
Звіт про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Хмельницького на 2011 рік

№ з/п Зміст заходу Зміст виконання Джерела 
фінансування

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

1.1. Бюджетна та податкова  політика
1. Здійснювати аналіз надходжень до бюджету 

міста  за  доходами,  надавати  пропозиції 
виконкому  міської  ради  щодо  наявних 
резервів наповнення бюджету

ДПІ у м. Хмельницькому постійно проводить моніторинг 
надходжень  до міського бюджету.  За 2011 рік до міського 
бюджету надійшло 370,7 млн. грн., що становить 100,0% до 
бюджетних  призначень.  Понад  доведені  бюджетні 
призначення  надійшло  до  бюджету  міста  
124,9 тис. гривень. Темп росту склав 125,0%.

 Постійно  проводиться  робота  по  забезпеченню 
надходжень  податків  та  зборів,  як  до  державного,  так  і  до 
міського  бюджету.  Особлива  увага  приділяється  тим 
суб’єктам  господарювання,  які  зменшили  перерахування  до 
бюджету  податків  і  зборів,  проте  нарощують  обсяги 
виробництва та  реалізації,  вивчаються  схеми ухилень  таких 
суб'єктів господарювання від оподаткування.

-

2. Вживати заходи щодо погашення  недоїмки 
по платежах до бюджету та заборгованості з 
виплати заробітної  плати на  підприємствах 
міста

Станом на 01.01.2012 р. податковий борг склав 41,9 млн. 
грн. (збільшився до початку року у 2 рази). Заборгованість по 
заробітній  платі  станом  на  01.12.2011р.  зменшилась 
порівняно з 1 січня 2011 року на 755,0 тис.грн. або 22,5% та 
склала 2,6 млн.грн.  

ДПІ  у  м.  Хмельницькому  постійно  проводить 
заслуховування керівників підприємств-боржників з питання 
вжиття  дієвих  заходів,  спрямованих  на  покращення 
фінансово-господарської  діяльності  підприємств  та 
перспектив   погашення  податкового  боргу,  доводяться 
завдання та графіки погашення (сплати). 

Проведено  аналіз  податкових  декларацій  з  податку  на 
доходи  фізичних  осіб,  визначено  перелік  платників,  які 
виплачували заробітну плату без перерахування податку на 
доходи фізичних осіб до бюджету та мають заборгованість по 
заробітній платі найманим працівникам.

-



За  2011  рік  боржникам  направлено  5546  податкових 
вимог, описано майно 260 боржників на загальну суму понад 
1,8 млн. гривень. 

З  метою  отримання  дозволу  на  стягнення  коштів  з 
рахунків у банках та вилучення готівки боржників в рахунок 
погашення  податкового  боргу  направлено  140  позовів  до 
суду. 

Всього,  внаслідок  проведеної  роботи,  в  т.ч.  і  за 
результатами  документальних  перевірок,  підприємствами-
боржниками погашено заборгованості  по заробітній платі – 
573,9  тис. грн. та податку з доходів фізичних осіб – 185,9 
тис. гривень, мобілізовано в рахунок погашення податкового 
боргу  до  державного  бюджету  13,9  млн.грн.,  до  місцевого 
бюджету -  5,3 млн. гривень.

3. Провести  роботу  щодо  розширення  бази 
оподаткування  по  платі  за  землю  шляхом 
залучення нових землекористувачів

       З  метою  залучення  до  оподаткування  нових 
землекористувачів  ДПІ  у  м.  Хмельницькому  систематично 
проводить  аналіз  рішень  Хмельницької  міської  ради  про 
передачу земельних ділянок  в постійне користування, оренду 
суб’єктам  підприємницької  діяльності.  Так,  у  2011  році 
додатково залучено  до оподаткування 46 СГД -  юридичних 
осіб (до бюджету додатково надійшло 235 тис. грн. плати за 
землю).

-

4. Забезпечувати  своєчасне  укладання  до-
говорів  оренди  земельних  ділянок  між 
міською радою та  орендарями та передачу 
ДПІ  у  м.  Хмельницькому   для  здійснення 
контролю

З  метою  посилення  вимог  до  орендарів  забезпечено 
підготовку проектів рішень міської ради про скасування тих 
рішень, якими земельні ділянки надані в оренду, а договори 
не укладені у встановлені терміни або підготовка позовів до 
суду.

-

5. Здійснювати  моніторинг  здачі  в  оренду 
торгових  місць  на  території  ринків  та 
торгових майданчиків міста

 Сформовано  базу  суб’єктів  господарювання  з  якими 
укладено договори оренди торгових об’єктів, яка періодично 
оновлюється. 

-

6. Посилити  контроль  за  ефективним  і 
цільовим використанням бюджетних коштів. 

Проводити  інформаційно-роз’яснювальну 
роботу щодо Податкового кодексу.

