Спільними зусиллями подбаємо про наше місто!

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО РОБОТУ В 2013 РОЦІ
У 2013 році зусилля міської
влади були спрямовані на
забезпечення:
- ефективного управління
містом;
- стабільного
функціонування
житлово-комунального
господарства;
- наповнення бюджету;
- залучення інвестицій;
- зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг;
- створення безпечних та комфортних умов проживання хмельничан;
- вирішення питань соціального захисту населення.
В цілому впродовж року відбулось 10 засідань сесій міської ради, на яких прийнято
456 рішень та розглянуто 22 місцеві ініціативи, проведено 8 інформаційних днів, на яких
обговорювалось 21 питання. Постійними комісіями міської ради було розглянуто 626 питань.
Прийнято 6 нових програм:
- Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік;
- Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 20132016 роки;
- Цільова програма “Культура міста Хмельницького на 2013-2015 роки”;
- Інвестиційна програма комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі”
на плановий період (2014 рік);
- Інвестиційна програма комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго”
на плановий період (2014 рік);
- Інвестиційна програма комунального підприємства “Хмельницькводоканал” на
плановий період (2014 рік).
Виконавчий комітет міської ради провів 26 засідань, на яких розглянуто і прийнято
907 рішень.
2013 рік був складним роком через економічну та політичну кризу в країні.
Найбільшою проблемою року було несвоєчасне проведення видатків бюджетних
коштів органами Держказначейства. Загальна сума коштів по загальному та
спеціальному фондах, яка “зависла” у казначействі станом на 01.01.2014 року
становила 30,0 млн. грн. Це спричинило значні проблеми для міського бюджету, зокрема, у
вигляді величезних сум штучної кредиторської заборгованості, та ще більших сум
непроведених і повернутих до бюджету платежів від одержувачів коштів, штрафних санкцій
від постачальників, підрядників, їх відмови від подальшої співпраці з органами місцевого
самоврядування, і найголовніше – це привело до блокування вирішення важливих питань
соціально-економічного розвитку територіальної громади, зрив інвестиційних проектів.
Таким чином, було зупинено капітальний ремонт доріг, не розпочато капітальний ремонт
спортивних дитячих майданчиків, Привокзальної площі, не завершено реконструкцію скверу
ім. Т. Шевченка, не розпочато розчистку та благоустрій правої притоки річки Плоскої.
Всього у 2013 році на забезпечення життєдіяльності міста не вдалось спрямувати 27,7
млн. грн. зібраних до бюджету коштів.
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Не зважаючи на складні фінансові умови злагоджена робота комунальних підприємств
міста за підтримки всієї територіальної громади вивела місто Хмельницький за багатьма
показниками соціально-економічного розвитку на передові позиції в Україні.
Місто Хмельницький у 2013 році посіло дев’яте місце у рейтингу журналу “Фокус”
“50 найкращих міст для життя в Україні” (в 2012 році - 14) та увійшло в ТОП-20
інвестиційно привабливих міст України за рейтингом журналу “Forbes”.
Високо оцінена в державі робота комунальних підприємств міста:
- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2013 році очолило щорічний загальнонаціональний статистичний соціальноекономічний рейтинг підприємств України та здобуло звання “Комунальне підприємство
року – 2013”;
- КП “Південно-Західні тепломережі” посіло друге місце серед теплопостачальних
організацій України в конкурсі на звання “Краще підприємство комунальної
теплоенергетики України”;
- ХКП “Електротранс” отримало друге місце (у групі підприємств з кількістю
тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще підприємство міського
електротранспорту України за підсумками роботи в ІІІ кварталі 2013 року.
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БЮДЖЕТ
З метою збільшення надходжень до міського бюджету та ефективного використання
бюджетних коштів у 2013 році прийнято:
- зміни до Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки в місті Хмельницькому;
- рішення про впорядкування управління об’єктами комунальної власності
територіальної громади міста Хмельницького;
- заходи щодо збільшення надходжень до міського бюджету та економії бюджетних
коштів на 2013 рік.
За 2013 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1001,3 млн. грн., що на
35,3 млн. грн. або на 3,4% менше обсягу бюджету 2012 року. При цьому, обсяг доходів
загального та спеціального фондів міського бюджету без трансфертів з державного бюджету
склав 579,9 млн. грн. і перевищив обсяг 2012 року на 78,9 млн. грн. або на 15,7%. Обсяг
трансфертів з державного бюджету за 2013 рік склав 421,4 млн. грн., що на 113,2 млн. грн.
або на 21,2% менше, ніж в 2012 році.
Зростання надходжень до бюджету міста досягнуто завдяки збільшенню:
- надходжень по основному джерелу доходів – податку на доходи фізичних осіб (на
24,9 млн. грн. або 8,4%);
- надходжень плати за землю (на 9,7 млн. грн. або 16,0%);
- надходжень єдиного податку на підприємницьку діяльність (на 16,1 млн. грн. або в
1,3 рази);
- надходжень податку на прибуток та частки прибутку комунальних підприємств (на
18 млн. грн. або в 12,4 рази).
Обсяги доходів міського бюджету, млн. грн.
Джерела доходів
ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ ДОХОДІВ,
з них:
 обсяг закріплених доходів
в т. ч. податок з доходів фізичних осіб




обсяг власних доходів
в т. ч. місцеві податки і збори
цільовий фонд міської ради
трансферти з державного та
обласного бюджетів

2010 р.
677,9

2011 р.
819,0

2012 р.
1036,6

2013 р.
1001,3

270,7
237,6

275,4
273,2

295,4
294,7

320,1
319,6

128,8
36,1
11,4

160,0
5,9
10,2

195,8
6,5
10,8

254,9
6,7
4,9

267,0

373,4

534,6

421,4

До бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста за 2013 рік надійшли
кошти в сумі 80,9 млн. грн., що на 23,4 млн. грн. або на 41% більше, ніж за 2012 рік. За
рахунок коштів бюджету розвитку забезпечено будівництво та реконструкцію комунальних
об'єктів, капітальний ремонт доріг, житла та об'єктів благоустрою, придбання техніки й
обладнання для комунальних підприємств.
У 2013 році з Державного бюджету отримано дотацію вирівнювання на
виконання делегованих повноважень в сумі 124,4 млн. грн. та додаткові дотації з
Державного та обласного бюджетів в сумі 7,3 млн. грн., які в повному обсязі спрямовані на
фінансування бюджетних галузей міста.
У 2013 році до бюджету міста надійшла субвенція з Державного бюджету на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг, обсяг надходження якої за
звітний рік склав 11,1 млн. грн.
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Обсяги видатків за основними галузями у 2010-2013рр., млн. грн.
2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Видатки, всього

692,3

817,2

1007,7

980,3

з них:
 освіта
 охорона здоров'я

240,2
146,7

257,4
159,1

315,4
177,8

334,0
175,0

190,6
9,4
2,5
22,5
49,3

211,9
6,2
2,6
25,8
114,7

246,7
8,1
3,1
30,7
185,6

283,3
8,5
4,2
32,5
104,1

-

46,0

110,9

7,2

12,0

10,7

18,1

18,7

3,7
5,0

5,0

11,7
3,0

9,6
5,7

 соціальний захист
 фізична культура та спорт
 сім'я та молодь
 культура та туризм
 житлово-комунальне господарство
з них:
- субвенція з державного бюджету на
відшкодування різниці в тарифах
- будівництво, реконструкція, ремонт та
утримання автомобільних доріг,
в т. ч . субвенції:
- транспорт

Структура видатків загального фонду міського бюджету
(без трансфертів з державного бюджету України)
по основних галузях у 2013 році
Охорона
здоров'я 27,8%
Освіта 51,9%

Інші 6,6%

ЖКГ 5,2%
Сім'я та
молодь 0,7%
Фізична
культура та
спорт 1,2%

Соціальний
захист 1,8%

Культура та
туризм 4,8%

Незважаючи на фінансові труднощі забезпечено протягом 2013 року своєчасну
виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, відпускних, матеріальної
допомоги, а також винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам.
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по місту за
2013 рік становила 2719 грн., що на 8,5% більше, ніж у 2012 році
(2506 грн.). Однак її рівень був меншим за середній показник у державі (3234 грн.).
Показники середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного
працівника у 2010-2013 роках, грн.
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Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2014 року
зменшилась на 774,5 тис. грн. або 28,5% у порівнянні з початком року і склала 1,9 млн.
грн. Кількість підприємств боржників зменшилась з 13 до 6. Заборгованість по заробітній
платі у бюджетних установах відсутня.
Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати у 2012-2013 роках, грн.
3886,2
3448,2

