196.

197.

198.

посібників; оснащення необхідними матеріалами мережі
навчально-консультаційних пунктів; проведення заходів
до Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини
Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного
законодавства з питань охорони праці на підприємствах,
в установах та організаціях усіх форм власності
Забезпечити
накопичення
матеріально-технічних
цінностей резерву місцевого рівня до обсягів
затвердженої Номенклатури
Організувати та провести засідання: комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
і
надзвичайних
ситуацій; Ради з питань безпечної життєдіяльності
населення міста
Надавати методичну допомогу керівникам підприємств,
установ, організацій усіх форм власності та фізичним
особам – суб’єктам підприємницької діяльності з питань
впровадження в дію системи управління охороною праці
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення міста з питань регулювання відносин між
роботодавцем та працівником у галузі реалізації прав на
здорові і безпечні умови праці
Провести реконструкцію причалу комунальної аварійнорятувальної служби на водних об’єктах
Всього:
Разом:

Директор департаменту економіки

Здійснено 100 перевірок стану охорони
підприємствах, в установах та організаціях міста.

праці

на

У 2013 році обсяги накопичення матеріально-технічних
цінностей резерву місцевого рівня становили 76% до обсягів
затвердженої Номенклатури.
Проведено 3 засідання ради з питань безпечної
життєдіяльності населення та 12 засідань комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Надано методичну допомогу 100 суб’єктам господарської
діяльності з питань впровадження в дію системи управління
охороною праці.
Надано інформацію з питань регулювання відносин між
роботодавцем та працівником у галузі реалізації прав на здорові і
безпечні умови праці в ЗМІ: радіо - 10, телебачення - 9, преса - 2,
мережа Інтернет – 15.
Проведено реконструкцію причалу комунальної аварійнорятувальної служби на водних об’єктах.

–
–
–

–

–
159,0 – МБ
159,0 – МБ
347183,1
в т.ч.
227218,9 – ДБ
11765,7 – ОБ
91106,1 – МБ
11285,2 – ВК
5267,8 – Фонди
539,4 –
спонсорські та
кошти

О. Бохонська
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