Для  упередження  порушень  чинного  законодавства 
фінансовим  управлінням  щорічно  здійснюється  аналіз 
бюджетних  запитів,  проводяться  перевірки  правильності 
складання  і  затвердження  кошторисів,  планів  асигнувань 
загального  та  спеціального  фонду  бюджету,  планів 
використання  бюджетних  коштів  та  помісячних  планів 
використання бюджетних коштів у відповідності до Порядку 

-
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складання,  розгляду,  затвердження  та  основних  вимог  до 
виконання  кошторисів бюджетних установ. 

Також,  на  стадії  фінансування  головних  розпорядників 
коштів  здійснюється  попередній  контроль  за  цільовим  та 
ефективним  використанням  бюджетних  коштів,  в 
подальшому  головних  розпорядників  коштів  зобов'язано 
постійно  забезпечувати  якісний  внутрішній  контроль  за 
витрачанням  бюджетних  коштів  розпорядниками  нижчого 
рівня та одержувачами коштів. 

За 2011 рік проведено 84 перевірки установ та закладів, 
встановлено порушень на загальну суму  42,1 тис. грн.

На  постійному  контролі  знаходиться  питання  щодо 
дотримання  законодавства  при  оплаті  праці  працівникам 
відповідно до затвердженого штатного розпису.  За 2011 рік 
фінансовим  управлінням  проведено  29  перевірок  з 
вищезазначеного питання. 

7. Встановити  ліміти  споживання  енер-
горесурсів  по  бюджетних  установах  та 
організаціях

Закладам освіти рекомендовано норми споживання енер-
горесурсів на друге півріччя 2011 року.

-

8. Здійснювати в повному обсязі розрахунки за 
спожиті  енергоносії  установами,  які 
фінансуються з міського бюджету

В повному обсязі  забезпечено  фінансування  захищених 
статей  бюджету,  у  т.ч.  розрахунки  за  спожиті  бюджетними 
установами енергоносії.

-

9. Забезпечити  в  повному  обсязі  виплату 
заробітної  плати  працівникам  бюджетних 
установ та комунальних підприємств

Відсутня  заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати 
серед бюджетних установ міста.

-

10. Забезпечити  оприлюднення  бюджету  та 
звітів  про  його  виконання  в  друкованих 
засобах масової інформації та розміщення на 
веб-сайті міської ради

Щоквартально друкується звіт про виконання бюджету у 
засобах масової  інформації:  в  газеті  “Проскурів”  та на веб-
сайті міської ради.

-

11. Активізувати  діяльність  робочої  групи  з  і 
сприяння  легалізації  “тіньової“  зайнятості 
населення  та  “тіньової”  заробітної  плати  з 
метою  недопущення  фактів  виплати 
заробітної  плати  нижче  законодавчо 
встановленого рівня на підприємствах міста

Робочою  групою  з  питання  легалізації  “тіньової” 
зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати проведено 
29  рейдових  перевірок  з  питань  легалізації  “тіньової” 
зайнятості  населення,  перевірено  понад  363  суб’єкти 
господарювання, виявлено 64 працівники без документів, що 
підтверджують трудові відносини.

ДПІ  у  м.  Хмельницькому  заслухано  462  керівника 
підприємств,  які  виплачували  заробітну  плату  меншу 

-

3



законодавчо встановленого мінімуму. З них підвищили рівень 
заробітної плати 316 підприємств, додатково надійшло ПДФО 
до міського бюджету 44,5 тис. грн.  

12. Сприяти  вирішенню  питання  сплати 
суб’єктами  господарювання,  які 
зареєстровані  за  межами міста,  утримань  з 
доходів фізичних осіб та нарахувань на фонд 
заробітної  плати  до  бюджету  міста, 
відповідних  соціальних  фондів  за  місцем 
здійснення господарської діяльності

Проводиться  робота з  суб’єктами господарювання,  які 
зареєстровані в інших регіонах, але здійснюють діяльність у 
м. Хмельницькому з метою залучення їх до оподаткування. 

За 2011 рік згаданою категорією сплачено до зведеного 
бюджету  17,6  млн.грн.,  в  т.ч.  ПДФО  –  12,7  млн.грн.,  що 
порівняно з 2010 роком більше відповідно на 6,4 млн.грн. та 
5,8 млн. гривень.

-

13. Переглянути кошториси місцевих програм у 
частині  скорочення  бюджетних  асигнувань 
на найменш важливі статті витрат 

       Кошториси місцевих програм є обґрунтовані та необхідні 
для досягнення поставлених завдань. В зв’язку з обмеженістю 
бюджету, кошти на реалізацію програм виділяються лише на 
найбільш важливі заходи.