3479,5

3635,6
3401,2
3077,7

2714,1

2740,2

2810,2

2842,9

2714,1
2429,3 2432,9

2715,8

2825,8 2743,7

2723,5

2902,2

2453

2261,8

2185,3

01.01

2706,8

2747,2
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01.02
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01.04
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2012 рік

01.08

01.09

01.10

01.11

2204,1
1939,6

01.12

01.01

2013 рік

У структурі боргу частка економічно активних підприємств складає 61,9%
(4 підприємства), частка підприємств, стосовно яких тривають провадження у справах про
банкрутство – 27,4% (1 підприємство), економічно неактивних підприємств – 10,7%
(1 підприємство).
З метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати, підвищення її
рівня, легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати
вживались наступні заходи:
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- проведено 252 перевірки дотримання трудового законодавства, якими виявлено
893 порушення, в тому числі на 21 підприємстві виявлено заборгованість із виплати
заробітної плати на суму 2,9 млн. грн. За результатами перевірок зменшено заборгованість на
13 підприємствах на суму 979 тис. грн., в тому числі повністю ліквідована заборгованість на
8 підприємствах на суму 579 тис. грн.;
- проводився щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної плати на
підприємствах міста. Так, із 416 підприємств, що звітують у органи статистики, у січні 2013
року на 35 підприємствах спостерігався середній розмір заробітної плати менший за
законодавчо встановленого мінімуму. В грудні 2013 року в результаті вжитих заходів
кількість таких підприємств зменшилась до 10;
- 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.
Кількість працездатного населення міста станом на 01.01.2014 року – 196,7 тис.
осіб.
В економіці міста станом на 01.01.2014 року зайнято майже 106 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття у 2013 році залишився на рівні попереднього
року і склав 0,6%.
Динаміка рівня безробіття на початок року, %
0,8
0,7
0,6

2010

2011

2012

0,6

2013

У 2013 році у місті створено 6562 робочих місця, що становить 139,8% до
запланованого Програмою зайнятості населення м. Хмельницького на 2012-2014 роки (4694).
В той же час, ліквідовано 3198 робочих місць. Кількість створених робочих місць
перевищила кількість ліквідованих на 3364 або в 2 рази.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
Рівень розвитку промислового виробництва у місті визначають 85 промислових
підприємств.
Протягом 2013 року підприємствами реалізовано промислової продукції на суму
4,5 млрд.грн., що на 7,1% більше, ніж у 2012 році. Частка міста в загальнообласному
показнику становила 27,3%.
Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 17,1 тис. гривень.
Підприємства продовжували удосконалювати виробничі процеси та обладнання.
Зокрема: переобладнано на тверде паливо існуючі тунельні пічки для випалу керамічної
невогнетривкої цегли на ТДВ “Завод будівельних матеріалів”, впроваджено обладнання
для високошвидкісної обробки деталей на ПВКФ “Бджілка”, обладнання для друку на
бар’єрній плівці на ТОВ “Сіріус Екстружен”, вертикального обробного центру для
виготовлення складних деталей на ДП “Новатор”, обладнання з виготовлення пряжі для
виробництва килимів на ТОВ “Карат”, обладнання з лазерної різки металу на ПАТ
“Укрелектроапарат”, нової лінії з виготовлення паль та плит перекриття на ТДВ
“Хмельницькзалізобетон” тощо.
Продовжувало розвивати виробничі потужності, створене у 2012 році підприємство
по виготовленню сільськогосподарського обладнання з прямими іноземними інвестиціями
ТОВ “Дювельсдорф Україна”. У 2013 році ним додатково створено 13 робочих місць.
Інноваційну діяльність у 2013 році проводили 18 підприємств (у 2012 році – 16
підприємств), а саме: ДП “Новатор”, ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес”, ПАТ
завод “Нева”, ПФ “Імунітет”, ТОВ “Трансформатор-сервіс”, ВАТ “Темп”, ПАТ
“Строммашина”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Сіріус-Екстружен”, ТОВ “Тін-Імпекс”,
МКП “Південно-Західні тепломережі”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, ПП “Рудпол”,
державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, ПНВП “Корпускула”, ТОВ
“Хмельницька універсальна компанія”, ТОВ “Карат”, ТОВ “Валдер”. Їх частка в загальній
кількості звітуючих склала 21,2%.
На розвиток промислових підприємств міста у 2013 році залучено 6,5 млн.дол.США
прямих іноземних інвестицій, що становить майже 20% від загальної суми іноземних
інвестиції, що надійшли в економіку міста.
В цілому в економіку міста за 2013 рік залучено прямих іноземних інвестицій у сумі
32,7 млн.дол.США, що на 252,7 тис.дол.США більше, ніж на початок року.
В економіку міста інвестували капітал представники 24 країн світу. До основних
країн-інвесторів, на які припадає 79,6% загального обсягу інвестицій, входять: Кіпр – 11,5
млн.дол.США, Польща – 11,4 млн.дол.США, Британські Віргінські острови – 3,2
млн.дол.США.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО
Протягом 2013 року вживалися заходи для максимального сприяння та розвитку
підприємницької діяльності.
Активно працював відкритий у 2012 році Центр надання адміністративних послуг.
У 2013 році розширено перелік
адміністративних послуг, які можуть
надаватись через ЦНАП. У Центрі
запроваджено проведення реєстрації
дітей дошкільного віку в дошкільні
навчальні заклади.
Протягом
року
в
Центрі
надавалась
161
адміністративна
послуга.
Продовж 2013 року до ЦНАПу
звернулось 87,5 тисяч громадян та
суб’єктів господарювання. Перелік
послуг, інформацію про їх надання, зразки документів та бланки заяв, тощо представлено на
спеціальному сайті Центру http://cnap.khmelnytsky.com.
За результатами дослідження, що проводилося на замовлення Центру політикоправових реформ Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Київським
міжнародним інститутом соціології Центр надання адміністративних послуг
Хмельницької міської ради отримав одну з найвищих оцінок серед обласних центрів
України. За 5-бальною шкалою за якість надання послуг він отримав 4.54 бала - це
третій результат. Фахівцями було відмічено, що у ЦНАП найбільш оперативно, порівняно
з іншими містами, розв’язували свої справи - за одне відвідування вирішили питання 72%
відвідувачів. Переважна більшість хмельничан - 88% повністю задоволені працівниками
виконавчого органу. Хмельницький також серед лідерів за швидкістю отримання послуг та
консультацій - 36% відвідувачів Центру взагалі не довелося чекати в черзі, 47% хмельничан
у черзі зачекали лише до 10 хвилин.
Суб’єктам господарської діяльності надано в оренду 124 приміщення комунальної
власності та 263 земельних ділянки для ведення підприємницької діяльності.
Виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 78
безробітним (1,05 млн. грн.), 178 осіб проходили професійну підготовку за професіями,
які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю.
Зареєстровано 231 декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі, видано 251 погодження на
розміщення кіосків, павільйонів та відділів, укладено 576 договорів особистого
строкового сервітуту.
За договорами особистого строкового сервітуту до міського бюджету надійшло
близько 2,8 млн. грн., що на 279,8 тис. грн. більше, ніж у 2012 році.
Для розвитку інфраструктури ринків:
 ХМСТ “Кооператор”:
- відкрито новий торговий павільйон “Мандарин плаза” на центральному
продовольчому ринку (8,0 млн. грн.);
- проведено реконструкцію м’ясного павільйону (200,0 тис. грн.);
 Міським комунальним підприємством ринок “Ранковий”:
- дообладнано додатковий майданчик для торгівлі у прв. Гвардійському, 21 (62 п.м);
- проведено поточний ремонт освітлення ринку на вул. Геологів, 13 (1,9 тис. грн.);
- виконано благоустрій щебеневого покриття сектору “Огляд” на вул. Шевченка,
87/1 (4,7 тис. грн.);
- проведено ремонт м’ясного павільйону (прв. Гвардійський, 21);
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- облаштовано сходи до перону залізничного полотна на Кам’янецькому переїзді.
 Ринок “Дубове”
- поновлено щебеневе покриття;
- збудовано огорожу з бетонних плит зі сторони провулку Купріна;
- відремонтовано асфальтобетонне покриття торгового майданчику для торгівлі з
автомобілів.
Продовжувалось будівництво ринку на прс. Миру, 69 (3,4 млн. грн.).
Створено сприятливі умови для розширення мережі фірмової торгівлі місцевих
товаровиробників. Станом на 01.01.2014 року в місті функціонує 93 об’єкти фірмової
торгівлі, що на 10 об’єктів більше, ніж станом на 01.01.2013 року.
У 2013 році проведено 8 сільськогосподарських ярмарків, в яких взяло участь
понад 30 виробників міста та області. Працювала постійно діюча виставка-ярмарок на
Львівському шосе, 14, на якій здійснюють торгівлю 28 товаровиробників.
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КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО
Міською радою прийнято рішення “Про впорядкування управління об’єктами
комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького”.
Затверджено новий Порядок проведення конкурсів з визначення орендарів
цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого
окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності
територіальної громади міста Хмельницького.
Спрощено процедуру надання послуги з продовження договору оренди
приміщень комунальної власності (зменшено перелік документів, які необхідно надавати
для отримання послуги).
У 2013 році проведено 10 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна. За
їх результатами передано в оренду 15 приміщень загальною площею 1,0 тис. кв.м. Загальна
початкова місячна орендна плата становила 28,4 тис. грн., запропонована орендна плата
склала 84,2 тис. грн., до міського бюджету надійшло 470,0 тис. грн.
Укладено 285 договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності, у т.ч.
130 договорів продовжено.
Динаміка надходжень до міського бюджету від використання майна
комунальної власності міста, тис.грн.
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Всього від оренди нерухомого майна отримано 10,8 млн.грн., від приватизації –
7,2 млн. гривень.
Проведено ремонти приміщень комунальної власності на загальну суму
1,4 млн.грн., у т.ч. будинку побуту на вул. Інститутській, 5, торговельного центру “Дитячий
світ” на вул. Проскурівській, 4/3, дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва на вул. Проскурівській, 60/1, бдинку побуту на вул. Кам’янецькій, 2, приміщення
військового комісаріату на вул. Проскурівській, 63, міського архіву на вул. Свободи, 9А та
інших.
Продовжувалась приватизація житлових приміщень у гуртожитках.
У 2013 році приватизовано 168 житлових приміщень та 57 реконструйованих
квартир у 48 гуртожитках. Всього від початку приватизації приватизовано 1488 жилих
приміщень та 163 реконструйованих квартири.
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МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
У 2013 році введено в експлуатацію 152,7 тис. кв. м. загальної площі житла.
Житлове будівництво за 2010-2013 роки, тис. кв.м
183,7
166,3
152,7
139,7