-

1.2. Інвестиційна політика

356,2 – МБ
403,6 – ДБ

915,7 – Фонд 
“Відродження” 

200,0 – Фонд Білла та 
Мелінди Гейтс

33,5 – спонс. кошти
14.
ёёё

Підвищити  рівень  поінформованості 
потенційних  інвесторів  з  питань 
інвестиційного  потенціалу  міста,  умов  та 
можливостей вкладення капіталу шляхом:

- оновлення інвестиційного паспорту;
-  оновлення  каталогу  експортних 

можливостей підприємств міста;
-  розробки  презентаційних  матеріалів 

інвестиційних  можливостей  та  їх  промоції 
на  міжнародних  та  всеукраїнських 
виставках, ярмарках, бізнес-форумах;

- видавництва мультимедійних дисків з 
інформацією  про  інвестиційні  потреби  та 
пропозиції міста;

-  розміщення  інформації  про 

       Оновленню Інвестиційний паспорт м. Хмельницького 
2011 року, підготовлено скорочений варіант тексту  паспорту, 
який перекладено англійською мовою. 

   Підготовлено:
- експортний каталог продукції  промислових підприємств 

м. Хмельницького українською,  російською та англійською 
мовами;

- електронну презентацію “Хмельницький-Інвестиційний” 
українською та англійською мовами;

-  презентаційно-промоційний  матеріал  Інвестиційного 
Паспорту  м.  Хмельницького  на  англійській  мові  для 
закордонних делегацій (розповсюджено серед представників 
Литовської, Польської, Молдавської, Російської делегацій);

-  муніципальні  інвестиційні  пропозиції  для  розповсюд-
ження  серед  ТПП  міст  України  (розповсюджено  серед  23 

-
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інвестиційні  наміри  підприємств  на 
офіційному  веб-сайті  міської  ради  та 
постійного її оновлення.

ТПП).
Прийнято участь у:
- Міжнародному інвестиційному форумі в м. Тернополі,
-   у  двосторонніх  переговорах,  які  відбулися  в  рамках 

візиту Міжнародного Трейд-клубу до Хмельницької області. 
На  зустрічах  були  презентовані  муніципальні  інвестиційні 
пропозиції Хмельницької міської ради;

- Українсько-Італійській бізнес-зустрічі з представниками 
Торгово-промислової палати Італії  в Україні та керівниками 
італійських  компаній-асоційованих  членів  (на  зустрічі 
відбулось  представлення  економічного  потенціалу 
Хмельницького  регіону  та  визначення  можливих  напрямів 
співпраці  та інвестування,  вперше  представлено англійську 
версію  Презентації  “Хмельницький-Інвестиційний”, 
муніципальні інвестиційні пропозиції).

-  Міжнародному  інвестиційно-економічному  форумі 
“Партнерство і перспектива” в м. Івано-Франківськ.

Презентацію  “Хмельницький-Інвестиційний”  представ-
лено  на  Міжнародному  форумі  “Презентація  регіонів”  в 
Австрії та направлено в ТПП Румунії.

Всі  вищезазначені  документи  розміщено  на  офіційному 
веб-сайті Хмельницької міської ради.

15. Сприяти залученню інвесторів для реалізації 
важливих інвестиційних проектів: 
       - будівництва Палацу спорту; 
       - будівництва сміттєпереробного заводу; 
       -  будівництва  комплексу  підземних 
пішохідних  переходів  по  пр.  Миру  із 
організацією у підземному просторі об’єктів 
торгівлі; 
       - реконструкції Привокзальної площі.

      Підготовлено  матеріали  для  участі  в  інвестиційному 
проекті із будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1. 

Проводились переговори з англійською компанією VCIG та 
італійською  авіакомпанією  “SOLENA  Group”  щодо 
будівництва заводу по утилізації промислового та побутового 
сміття у  м. Хмельницькому. 

Направлено інвестиційні пропозиції:
-  по  будівництву  комплексу  підземних  переходів  (по 

проспекту  Миру  від  вул.  Свободи  до  вул.  П.Мирного)  та 
реконструкції Привокзальної площі ТОВ “Послуги з розвитку 
бізнесу” (м. Берлін);

-  для  включення  в  інтернет-проект  “Я  їду  в  Україну” 
компанії “Оверія”. 
     На офіційному веб-сайті  Хмельницької  міської  ради у 
розділі “Інвестиційна діяльність” розміщено інформацію про 
інвестиційні проекти українською та англійською мовами.

-
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16. Сприяти  залученню  інвесторів  до 
завершення  незавершеного  будівництва  у 
місті, будівництва доступного житла

        Рішенням міської ради виділено земельні ділянки для 
будівництва  доступного  житла:  120-квартирного  житлового 
будинку по вул. Озерна, 6/2а, 105-квартирного по вул. Озерна, 
6/2б, 180- квартирного по вул. Озерна, 6/2д.  Відбувся конкурс 
пропозицій  від  організацій.  Переможцем  конкурсу  визнано 
асоціацію  “Регіональне  будівництво  Хмельниччини”. 
Розпочато  підготовчі  будівельні  роботи,  розробляється 
проектна документація.

-

17. Сприяти  залученню  ресурсів  міжнародних 
фінансових організацій – УФСІ, USAID, ГО 
“Асоціація  Поділля Перший” та  інших для 
реалізації  проектів  соціального  та 
економічного розвитку міста

       Активізовано роботу з Проектом Європейського Союзу 
“Підтримка  сталого  регіонального  розвитку  в  Україні”.  В 
рамках  даного  проекту  прийнято  участь  у   3-х  навчальних 
програмах  з  підготовки  місцевих  та  регіональних 
інфраструктурних проектів. 
       Продовжується співпраця з проектом “Реформа міського 
теплозабезпечення в Україні”, яка триватиме до вересня 2012 
року.  В  рамках  проекту  проведено  оцінку  міського 
енергетичного сектору,  розробляється міський енергетичний 
план тощо.
        Протягом 2011 року в місто залучено 1115,7 тис.грн. 
градових коштів, а саме:
        - розпочато, спільно з міжнародним благодійним фондом 
Білла та  Мелінди Гейтс,  реалізацію інвестиційного  проекту 
“Організація  нових  бібліотечних  послуг  з  використанням 
вільного доступу до Інтернету” (Програма “Бібліоміст”).

  -  отримало  4  гранти  від  Міжнародного  фонду 
“Відродження”,  зокрема: “Надання  безоплатної  правової 
допомоги у  кримінальних  справах в  місті  Хмельницькому”, 
“Реалізація  пілотного  проекту  з  надання  первинної 
безоплатної  правової  допомоги  в  місті  Хмельницькому”, 
“Домашня  опіка”,  “Про  створення  Центру  надання 
адміністративних послуг у м. Хмельницькому”.  

-

32,3 тис.грн. – МБ
 200 тис.грн. - Фонд 

Білла та Мелінди Гейтс
2,0 тис.грн. – благодійні 

внески
915,7 тис. грн. – Фонд 

“Відродження”

18. Реалізувати  інвестиційний  проект 
(переможець  Всеукраїнського  конкурсу 
проектів  розвитку  місцевого 
самоврядування  у  2010  р.)  щодо 
впровадження  арт-аква-терапії  в 
комплексній  реабілітації  дітей  з 

23  вересня  2011  року  відбулося  урочисте  відкриття 
Центру  Арт-аква  терапії  для  дітей  з  обмеженими 
можливостями  при  Хмельницькій  міській  дитячій  лікарні, 
який  було  створено  у  рамках  інвестиційного  проекту 
переможця  Всеукраїнського  конкурсу  проектів  розвитку 
місцевого самоврядування у 2010 році.

403,6 - ДБ
323,9 – МБ

31,5 – спонс. кошти
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обмеженими можливостями     

19. Опрацювати  експортні  можливості 
підприємств  міста,  визначити  їх  латентний 
(скритий)  експортний  потенціал,  сприяти 
його реалізації

В 2011 році оновлено експортний каталог та розміщено 
його на веб-сайті міської ради.

Підготовлено та надано облдержадміністрації пропозиції 
щодо  експортних  можливостей  промислових  підприємств 
міста.
       Проведено роботу з підприємствами-експортерами міста 
(83  малих  та  середніх  підприємств)  з  метою  вивчення  їх 
експортних можливостей.
       Під час проведення виїзних нарад за участю міського 
голови на промислових підприємствах, розглядались питання 
щодо  можливостей  розширення  їх  ринків  збуту  за  межами 
України.
      Для  популяризації  продукції  підприємства  міста 
залучаються  до  участі  у  вітчизняних  та  міжнародних 
виставкових  заходах.  У  2011  році  участь  у  виставках 
приймали  ДП  "Новатор",  ВАТ  "Укрелектроапарат",  ВАТ 
"Завод  КПУ  "Пригма  Прес",  ЗАТ  "Хмельницька 
маслосирбаза" та інші.

-

1.3. Інформаційна та адміністративна політика

640,5 - МБ

20. Висвітлювати  діяльність  Хмельницької 
міської  ради,  її  виконавчих  органів  в 
друкованих засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті міської ради.

Забезпечено всебічне висвітлення діяльності міської ради 
та її виконавчого комітету. 

Підготовлено і розміщено на офіційному веб-сайті міської 
ради та передано до місцевих і центральних засобів масової 
інформації  понад  1000  інформаційних  матеріалів. 
Організовано та проведено близько 15 прес-конференцій.

В  салоні  тролейбуса  (бортовий  №283)  встановлено 
монітор,  на  якому  висвітлюються  матеріали  з  інформацією 
про діяльність міської ради.

Комунальні  засоби  масової  інформації  міста  (МКП 
“МТРК “Місто” та газета міської ради “Проскурів”) протягом 
звітного  періоду  працювали  над  поліпшенням  якості 
трансляції  та мовлення,  активно висвітлювали події  в житті 
міста.

Щоденно на веб-сайті міської ради оновлюється сторінка 

-
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відео та радіо новин від МТРК “Місто”. 
Створено  офіційний  сайт  редакції  газети  “Проскурів”  в 

мережі Інтернет.
На  веб-сайті  міської  ради  представлено  відео  “Місце 

зустрічі-Хмельницький“  (фільм  присвячений  580  річниці 
святкування  Дня  міста),  створено  нові  розділи: 
енергозбереження,  громадська  рада,  управління  Державного 
казначейства, транспорт та зв’язок.