2010

2011

2012

2013

Завершено будівництво 360-квартирного житлового будинку на вул. Гастелло, 15
(в рамках виконання державної програми забезпечення молоді житлом) та продовжується
будівництво 120-квартирного житлового будинку на вул. Озерній, 6/2А (в рамках
виконання державної програми “Доступне житло”).
Підприємствами міста у 2013 році виконано будівельних робіт на суму 518,1 млн.
гривень.
Прийнято в експлуатацію у 2013 році:
- перинатальний центр на 90 ліжок (кошти державного бюджету);
- автостанцію №7 на вул. Геологів поряд з Торговим комплексом “Європа”;
- трансформаторну понижуючу підстанцію напругою 35 кВ на 0,4 тис.кВА;
- ресторани та бари на 179 посадочних місць;
- криті ринки та зали для ярмарків, площею 11,1 тис.кв.м;
- склади універсальні, площею 2,8 тис.кв.м;
- автостоянку для легкових автомобілів на 860 місць;
- гаражі наземні на 66 автомобілів;
- цех лісопильний площею 0,5 тис.кв.м. (ПАТ “Укрелектроапарат”);
- споруди підприємств електро- та теплоенергетики потужністю 1,9 тис.кВт;
- потужності з виробництва:
 труб, рукавів, шлангів та фітингових жорстких пластмасових на 300
тонн;
 конструкцій збірних пластмасових, площею 5,3 тис.кв.м;
 ниток комплексних з волокон хімічних та пряжі текстильної на 2,8 тис.
тонн та виробів текстильних на 63 тонни (ТОВ “Карат”);
 взуття на 60 тис. пар.
Завершено:
- перший
етап
капітального
ремонту приміщення ДНЗ №36 на пр. Миру,
84/2 – відремонтовано корпус №3, їдальню,
пральню (3,5 млн.грн.);
- будівництво пожежного депо на
вул. Озерній, 20/1 (816,5 тис.грн.);
- реконструкцію
каналізаційнонасосної станції з мережами водопроводу та
каналізації
в
мікрорайоні
Лезневе
та
Книжківці (247,5 тис.грн.);
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- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво
дошкільного навчального закладу на 120 місць у прв. Шостаковича, 28/А (208,5 тис. грн.);
Продовжувались роботи з:
- будівництва зовнішнього ліфта у ЗОШ №8 на вул. Гайдара, 34 (568,1
тис.грн.);
- будівництва аквапарку на вул. Тернопільській (на площі 2,5 га).
Забезпечено прозорий порядок надання земельних ділянок через конкурси та аукціони
під різні види будівництва. Як результат, через аукціони продано право оренди 13
земельних ділянок загальною площею 2,91 га – міський бюджет отримав 295,0
тис. гривень.
Продано у власність 8 земельних ділянок
призначення, площею 0,82 га на суму 1,3 млн. грн.

несільськогосподарського

Отримано плату за землю впродовж 2013 року (земельний податок та орендна
плата):
- від юридичних осіб – 58,045 млн. грн. (на 15,6% більше, ніж у 2012 році);
- від фізичних осіб – 12,367 млн. грн. (на 18,8% більше, ніж у 2012 році).
Динаміка надходжень до міського бюджету від оренди землі, тис. грн.
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Передано в оренду:
 юридичним особам та фізичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності
268 земельних ділянок, площа 109,5 га;
 громадянам – 127 земельних ділянок, площа 3,5 га.
Передано в постійне користування юридичним особам 58 земельних ділянок, площа
41,7 га.
Передано у власність громадянам 1378 земельних ділянок, площа 43,3 га.
Надано згоду на розробку проектів землеустрою:
 громадянам на 1578 земельних ділянок, площа 50,5 га;
 суб’єктам підприємницької діяльності на 228 земельних ділянок, площа 169,2
га.
Укладено 40 договорів про пайову участь забудовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
До цільового фонду міського бюджету у 2013 році залучено:
 4,0 млн. грн. від забудовників на розвиток інфраструктури;
12



1,3 млн. грн. від продажу 8 земельних ділянок несільськогосподарського

призначення;
 188,9 тис. грн. за право оренди земельних ділянок, отриманих за підсумками
земельних аукціонів від оренди землі.
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
В місті забезпечено стабільне функціонування підприємств житлово-комунальної
галузі.
У 2013 році на розвиток та утримання об'єктів житлово-комунального господарства
було спрямовано 104,1 млн. гривень.
Видатки на житлово-комунальне господарство, млн. грн.
Видатки, всього
з них:
ремонт житлового фонду
благоустрій
будівництво, реконструкція, ремонт та утримання
автомобільних доріг
придбання основних засобів