21. Забезпечити проведення прямих телефонних 
ліній  “Міська  влада  відповідає”, 
функціонування “телефону довіри”

 За участю заступників міського голови було проведено 
12 прямих телефонних ліній "Міська влада відповідає".

В автоматичному режимі працює “телефон довіри”.

-

22. Продовжити  взаємодію  міської  влади  з 
місцевими  організаціями  об’єднань 
громадян  в  рамках  діяльності 
консультативної ради політичних партій при 
Хмельницькому  міському  голові, 
громадськими  та  благодійними 
організаціями.

З  метою  створення  умов  для  забезпечення  участі 
громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення 
громадського  контролю  за  діяльністю  виконавчих  органів 
міської  ради,  врахування  громадської  думки  під  час 
здійснення  виконавчим  комітетом  функцій  і  повноважень 
місцевого  самоврядування  у лютому  2011  року  створена 
громадська  рада  при  виконавчому  комітеті  Хмельницької 
міської ради. Протягом звітного періоду відбулося 5 засідання 
громадської ради.

-

23. Формувати  бази  даних  нормативних  актів 
міської  ради,  виконавчого  комітету, 
розпоряджень  міського  голови  та 
забезпечити безперешкодний доступ до них 
шляхом  оприлюднення  на  офіційному  веб-
сайті міської ради

На  офіційному  веб-сайті  Хмельницької  міської  ради 
постійно оприлюднюються проекти та нормативні документи 
міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,  сформовано  та 
забезпечено  безперешкодний  доступ  до  бази  даних 
нормативних актів.

-

24. Продовжити  удосконалення  єдиної 
інформаційної  системи  комунальних 
платежів  міста  та  формування  бази  даних 
відомостей  про  забезпеченість  житловою 
площею  та  комунальними  послугами 
населення  для  спрощення  процедури 
надання субсидій  

Інформаційна система функціонує (114,0 тис. абонентів), 
щоденно  проводяться  регламентні  та  інші  необхідні  для 
забезпечення її діяльності роботи. 

Забезпечено  підтримку  формування  баз  даних  ЖЕКів 
комунальної власності.

Проводяться  підготовчі  роботи  по  розробці  проекту 
побудови системи комунальних платежів м. Хмельницького в 
режимі “online”.
      Щомісяця проводиться перевірка звернень юридичних та 
фізичних  осіб  на  наявність  боргів  за  житлово-комунальні 
послуги.

-
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      Розроблено  новий  сайт  єдиної  інформаційної  мережі 
комунальних підприємств міста http://www.mereja.km.ua/
       Щомісяця  формується  база  даних  відомостей  про 
забезпеченість  житловою  площею  та  комунальними 
послугами  населення  для  спрощення  процедури  надання 
субсидій.  Забезпечено  електронне  формування  довідок  для 
управлінням праці та соціального захисту населення.

25. Створити  робочу  групу  та  скласти  план 
щодо  впровадження  системи  управління 
якістю  за  стандартом  ISO  9001:2000  у 
виконавчому комітеті міської ради

Розпорядженням міського голови від 14.02.2011 р. “Про 
розробку Системи управління якістю (СУЯ) в Хмельницькій 
міській  раді“  створено  робочу  групу  з  підготовки 
документації  системи  управління  якістю  та  вказані  терміни 
впровадження СУЯ.
       Розпорядженням  міського  голови  від  04.03.2011  р. 
затверджено  політику  якості  виконавчих  органів 
Хмельницької  міської  ради  та  цілі  впровадження   політики 
якості на 2011 рік.

-

26. Розпочати  роботу  щодо  створення  центру 
адміністративних послуг

Продовжується  реконструкція  будівлі  по  вул. 
Соборній,16  під центр адміністративних послуг (освоєно 388 
тис.грн з міського бюджету).

На придбання техніки,  обладнання та меблів з  міського 
бюджету виділено  1,0 млн. гривень. Освоєно 252,5 тис.грн.

Відкриття ЦНАП заплановано на червень 2012 року.

640,5 – МБ

27. Розробити  стандарти  надання 
адміністративних  послуг  виконавчим 
комітетом міської ради

Рішенням  виконавчого  комітету  від  09.06.2011  р. 
затверджено  реєстр адміністративних  та  неадміністративних 
послуг виконавчих органів Хмельницької міської ради.

З  початку  року  з  метою  впровадження  у  виконавчих 
органах міської ради Системи управління якістю відповідно 
до  міжнародного  стандарту  ISO  9001:2008  проведено  14 
семінарів-тренінгів. 

-

28. Оптимізувати  перелік  платних  послуг, 
умови та порядок їх надання

Рішенням  виконавчого  комітету  від  09.06.2011  р. 
сформовано та затверджено перелік платних послуг, умови та 
порядок їх надання.