2010 р.
49,3

2011 р.
114,7

2012 р.
185,6

2013 р.
104,1

4,0
12,1

4,1
10,6

4,7
15,9

3,0
16,4

12,0

10,7

18,1

18,7

2,8

0,8

3,9

9,7

Утримується житловий фонд комунальної власності площею 3,0 млн. кв. метрів
(989 житлових будинків).
Прийнято у комунальну власність міста 4 гуртожитки площею 7,9 тис. кв. метрів.
У місті створюється конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних
послуг шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). За 2013 рік створено 19 об’єднань співвласників. Станом на 01.01.2014 року в місті
зареєстровано 204 ОСББ, які обслуговують житловий фонд загальною площею 755,1 тис.
кв. метрів.
В управлінні житлово-комунального господарства діє інформаційний центр сприяння
діяльності ОСББ, який надавав консультативні та юридичні послуги головам ОСББ та
мешканцям житлових будинків.
Видатки на ремонт житлового фонду у 2013 році склали 3,0 млн. гривень.
В житлових будинках виконані наступні
роботи:
- відремонтовано 15,3 тис. кв. метрів
покрівлі у 18 будинках (1,9 млн. грн.);
- відремонтовано
внутрішньобудинкові
сантехнічні мережі у 14 будинках (630,1 тис. грн.);
- виконано капремонт житлового будинку на
вул. Гастелло, 18 (49,4 тис. грн.);
- проведено експертизу 125 ліфтів, з метою
визначення можливості подальшої їх експлуатації
(279,3 тис. грн.);
- виготовлено проектно-кошторисну документацію та експертизу кошторисної
документації на капітальний ремонт ліфта в 1 житловому будинку (30,8 тис. грн.);
- здійснено заміну групових та встановлення нових розподільчих, запобіжних
коробок та щитків у 7 житлових будинках (87 тис. грн.).
За рахунок коштів ЖЕКів відремонтовано 263 під’їзди житлових будинків.
Відремонтовано 53 прибудинкових території площею 10,4 тис. кв.м (2,0 млн. грн.).
Виконано капітальний ремонт трьох дитячих майданчиків та встановлено
комплексний дитячий майданчик у парку ім. М. Чекмана (370,3 тис. грн.).
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Капітально відремонтовано 34,2 тис. кв.м доріг, в т.ч. 11,9 тис. кв.м тротуарів
(10,4 млн.грн.):
- в центральній частині міста – 8,2 тис. кв.м дорожнього покриття та тротуарів
на вул. Грушевського (від вул. Гагаріна до буд № 64), на вул. Соборній (від вул.
Володимирської до вул. Гагаріна);
- в південно-західній частині міста – 1,3 тис. кв.м покриття тротуарів на вул.
Хотовицького;
- в мікрорайоні Гречани – 4,6 тис.кв.м дорожнього покриття на вул. Качинського
(ІІІ черга) та вул. Колгоспній (ІІ черга);
- в мікрорайоні Виставка – 13,1 тис. кв.м дорожнього покриття на вул. Перемоги
(з відновленням водовідведення) та Старокостянтинівському шосе (в’їзд у місто);
- в мікрорайоні Дубове – 1,7 тис. кв.м дорожнього покриття на вул. Раскової (від
вул. Франка до вул. Купріна);
- в мікрорайоні Ракове – 1,6 тис. кв.м тротуарів на під’їзній дорозі до кладовища,
розширено проїзну частину для улаштування стоянки автомобілів на вул. Чорновола (в
районі вул. Госпітальної);
- в мікрорайоні Книжківці – 1,6 тис. кв.м дорожнього покриття на вул. Житній від
буд. № 59 до буд. № 121 (ІІ черга).
Проведено поточний ремонт доріг площею 39,6 тис.кв.м (8,3 млн. грн.), з них:
- в центральній частині міста -12,9 тис. кв.м асфальтобетонного покриття на вул.
Кам’янецькій, вул. Шевченка, вул. Проскурівського підпілля, вул. Прибузькій, вул. Свободи,
вул. Подільській, вул. Водопровідній, вул. Толстого, вул. Трудовій;
- в південно-західній частині – 2 тис. кв.м асфальтобетонного покриття на
Львівському шосе;
- в мікрорайоні Виставка – 5,02 тис. кв.м асфальтобетонного покриття на прс.
Миру, вул. Маршала Рибалка, вул. Зарічанській;
- в мікрорайоні Гречани – 1,28 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул.
Курчатова;
- в мікрорайоні Ракове – 6,4 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул.
Чорновола, вул. Щорса, вул. Пілотській;
- в мікрорайоні Дубове – 2,5 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул.
Козацькій, вул. Красовського, вул. І. Франка;
- в мікрорайоні Лезневе – 0,5 тис.кв.м асфальтобетонного покриття на вул.
Вінницькій.
Продовжуються роботи з капітального ремонту зони відпочинку в сквері
ім. Т.Шевченка на розі вул. Грушевського та вул. Проскурівської (1,5 млн. грн.).
На заходи з організації безпеки дорожнього руху витрачено 1,7 млн. грн.:
- забезпечено стабільну роботу 84 світлофорних об'єктів;
- проведено ремонт 4-х стел “Хмельницький” на в’їздах у місто;
- відновлено 16 тис. кв. метрів дорожньої розмітки;
- позначено лініями розмітки 401 пішохідний перехід;
- встановлено та замінено 224 пошкоджених дорожніх знаки;
- проведено ремонт 191 дорожнього знаку та пофарбовано 105 стійок;
- пофарбовано 1325 метрів пішохідної огорожі.
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Розпочато роботи з будівництва системи відеоспостереження на вулицях міста –
встановлено 6 камер відеоспостереження на перехрестях вулиць Прибузька-Кам'янецька,
Прибузька-Свободи, Прибузька-Старокостянтинівське шосе, Прибузька-Трудова, ТрудоваШевченка, Проскурівська-Франка (87,7 тис. грн.).
За рахунок коштів міського бюджету придбано обладнання та технічні засоби для
покращення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунальної галузі на
загальну суму 9,7 млн. грн., а саме:
 для житлово-експлуатаційних контор № 2, 3, 5 – три прибиральні машини МТЗ82 (588 тис. грн.).
 для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг:
- навантажувач фронтальний (680,1 тис.грн.);
- 2 снігоочисники шнекороторних ФРС-200 М (563 тис. грн.);
- фрезу колісну фірми Wirtgen модель W – 50 (1820 тис. грн.);
- 2 машини дорожніх комбінованих МДКЗ-10 на базі МАЗ-5337 (1424 тис.
грн.).
 для КП по зеленому будівництву та благоустрою міста:
- машину прибиральну МТЗ-82 МК (210,7 тис. грн.);
- 6 бензопил (37 тис. грн.);
- косарку роторну навісну КРН-2.1 (31,3 тис.грн.);
- 12 травокосарок універсальних Хустварна-53 RX (68,5 тис.грн.).
 для ХКП “Спецкомунтранс”:
- бульдозер Б-10 М (1098 тис.грн.);
- 2 сміттєвози КО-427-70, КО 449-41 на базі МАЗ (1301 тис.грн.);
- 251 контейнер євростандарту (837,1 тис. грн.);
- 75 контейнерів, об’ємом 0,75 куб.м (98,4 тис. грн.);
- 1 контейнер великий комбінований, об’ємом 13 куб.м (24,4 тис. грн.);
- сітчасті огорожі для контейнерних площадок (169,7 тис. грн.);
Видатки на благоустрій міста у 2013 році склали 16,4 млн. грн.:
- утримується 290 га зелених насаджень, в т.ч. 6 парків та 5 скверів;
- висаджено 215,8 тис. квіткових рослин та 2,1 тис. дерев та кущів;
- утримується 307 криниць та 6 фонтанів;
- утримується 9 кладовищ;
- обслуговується 445,1 км електромереж зовнішнього освітлення та 11,2 тисячі
світлових точок;
- забезпечується своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 200 контейнерних
майданчиків. Щоденно 26 сміттєвозів вивозили понад 1,9 тис. куб. м сміття.
Улаштовано 24 контейнерних майданчики, на яких встановлено
євроконтейнерів для збирання твердих побутових відходів в мікрорайоні Озерна.
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Ліквідовано 8,7 тис. куб.м побутового сміття на стихійних сміттєзвалищах,
прибрано понад 275 га міської території. Постійно проводяться суботники в прибережних
смугах річок і водойм, парках, зелених зонах та на інших територіях міста.
В рамках реалізації Національного проекту “Чисте місто”, робочою підгрупою по
впровадженню проекту, визначено переможця конкурсного відбору на будівництво заводу з
переробки твердих побутових відходів в міста Хмельницькому (ТОВ “Еко-інженіринг”).
Значна увага приділялась освітленню вулиць міста. Виконано капітальний ремонт
мереж зовнішнього освітлення, а саме замінено 365 світлоточок, 10,2 км кабельних мереж, 31
опору зовнішнього освітлення (812,9 тис.грн.). У 2013 році кількість світлоточок в місті
збільшилась на 200 одиниць.
З метою виконання заходів, спрямованих на утримання в належному стані
заплав та русел річок, водойм міста, їх захисту від забруднення та засмічення
проведено:
- розчистку струмків у мікрорайонах Лезневе і Ружична та водовідвідних каналів;
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видалення аварійних та засохлих дерев в заплаві р. Південний Буг;
обкошення та прибирання прибережних смуг річок Південний Буг, Кудрянка та
озера в мікрорайоні Озерна;
- прибирання 18 км прибережних смуг;
- підготовчі роботи для коригування робочого проекту з екологічного оздоровлення
р. Плоскої.
-