-

ІІ. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

2.1. Промисловість
29. Сприяти  реалізації  інвестиційних  та 

інноваційних намірів підприємств
Розміщено на офіційному веб-сайті Хмельницької міської 

ради  презентацію  “Хмельницький-Інвестиційний” 
-
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(українською  та  англійською  мовами),  в  якій  висвітлено 
інформацію про передові підприємства міста (ДП “Новатор”, 
ВАТ  “Укрелектроапарат”,  НВП  “Корпускула”,  ПрАТ 
“Хмельницька  маслосирбаза”  тощо),  оновлений  каталог 
експортного потенціалу підприємств міста.

Розповсюджено  інформацію  про  експортні  можливості 
промислових  підприємств  міста  та  інвестиційні  пропозиції 
міської  ради  серед  23 промислово-торгових  палат  обласних 
центрів  України  з  метою  пошуку  інвесторів.  Інформуються 
керівники  підприємств  про  проведення  Всеукраїнських  та 
Міжнародних виставок (інформація розміщується на веб-сайті 
міської ради, керівникам направляються листи-запрошення).

Промислові  підприємства  міста  постійно  запрошуються 
до участі у різнопланових зустрічах з представниками бізнесу 
країн СНД, Західної Європи, які проводяться у Хмельницькій 
Торгово-промисловій  палаті,  презентуються  на  зустрічах  з 
іноземними  делегаціями  каталоги  із  зразками  продукції 
провідних підприємств-виробників м. Хмельницького.

30. Здійснювати  моніторинг  обсягів  реалізації 
промислової  продукції,  стану  зайнятості 
працюючих на промислових підприємствах, 
погашення заборгованостей до бюджету, до 
Пенсійного  фонду,  із  виплати  заробітної 
плати

       В місті працює комісія з питань своєчасності та повноти 
сплати  податків,  погашення  заборгованості  із  заробітної 
плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

За 2011 рік проведено 12 засідань.

-

31. Проводити організаційні заходи щодо участі 
промислових  підприємств  у  виставках, 
ярмарках  промислової  продукції  місцевого 
та регіонального рівнів

      Для  популяризації  продукції  підприємства  міста 
залучаються  до  участі  у  вітчизняних  та  міжнародних 
виставкових  заходах.  Участь  у  виставках  приймали  ДП 
"Новатор",  ВАТ  "Укрелектроапарат",  ВАТ  "Завод  КПУ 
"Пригма  Прес",  ЗАТ  "Хмельницька  маслосирбаза"  та  інші. 
Крім  того,  промислові  підприємства  міста  залучались  до 
участі  у  виставкових  заходах,  які  проводила  торгово-
промислова  палата  міста  Хмельницького  та 
сільськогосподарських ярмарках.  

-

10



Направлено комерційну пропозицію ПрАТ "Хмельницька 
маслосирбаза"  та  ЗАТ  "Макаронна  фабрика"  в  м.  Бельц 
(Молдова) та в посольство України в ОАЕ.

З  метою  підтримки   місцевого  товаровиробника,  в 
приміщенні  міської  комунальної  власності  по  Львівському 
шосе,  14   продовжує  працювати   постійно  діюча  виставка-
ярмарок,  де  представлена  продукція  виробників  харчової 
продукції  області.

32. Сприяти  просуванню  товарів  місцевих 
виробників  на  всеукраїнському  та 
міжнародному ринках

-

33. Сприяти  відшкодуванню  з  державного 
бюджету  податку  на  додану  вартість 
підприємствам  –  експортерам  у  разі  їх 
звернення

Департаментом  економіки  направлено  лист  на  головне 
управління промисловості  та розвитку інфраструктури  ОДА 
щодо сприяння у відшкодуванні  ПДВ шести підприємствам 
міста  (ТОВ  “Сіріус  Екстружен”,  ВАТ  “Укрелектроапарат”, 
ДП  “Новатор”,  ТОВ  “Хмельницький  комбінат 
хлібопродуктів”,  ЗАТ  “Тесмо-М”,  ТОВ  “Європа-Експорт 
плюс”)  на загальну суму 28,7 млн. гривень.

На звернення  ТОВ “Нейл” підготовлено лист-звернення 
до  Прем’єр-міністра  України  щодо  сприяння  дотримання 
митного оформлення товарів, які імпортує підприємство.

У  ДПІ  звернень  по  відшкодуванню  податку  на  додану 
вартість не було.

-

34. Сприяння  суб’єктам  господарської 
діяльності,  які  прагнуть  відкрити  власну 
справу  в  переобладнаних  приміщеннях  та 
розпочинають  будівництво  промислових  та 
інших об’єктів 

Міською  владою  вживаються  всі  можливі  заходи  для 
максимального сприяння суб’єктам господарської діяльності, 
які  прагнуть  відкрити  власну  справу,  або  розпочинають 
будівництво об’єктів.