Для зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля започатковано
проведення акції зі збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів, в рамках якої
розповсюджено інформаційні листівки в навчальних закладах, запропоновано торговим
центрам встановити контейнери для відпрацьованих батарейок тощо. Протягом трьох місяців
проведення акції зібрано понад 90 кг батарейок, 70 з яких передано на утилізацію ДП
“Аргентум” (м. Львів).
Теплопостачання
Завдяки злагодженій роботі комунальних підприємств “Хмельницьктеплокомуненерго” та “Південно-Західні тепломережі” у місті практично відсутні проблеми із
опаленням житла та щоденною подачею гарячої води.
Підприємства обслуговують 58 котелень, 81 центральний тепловий пункт (ЦТП), 12
когенераційних установок, 308,9 км теплових мереж в двотрубному вимірі, загальна
опалювальна площа становить 4,7 млн. кв. метрів.
У 2013 році вироблено 780,7 тис. Гкал теплової енергії, реалізовано 683,6 тис. Гкал.
Впроваджено енергозберігаючі технології та обладнання для покращення якості
послуг на загальну суму 27,1 млн. грн., а саме:
- замінено 4,45 км теплових мереж (у
двотрубному вимірі);
- проведено реконструкцію 12 котелень з
встановленням котлів та заміною пальників,
центральних теплових пунктів із заміною насосного
обладнання тощо.
Отримано економію від впровадження
енергозберігаючих заходів на загальну суму 2,3 млн.
гривень:
- природного газу – 231,0 тис. куб. метрів;
- електроенергії – 615 тис. кВт. годин.
Когенераційними установками вироблено 25,5 млн. кВт.год. електроенергії, що
забезпечило економію - 12,7 млн. гривень.
Собівартість власної електроенергії становить 77 коп. за 1 кВт.год., що на 60%
дешевше електроенергії, придбаної у ПАТ “Хмельницькобленерго”.
В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною
енергією понад 90% від потреби, влітку – на 100%, а її надлишок продають іншим
комунальним підприємствам. Продано 2,2 млн. кВт.год. на 1,9 млн. гривень.
За кошти міського бюджету МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” придбано
екскаватор пневмоколісний та автопідйомник телескопічний (2,8 млн.грн.), котел КВГМ-10 (245,8 тис. грн.) та опалювальний котел TERNOx-5800 (1430,0 тис. грн.).
Вартість 1 Гкал. теплової енергії в Хмельницькому була однією з найнижчих в
Україні – 206,38 гривень.
Станом на 01.01.2014 року заборгованість населення за надані комунальними
підприємствами послуги з теплопостачання складає 14,3 млн. грн., що на 351,9 тис. грн.
менше, ніж на початок 2013 року.
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Водопостачання та водовідведення
Для забезпечення населення міста якісною водою в 2013 році на об'єктах
водопостачання та водовідведення виконані ремонтні роботи на загальну суму 7,0
млн.грн. (в т.ч. майже 5,8 млн. грн. кошти міського бюджету):
водопостачання:
- побудовано станцію підсилення тиску холодної води у мікрорайонах Лезневе та
Книжківці;
- замінено майже 0,7 км зношених мереж водопостачання;
- відремонтовано та замінено 26 одиниць запірно-регулюючої арматури, 41 пожежний
гідрант, 40 водорозбірних колонок;
- проведено ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на ВНС-10;
- проведено реконструкцію артезіанських свердловин №1а, 2а, 16 першого підйому
Чернелівського водозабору;
- проведено модернізацію водопровідних споруд та насосних агрегатів на 4-х ВНС;
- встановлені регулятори тиску;
- виконано ремонт водопроводу І-го підйому на 32 свердловинах;
- встановлено лічильники на 6 свердловинах;
- проведено ремонт та накриття 97 водопровідних колодязів тощо.
водовідведення:

проведено
ремонт
самопливного
каналізаційного
колектора
на
Старокостянтинівському шосе, 5;

проведено капітальний ремонт зовнішньої каналізації в будинку №26 на вул.
Прибузькій;

замінено 51 п.м зношених каналізаційних мереж;

відремонтовано та накрито 175 каналізаційних колодязів;

проведено ремонт насосних агрегатів на ГКНС та на 16 КНС;

проведено ремонт обладнання повітродувної насосної станції, первинних і
вторинних відстійників, біофільтрів, напірного трубопроводу на очисних спорудах;

проведено ремонт мулопроводу із заміною 108 п.м пошкодженої ділянки;

проведено монтаж насосного агрегату КСФ із встановленням засувок на
повітродувній станції тощо.
Придбано насосне обладнання для ГКНС та КОС №2 (3,9 млн. грн.).
Розпочато реконструкцію каналізаційної насосної станції з мережами
водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезневе (926,7 тис.грн. з обласного бюджету).
З міського бюджету у 2013 році МКП “Хмельницькводоканал” виділено майже
2,0 млн.грн. на відшкодування різниці в тарифах та 466,0 тис. грн. – на проведення
геологорозвідувальних робіт.
Заборгованість за надання послуг водопостачання та водовідведення станом на
01.01.2014 р. становила 4,6 млн. грн., що на 217 тис. грн. більше, ніж на початок 2013 року.
Підприємством активізовано позовну та роз’яснювальну роботу з боржниками (подано до
суду 584 заяви на суму 1,2 млн. грн.), проводилось відключення боржників від
водопостачання та водовідведення (339 відключень).
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
В рамках реалізації Муніципального енергетичного плану м. Хмельницького на
2012-2016 роки впроваджена система моніторингу використання енергоносіїв
закладами бюджетної сфери "Енергобаланс", яка дозволяє в режимі онлайн щоденно
відслідковувати споживання енергоносіїв 134 бюджетними закладами та своєчасно реагувати
на зміни у їх споживанні.
За даними моніторингу в 2013 році в порівнянні з 2012 роком бюджетними
установами скорочено споживання:
- холодної води – на 15% (всього спожито – 206,5 тис. куб.м);
- гарячої води – на 10% (всього спожито – 34,98 тис. куб.м);
- теплової енергії – на 5% (всього спожито – 42,3 тис. Гкал);
- газу – на 10% (всього спожито – 373,1 тис. куб.м).
У 2013 році на заходи з енергозбереження спрямовано 33,8 млн. грн. з усіх джерел
фінансування (бюджетні кошти, кошти комунальних підприємств, власні надходження
бюджетних установ).
За рахунок скорочення обсягів споживання енергоносіїв комунальними
підприємствами та бюджетними організаціями за рік зекономлено майже 4,6 млн. грн.
ТРАНСПОРТ
З початку 2013 року введено в дію нову удосконалену схему руху громадського
транспорту, відповідно до якої запроваджено 6 нових маршрутів громадського транспорту.
Протягом року проводилось відстеження ефективності транспортної мережі, за результатами
якого внесено зміни до 7 автобусних маршрутів.
Для оголошення зупинок в салонах тролейбусів та автобусів встановлено транспортні
автоматичні блоки сповіщення, на 45 тролейбусах встановлено гучномовці для
зовнішнього оголошення зупинок.
Для здійснення контролю за графіком роботи міського пасажирського транспорту
обладнано GPS навігаторами всі автобуси громадського транспорту міста (401 од.) та
38% тролейбусів (45 од.).
Побудовано розвідне кільце з Львівського шосе на вул. Тернопільську для
тролейбусних маршрутів №14, №12 та №16А (143 тис. грн.).
Встановлено 20 нових павільйонів для очікування пасажирами громадського
транспорту.
Проведено капітальні та поточні ремонти 292 павільйонів та 150 зупинок
громадського транспорту.
Відкрито автостанцію №7 на вул. Геологів (напроти торгового комплексу
“Європа”) та завершуються роботи з облаштування автостанції №6 на Львівському
шосе у Тернопільському напрямку.
Вжито ряд заходів для забезпечення стабільної роботи ХКП “Електротранс”:
- надано фінансову підтримку з міського бюджету (5,7 млн.грн.);
- компенсовано витрати за пільгові перевезення багатодітних сімей, учнів
загальноосвітніх шкіл та студентів, Почесних громадян міста та інших категорій,
визначених рішенням міської ради, в сумі 763,5 тис. грн.;
- надано пільгу по сплаті земельного податку на суму 228,3 тис. гривень.
Обсяг субвенції, отриманої з державного бюджету для компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян, склав 19,2 млн. грн., що складає 96,5% до бюджетних
призначень (враховуючи обсяг погашеного боргу по субвенції за 2012 рік, в 2013 році
недоотримано більше 4,4 млн. грн.).
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
На фінансування галузі у 2013 р. спрямовано 301,3 млн. грн., що на 45,5 млн. грн.
або 23,8% більше, ніж у 2012 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
Видатки на соціальний
захист, всього:
у т. ч.
державний бюджет
обласний бюджет
міський бюджет

2011 р.

2012 р.

2013 р.

216,6

255,8

301,3

206,3

243,7

283,1

0,3

1,9

6,6

10,0

10,2

11,6

У 2013 р. призначено різні види державних соціальних допомог на загальну суму
273,6 млн. грн., в т. ч. нараховано:
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок субвенцій з державного
бюджету 10819 сім’ям (6,5 млн. грн.);
- компенсацій потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС (5,5 млн. грн.).
Надано з міського бюджету одноразову матеріальну допомогу людям, які
перебувають в складних життєвих обставинах на загальну суму 1,2 млн. грн. (в середньому
щороку отримує допомогу 5 тис. осіб).
Забезпечувались виплати:
- щомісячної грошової допомоги на кишенькові витрати 201 дитині-сироті та
дітям, які залишились без батьківського піклування (108,8 тис. грн.);
- надбавки до пенсії 43 членам Проскурівського підпілля, партизанам,
визволителям міста Хмельницького та колишнім політв’язням і репресованим (56,3 тис.
грн.);
- щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги (7 млн.
грн.);
- допомоги у вигляді передплати на газету міської ради “Проскурів” 611 особам
пільгових категорій (49,43 тис. грн.);
- компенсації 689 особам, які надають соціальні послуги (924,4 тис.грн.).
Проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир
15 інвалідам війни (165,1 тис. грн.), 26 особам замінено газове обладнання (92,4 тис. грн.).
Видано 5295 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації для
людей з обмеженими опорно-руховими функціями,18 інвалідів забезпечено автомобілями.
Працювали 5 громадських приймалень в мікрорайонах міста.
Забезпечено роботу комунальних соціальних закладів, на функціонування яких з
міського бюджету було витрачено 6,9 млн. грн., зокрема:
- територіального центру соціального обслуговування, яким надано послуги 7636
особам;
- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю
“Родинний затишок”, у якому надано послуги 86 особам;
- Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя”, в якому пройшли
реабілітацію 120 дітей-інвалідів;
- будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями “Центр
реабілітації бездомних (безпритульних)” “Промінь надії”, яким надано 16453 послуги для
428 осіб;
- рекреаційного центру сімейного типу з відновлення здоров’я дітей-інвалідів та
інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії”, в якому оздоровилось 284
особи.
20

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Медичні послуги хмельничанам надають 10 комунальних медичних закладів: 4
стаціонарних лікувальних заклади, 5 самостійних амбулаторно-поліклінічних заклади,
протитуберкульозний диспансер.
Функціонує 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у віддалених
мікрорайонах Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове, Ракове.
В системі охорони здоров’я міста працює 957 лікарів (в т.ч. 60 лікарів сімейної
медицини) та 2054 середніх медичних працівника.
Видатки на галузь “Охорона здоров’я” у 2013 році склали 175,0 млн. гривень.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.

Охорона здоров'я

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

146,7

159,1

177,8

175,0*

* зменшення видатків пов’язано з передачею з 01.01.2013 р. до обласної комунальної
власності станції швидкої медичної допомоги. В 2012 р. обсяги фінансування станції становили
19,6 млн. грн.

В середньому на одного мешканця міста видатки на медицину за звітний період
склали 602,4 гривні.
Загальний обсяг капітальних вкладень в галузі охорони здоров’я в 2013 році
склав 5,5 млн. грн., що на 1,9 млн. грн. більше, ніж у 2012 році.
Кошти спрямовано на:
 міська лікарня:
- капітальний ремонт травмпункту (363,3 тис. грн.);
- придбання гастрофібродуоденоскопу “Olimpus”, резервного джерела живлення та
генератора, медичного обладнання (683,4 тис. грн.)
 міська дитяча лікарня:
- капітальний ремонт даху, відділень лікарні та рентгенапарату (461,9 тис. грн.);
- придбання рентгенапарата, бронхоскопа, дезкамери, повітряних компресорів,
інфузійних двоканальних насосів, пульсоксиметра та іншого медичного та лабораторного
обладнання (961,6 тис. грн.);

 міський перинатальний центр:
- капітальний ремонт гінекологічного відділення, продовження робіт по утепленню
фасаду (397 тис. грн.);
- придбання 2 компресорів до апаратів відділення інтенсивної терапії новонароджених
та іншого медичного обладнання (236,9 тис. грн.).
 поліклініка №1:
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- капітальний ремонт ліфта (261,4 тис. грн.);
- придбання двоканального коагулометра, стерилізатора, ЕКГ, УВЧ, дистилятора,
холодильника, аналізатора глюкози, холтера, комп’ютерної техніки (305,9 тис. грн.).
 поліклініка №2:
- капітальний ремонт ганку та даху поліклініки, утеплення будівлі амбулаторії
сімейної медицини “Озерна” (289,3 тис. грн.);
- придбання пристрою для обробки медичних рентгенівських плівок, стерилізатора,
аквадистилятора, коагулометра, кардіографів та іншого медичного обладнання (193,2 тис.
грн.).
 поліклініка №3:
- встановлення протипожежної автоматичної сигналізації (32,3 тис. грн.);
- придбання пристрою для обробки медичних рентгенівських плівок, рентгенівської
трубки до флюорографічного апарату та іншого медичного обладнання (158,9 тис. грн.).
 поліклініка №4:
- придбання рентгенодіагностичного та електрокардіографічного комплексу,
коагулометру 4-х канального, гематологічного аналізатора, автоклаву, стерилізатору,
мікроскопів бінокулярних та іншого медичного обладнання (1022,5 тис. грн.).
 об’єднана стоматологічна поліклініка:
- придбання 3 стоматологічних установок (150 тис. грн.)
В цілому для медичних закладів придбано обладнання на загальну суму 3056,8
тис. гривень.
В рамках проведення благодійної акції малозабезпеченим громадянам міста надано
600 глюкометрів (500 – за кошти благодійної організації “Шлях до майбутнього”, 100 – за
кошти міського бюджету).
Забезпечено слуховими апаратами 30 інвалідів з вадами слуху (21,8 тис. грн.).
Проведено пільгове протезування зубів 451 особі (300 тис. грн.).
Щороку з міського бюджету виділяється 100 тис. грн. на лікування жителів міста в
закладах не міської комунальної форми власності.
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ОСВІТА
В 41 навчальному загальноосвітньому закладі міста навчається 27,4 тисяч учнів, 11,1
тисяч дітей дошкільного віку відвідують 43 дошкільних навчальних заклади, у 6
позашкільних навчальних закладах навчається майже 7 тисяч учнів.
На фінансування освітянської галузі у 2013 році спрямовано 334 млн. грн., що на 19,4
млн.грн. або 6,2% більше, ніж у 2012 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
Освіта

2010 р.
240,2

2011 р.
257,4

2012 р.
315,4

2013 р.
334,0

У 2013 році в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати та відпускних
педагогічним працівникам.
Питома вага видатків по галузі "Освіта" у 2013 році