Проводиться  постійна  робота  щодо  удосконалення  та 
спрощення  процедур  отримання  дозвільних  документів, 
виділення  земельних  ділянок  під  будівництво,  надання  в 
оренду приміщень.

-

35. Сприяння формуванню кластерних моделей 
економічного розвитку

У  Хмельницькому діє ТОВ “Будівельний Кластер”,  яке 
очолює Микола Малий. Даний кластер є одним з найперших в 
Україні,  який  розробив  та  впровадив  організаційні  та 
фінансові  схеми  співробітництва  з  клієнтом-замовником 
житла  (у  1996  році  був  введений  в  експлуатацію  перший 
багатоповерховий житловий будинок, побудований за кошти 
майбутніх мешканців цього будинку).

На  сьогодні  в  структуру  ТОВ  “Будівельний  Кластер” 
входять підприємства будівельної галузі, які спеціалізуються 

-
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на  виконанні  робіт,  виробництві  будівельних  матеріалів, 
проектуванні,  дизайні  та  забезпечують  виконання  повного 
циклу  будівництва.  До  його  складу  також  входять 
підприємства  та  установи  інфраструктури,  які  надають 
торгівельні, юридичні, інформаційні та освітні послуги. ТОВ 
“Будівельний Кластер” співпрацює з органами місцевої влади, 
вченими  Хмельницького  національного  університету  та 
банківськими  установами.  Неодноразово  був  переможцем 
конкурсів  проектів,  оголошених  міжнародними  фондами  та 
організаціями, у рамках яких здійснювався обмін досвідом з 
колегами з Польщі, Німеччини та Росії.

36. Сприяти  проведенню  роз’яснювальної 
роботи  з  агровиробниками  та  переробними 
підприємствами стосовно активізації  дій по 
вирощуванню  і  виробництву   екологічно 
чистих,  дієтичних  та  дитячих  продуктів 
харчування

З  метою  ознайомлення  з  виробництвом   харчових 
продуктів,  які  постачаються у навчальні та медичні заклади 
міста,  представниками  виконавчого  комітету  Хмельницької 
міської  ради  здійснено  обстеження  підприємств-виробників 
харчових  продуктів,  а  саме:  ЗАТ  "Хмельницька 
маслосирбаза",  ТОВ "Проскурів-Агро" та ПП Рикун.  В ході 
обстежень  підприємствам  рекомендовано  поставляти 
вищевказаним  закладам  продукцію,  вироблену  за 
Державними  стандартами  України,  а  не  за  технічними 
умовами,  з  якісної  сировини,  без  додавання  сої  та  інших 
шкідливих харчових добавок.

-

2.2. Будівництво
37. Забезпечити  введення в експлуатацію 117,0 

тис. кв. м загальної площі житла за рахунок 
усіх джерел фінансування

За  2011  року  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування 
введено  в  експлуатацію  139,7  тис.  кв.  м загальної  площі 
житла. 

-

38. Виготовити  проектно-кошторисну  докуме-
нтацію,  провести  інженерно-геодезичні 
вишукування  та  виготовити  проект 
землевідведення  для  створення  масиву 
індивідуальної забудови по вул. Набережній 
в мікрорайоні Лезневе

Проведені  інженерно-геозедичні  роботи  щодо 
виготовлення проекту землевідведення для створення масиву 
індивідуальної  забудови  по  вул.  Набережній  в  мікрорайоні 
Лезневе.

-

39. Забезпечити  реалізацію  заходів  Програми 
будівництва  доступного  житла  у 
Хмельницькій області на 2010-2017 роки

Передбачається  будівництво  доступного  житла  на 
земельних ділянках загальною площею 1,74 га в мікрорайоні 
Озерна.  Визначений  забудовник  –  “Асоціація  “Регіональне 
будівництво Хмельниччини”.

-
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40. Сприяти  будівництву  107-ми  квартирного 
житлового будинку по вул.  Чорновола, 182 
А 

Ведеться будівництво. -

41. Сприяти  будівництву  80-ти  квартирного 
житлового будинку по вул. Чорновола, 176/1

 Ведеться будівництво. -

42. Виготовити  проектно-кошторисну 
документацію  на  перебудову  майстерні  по 
ремонту  силових  трансформаторів  по  вул. 
Кам’янецькій,  94/2  під  гуртожиток  для 
малих  сімей  працівників  ХКП 
“Електротранс” 

В  зв’язку  з  обмеженістю  коштів  проектно-кошторисну 
документацію не виготовлено.

-

43. Проводити  роз’яснювальну  роботу  щодо 
прав  громадян  та  умов  будівництва 
(придбання) доступного житла

Проводиться роз’яснювальна робота серед громадян міста 
щодо  будівництва  (придбання)  доступного  житла. 
Формується  перелік  громадян,  які  мають право на участь  у 
будівництві доступного житла.