У 2013 році проведено:
- капітальні ремонти в 12 загальноосвітніх навчальних закладах (СЗОШ № 6, 8,
ЗОШ № 13, 22, 24, 27, НВК №4, НВО №1 і №5, гімназія №1, ліцей №17) та в 7 дошкільних
навчальних закладах (ДНЗ № 3, 11, 23, 29, 43, 45, 54,) (1728 тис. грн.);
- ремонт обладнання спортивних та ігрових майданчиків у ДНЗ №18, 25, 38, 56
(74 тис. грн.);
- часткову заміну технічного обладнання на харчоблоках навчальних закладів
(661,3 тис. грн.);
- асфальтування територій ДНЗ № 5, 20, 34, 38, 53, ЗОШ № 14, 29, колегіуму (300
тис. грн.).
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт басейну в ПНЗ ДЮОК
“Чайка”
Придбано:
- меблі для ДНЗ №29, ДНЗ №11, ДНЗ №36, ДНЗ №43 (582 тис. грн.);
- 7 профільних кабінетів: фізики та математики для колегіуму, хімії для ТБЛ та ЗОШ
№ 24, біології для НВК №4, лінгафонний для СЗОШ № 1 та СЗОШ № 6 (399,7 тис. грн.);
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- 13 комп’ютерних класів (470 тис. грн.);
- 54 комп’ютери та 28 принтерів (241,7 тис. грн.);
- 29 інтерактивних дошок (288,6 тис. грн.);
- обладнання для позашкільних закладів освіти ДЮОК “Чайка”, ДЮЦ, ДЮСШ,
палацу творчості (235 тис. грн.).
Продовжено будівництво зовнішнього ліфта у СЗОШ №8 на вул. Гайдара, 34
(452,4 тис. грн.).
Завершено І чергу капітального ремонту приміщення ДНЗ № 36 на прс. Миру,
84/2 – відремонтовано корпус №3, їдальню та пральню (3,5 млн. грн.).
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво ДНЗ на 120
місць на пров. Шостаковича, 28-А в мікрорайоні Лезневе (208,5 тис. грн.)
У звітному році відкрито 5 додаткових груп: в ДНЗ №11 – 2 групи, ДНЗ № 29 – 1
група, ДНЗ № 43 – 1 група, ДНЗ № 49 – 1 група.
З метою забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти у 2013 році
замінено 959 віконних блоків та 224 дверей на металопластикові, 1278 лампочок на
енергозберігаючі, утеплено стіни та фасади будівель, замінено та утеплено труби
теплопостачання, здійснено ремонт систем опалення (2092,6 тис. грн.).
Забезпечувалось
харчування
вихованців
дошкільних
навчальних
закладів
та
учнів
загальноосвітніх
закладів.
Обсяг грошових витрат на харчування
дошкільнят за 2013 р. становив 7024,6 тис.
грн., із розрахунку 4,50 грн. за кошти
бюджету та 4,50 грн. за батьківську плату;
обсяг грошових витрат на харчування учнів
1-4-х класів та учнів пільгових категорій
становив 5763,6 тис. грн., із розрахунку 3,20
грн. на одного учня 1-4-х класів та 5 грн. на
дітей пільгових категорій.
Здійснювалась щомісячна виплата персональних премій міської ради 40 кращим
педагогічним працівникам в розмірі 50% мінімальної заробітної плати (виплачено за 2013
рік 276,7 тис. грн.) та стипендій міського голови 25 кращим учням – переможцям
Всеукраїнських предметних конкурсів та олімпіад у розмірі 130 гривень (виплачено 32 тис.
грн.).
Надано матеріальну допомогу 24 студентам пільгових категорій для здобуття
вищої освіти (140 тис. грн.).
Учениця Технологічного багатопрофільного ліцею
Христина Ганзюк завоювала срібло у фіналі конкурсу “J SWEEWP” Міжнародного конкурсу “Intel-Eko”, який проходив
у м. Хьюстон штат Техас (США) за науково-дослідницький
проект
“Сапоніт
–
новий
мінеральний
сорбент
багатогалузевого використання”.
На базі гімназії №2 проводилась робота з впровадження
Національного проекту “Відкритий світ”, в рамках якого встановлено 5 інтерактивних
мультимедійних дошок та 3 лабораторних програмно-апаратних комплекси. 60 учням 8-х
класів надані персональні мобільні комп’ютери (електронний вчитель) та 12 вчителям
встановлені індивідуальні комп’ютери.
Інвестиційний проект ЗОШ №15 “Соціалізація слабозорих дітей в
загальноосвітній школі” став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів
розвитку місцевого самоврядування та отримав грант у сумі 70,8 тис. грн.
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У літній період організовано роботу 36 закладів оздоровлення та відпочинку, а
саме: 32 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста;
позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка” м.
Хмельницького” (с. Головчинці Летичівського району), табору “Прибузька республіка” при
Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, наметового містечка “Мандрівник” у с.
Головчинці Летичівського району.

У 2013 році відпочинком та оздоровленням охоплено 5549 дітей, в тому числі:
- в ПНЗ “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка” м. Хмельницького”
оздоровлено 1034 дитини, в т. ч. 369 дітей пільгових категорій (469,9 тис. грн.);
- в таборах з денним перебування відпочило 3877 дітей;
- санаторно-курортним оздоровленням та оздоровленням в інших таборах охоплено
598 дітей;
- в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та
інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” відпочило 40 дітей.
Із загальної кількості оздоровлених:
- 98 дітей-сиріт;
- 122 дитини-інваліда;
- 591 дитина з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- 15 дітей-чорнобильців;
- 480 талановитих та обдарованих дітей.
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КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ
Прийнято міську програму “Культура міста Хмельницького на 2013-2015 роки”.
Видатки міського бюджету на розвиток культури у 2013 році склали 32,5 млн. грн.,
що на 1,8 млн. грн. або 5,9% більше, ніж у 2012 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.

Культура та туризм

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

22,5

25,8

30,7

32,5

У місті працює 32 заклади культури міської комунальної власності: 7 початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2 муніципальні колективи, моно-театр
“Кут”, 15 бібліотек, 4 клубні заклади, 2 музеї, кінотеатр імені Т.Г.Шевченка.
Для розвитку мережі закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази
проведено:
- капітальний ремонт приміщень школи образотворчого та декоративноприкладного мистецтва на вул. Проскурівській, 65, 67, 69 (363 тис. грн.);
- реконструкцію існуючих та добудову гурткових приміщень міського будинку
культури (91,6 тис. грн.);
- заміну вікон на енергозберігаючі в дитячій школі мистецтв “Райдуга” (241,7
тис. грн.).
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи
теплопостачання та водовідведення моно-театру “Кут” та проведено її експертизу
(11,1 тис. грн.).
Придбано обладнання для культурно-мистецьких закладів (231,5 тис. грн.):
- звукопідсилюючу апаратуру для міського будинку культури;
- ударну установку для муніципального оркестру;
- стелажі для книг для централізованої бібліотечної системи.
Для поповнення книжкових фондів бібліотек придбано 2854 примірника нових книг
та передплачено 239 примірників періодичних видань.
Надано:
- фінансову допомогу 1486 учням
та учасникам колективів для участі у
конкурсах та фестивалях всіх рівнів (60,8
тис. грн.);
- пільги в оплаті за навчання в
школах естетичного виховання 1121
дитині
малозахищених
категорій
населення (330,2 тис. грн.);
- фінансову підтримку місцевим
письменникам у виданні їх книг шляхом
закупівлі частини тиражу (15,1 тис. грн.).
Забезпечено виплату щомісячної стипендії міської ради 14 кращим учням
мистецьких шкіл та 20 викладачам, провідним митцям міста (196,5 тис. грн.);
В рамках програми “Бібліоміст” в бібліотеці-філії №7 розпочато впровадження
проекту, який надасть можливість відвідувачам безкоштовно користуватися
навчальним курсом “English 1, 2, 3”.
У бібліотеках міської бібліотечної системи активно діють 9 клубів за інтересами
(“Право. Закон. Мораль”, “Гармонія”, “Літературні зустрічі”, “Пролісок”, “Юний
краєзнавець”, “Краєзнавець”, “Юний еколог”, “Родина, родина: від батька до сина”, “Юні
таланти Поділля”), в яких займаються 265 читачів.
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Видано фотоальбом творів членів обласної організації Національної спілки
художників України “Художники Хмельницького”.
Здобуто перемоги у престижних конкурсах:
- Терещенко Дмитро (ДМШ №1 ім. М. Мозгового) – Гран-Прі на міжнародному
конкурсі акордеоністів (м. Ланчіано, Італія);
- вокальний ансамбль “Мелодія” (ДМШ №2) – 2 місце на відкритому фестиваліконкурсі української патріотичної пісні та музики “Червона калина”;
- Миц Вікторія та Сучілина Ірина (ДШМ “Райдуга”) – 3 місце на Міжнародному
конкурсі “Волинський кобзарик” (м. Луцьк);
- вокальний ансамбль “Мальва” (ДШМ “Райдуга”) – Гран-прі на фестивалі “Світ
талантів – Київ OPEN”;
- Кузнєцов Олександр (Дитяча школа мистецтв) – 1 місце на ІV Міжрегіональному
конкурсі-фестивалі гумору і сатири “Грицева шкільна наука” (с. Копиченці Тернопільської
області).
Музеями міста організовано 29 виставок, які відвідали 17,5 тис. осіб.

Загалом у 2013 році проведено 177 загальноміських культурно-мистецьких заходів,
зокрема: Різдвяний вертеп, фестиваль-конкурс патріотичної пісні і музики “Червона калина”,
виставка під відкритим небом “Писанка Хмельницького”, фестиваль європейської культури
“З Європою в серці”, фестиваль творчості обдарованих дітей “Сузір’я перлин”, відкриті
фестивалі народної хореографії імені В. Глушенкова, хорової музики “Співоча асамблея”,
бальних та сучасних танців на Кубок міського голови, День міста. Вперше у місті були
започатковані гостини Діда Мороза.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Спортивна база міста налічує 428 спортивних споруд, в тому числі 3 стадіони, 6
футбольних полів, 160 майданчиків, 24 стрілецьких тири, 5 басейнів (з них один 25-ти
метровий), 78 спортивних залів, 2 легкоатлетичних манежі, 42 майданчика з тренажерним
обладнанням, 109 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 17 тенісних кортів,
льодовий майданчик.
За 2013 рік фінансування галузі склало 8,5 млн. грн., що на 0,4 тис. грн. або на 4,9%
більше, ніж у 2012 році.
Обсяги фінансування, млн. грн.
Фізична культура та спорт

2010 р.
9,4

2011 р.
6,2

2012 р.
8,1

2013 р.
8,5

Здійснювалась щомісячна виплата стипендії міського голови 10 кращим
спортсменам міста (57,7 тис. грн.).
Надано фінансову допомогу командам з ігрових видів спорту для участі в
Чемпіонатах України (533,3 тис. грн.) та Хмельницькій ДЮСШ № 2 “Авангард” ФСТ
“Україна” (23,3 тис. грн.).
У 2013 році:
- завершено реконструкцію спортивного майданчика із штучним покриттям в
парку ім. І.Франка (327,6 тис. грн.);

- проведено заміну підлоги спортивних залів ДЮСШ №1 на вул. Щорса, 17 та
підлоги в залі фехтування ДЮСШ №2 у пров. Пекарському, 2 (614,5 тис. грн.);
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- проведено капітальний ремонт систем опалення та трибун стадіону
“Локомотив” на вул. Курчатова, 90 (17 тис. грн.);
- продовжено роботи з реконструкції та облаштування бігових доріжок та
секторів для стрибків та метань на
спортивному
комплексі
“Поділля”
ДЮСШ №1 (1,7 млн. грн.);
- проведено поточні ремонти в 8
бюджетних підліткових клубах за місцем
проживання (10 тис. грн.).
Придбано тепловий лічильник для
ДЮСШ №3, спортивний інвентар та
комп’ютерну техніку для клубів за місцем
проживання (75,9 тис. грн.).
Фізичною культурою та спортом в місті Хмельницькому регулярно займаються понад
20 тисяч хмельничан, з них 6100 осіб у секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Відвідують заняття з фізичної культури в навчальних закладах міста 51,2 тисячі учнів та
студентів.
До складу збірних команд України входять понад 70 спортсменів хмельничан, які
гідно представляють Хмельницький на міжнародній арені.
Вибороли призові місця:
 на Чемпіонаті світу:
- Павло Алтухов – срібна медаль з веслування на байдарках і каное серед юніорів
(Канада);
- Юрій Юнчик – срібна медаль з армспорту серед юнаків (Польща);
- Павло Олійник – срібна медаль з вільної боротьби серед чоловіків (Угорщина).
 на Чемпіонаті Європи:
- Олександр Альохін – третє місце з кікбоксингу серед юніорів (Польща);
- Марина Бех – срібна медаль з легкої атлетики серед юніорів (Італія);
- Андрій Власов – срібна медаль з вільної боротьби серед юніорів (Македонія);
- Олексій Підмурняк та Аркадій Карцан – срібні призери з боксу серед школярів
(Ірландія).
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СІМ’Я, МОЛОДЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ
Станом на 1 січня 2014 року в місті проживає 982 багатодітні 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.
Надано допомогу двом дитячим будинкам сімейного типу та двом прийомним
сім’ям (709,2 тис. грн.).
Протягом звітного року усиновлено 55 дітей, у тому числі 24 – іноземними
громадянами, влаштовано під опіку 20 дітей.
Присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 17 багатодітним матерям
(195,2 тис. грн.). Всього в місті проживає 123 багатодітних матері, які нагороджені цим
почесним званням.
Забезпечено функціонування профільних закладів для дітей та молоді (з міського
бюджету виділено 3729,5 тис. грн.), у т.ч.:
- 25 клубів за місцем проживання (8 бюджетних, 17 на умовах госпрозрахунку), в
яких займається 1176 дітей;
- СКЦ “Плоскирів”, у 6 гуртках та секціях якого займається 155 дітей;
- Центру по роботі з дітьми та підлітками, яким у 2013 році проведено 112 масових
заходів, якими охоплено 4608 юних хмельничан.
Надана підтримка 9 молодіжним громадським організаціям на загальну суму
19,9 тис. гривень.
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН, РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ТА ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ
У 2013 році до виконавчих органів
міської ради надійшло 9828 звернень від
громадян, що на 1104 або 10,1% менше, ніж за
2012 рік.
На особистому прийомі керівництвом
міста прийнято 1588 осіб, що становить 16,2 %
від загальної кількості звернень.
Найчастіше
у
зверненнях
порушувались питання щодо соціального
захисту, роботи підприємств комунальної
сфери, транспорту.
Позитивно вирішено 68% звернень.
Надійшло 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.
За звітний період проведено:
- 7 громадських слухань;
- 9 виїзних прийомів громадян;
- 9 прямих телефонних ліній “Міська влада відповідає”;
- 3 виробничих наради з головами громадських квартальних комітетів;
- 3 засідання топонімічної комісії.
Відбулось 4 засідання громадської ради при виконавчому комітеті міської 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 інші.
Забезпечення максимально прозорого висвітлення діяльності міської влади,
відкритість до діалогу і співпраці – важливий напрямок роботи міської ради та її
виконавчих органів.
Головним джерелом офіційної інформації для хмельничан про діяльність міської ради
та виконкому є офіційний веб-сайт http://khmelnytsky.com. На сайті забезпечено розміщення
нормативних документів, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом, проектів
рішень, регуляторних документів, що представлені для обговорення, бюджету міста та його
виконання, інформації про структурні підрозділи виконавчих органів міської ради, їх адреси
та телефони, конкурси, аукціони тощо. Щоденно на сайті публікуються новини, анонси,
плани заходів.
За результатами моніторингу сайтів органів місцевого самоврядування Західної
України, який проводився ГО Центр Політичних Студій та Аналітики сайт Хмельницької
міської ради – один із найкращих зразків подачі бюджетної інформації в західному
регіоні України.
Інформування населення про роботу житлово-комунальних підприємств міста
представлено на сайті http://mereja.km.ua (офіційний сайт єдиної інформаційної системи
комунальних платежів міста, яка налічує 115 тис. абонентів). Для забезпечення
зворотного зв’язку з мешканцями міста на сайті впроваджено інструмент «Додати
пропозицію, скаргу, зауваження». Усі звернення мешканців беруться на особливий
контроль для виконання або врахування у подальшій роботі міської ради.
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