-

44. Розробити  проект  детального  плану 
забудови  центральної  частини  міста 
Хмельницького

В  зв’язку  з  обмеженістю  коштів у  міському  бюджеті 
виконання заходу перенесено.

-

45. Створити  автоматизований  містобудівній 
кадастр  міста  Хмельницького,  забезпечити 
ліцензування  інформаційної  системи 
містобудівного кадастру

В управління архітектури та містобудування введено дві 
посади  головних  спеціалістів  служби  містобудівного 
кадастру.

-

46.

Забезпечити  ведення  квартирного  обліку 
громадян,  які  потребують  поліпшення 
житлових умов

Станом  на  01.01.2012  року  на  квартирному  обліку  при 
виконавчому  комітеті  перебуває  10697  сімей  та  одиноких 
громадян, з яких 3591 користуються правом  на першочергове 
отримання житла.

786 сімей та  одиноких  громадян користуються   правом 
позачергового забезпечення житлом.

-

47. Провести  перереєстрацію  та  уточнення 
переліку сімей,  які потребують поліпшення 
житлових  умов  і  перебувають  на 
квартирному обліку у м. Хмельницькому

Постійно  проводиться  уточнення  списку  громадян,  які 
перебувають  на  квартирному  обліку.  За  2011  р.  знято  з 
квартирного  обліку  70  сімей  та  одиноких  громадян,  які 
забезпечені  житлом по нормі або виїхали на постійне місце 
проживання в інший населений пункт. 

-

48. Сприяти  забезпеченню  житлом  пільгових 
категорій громадян (потерпілих від аварії на 
ЧАЕС,  інвалідів  війни,  учасників  бойових 
дій,  військовослужбовців  запасу), 

За  рахунок  коштів  державного  бюджету  забезпечено 
житлом 18 інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи.

За 2011 р. за рахунок житла, яке належить територіальній 
громаді міста надано 3 службових квартири.

-
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службовим  житлом  –  працівників  сфери 
житлово-комунального господарства

Закінчено реконструкцію гуртожитку по вул. Свободи, 8Б 
під  130-квартирний  житловий  будинок,  за  рахунок  чого 
покращенні житлові умови 17 сім’ям.

2.3. Підприємництво
49. Забезпечити виконання заходів Регіональної 

програми  розвитку  малого  підприємництва 
Хмельницької  області  на  2011-2012  роки, 
передбачених на 2011 рік 

На  виконання  Регіональної  програми  підтримки  малого 
підприємництва  Хмельницької  області  на  2011-2012  роки 
вживаються заходи структурними підрозділами міської ради, 
ДПІ  в  м.  Хмельницькому,  міським  центром  зайнятості, 
Хмельницькою ТПП, іншими органами.  Звіт  про виконання 
Програми надається Головному управлінню економіки ОДА.  

-

50. Опрацювати  та  визначити  шляхи 
ефективного розв’язання проблемних питань 
розвитку підприємництва міста 

З  метою  розв’язання  найбільш  актуальних  проблемних 
питань  підприємницької  діяльності  у  місті  підготовлено  та 
направлено  до  центральних  органів  виконавчої  влади 
наступні пропозиції: 

- щодо  удосконалення  спрощеної  системи 
оподаткування;

- щодо удосконалення пенсійної системи;
- щодо  віднесення  діяльності  Інтернет-клубів,  які 

надають доступ до сайтів азартних ігор в мережі 
Інтернет, до заборонених згідно Закону України 
“Про заборону грального бізнесу в Україні”.

Розпочато  роботу  з  формування  проекту  Програми 
сприяння розвитку малого підприємництва м. Хмельницького 
на 2012 рік.

-

51. Проводити круглі столи між представниками 
влади і бізнесу з обговорення та вирішення 
актуальних питань розвитку бізнесу.

     З початку року проведено 5 засідань координаційної ради з 
питань розвитку підприємництва. На засіданнях розглядалися 
питання щодо вартості утримання торгового місця на ринках 
та  торгових  рядах,  заслухано  інформацію  щодо  порядку 
сплати  єдиного  соціального  внеску  фізичними  особами-
підприємцями, встановлення ставок єдиного податку для СПД 
– фізичних осіб, обговорювався законопроект “Про розвиток і 
державну підтримку малого та середнього підприємництва в 
Україні” та  інші питання.

 Проведено  два  засідання  міського  комітету  з 
економічних  реформ,  на  яких  розглянуто  питання  щодо 
сплати  орендної  плати  за  землю  та  земельного  податку, 
обговорено проект Закону України “Про ринок земель”. 

-
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Проведено  ряд  зустрічей  з  посадовими  особами 
центральних  органів  виконавчої  влади,  громадськими 
діячами:  Н.  Королевською,  народним  депутатом  України, 
головою  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань 
промислової  і  регуляторної  політики  та  підприємництва, 
О.Продан,  членом  Координаційної  ради  з  питань  розвитку 
малого та середнього підприємництва при Кабінеті Міністрів 
України  -  обговорено  концепцію  спрощеної  системи 
оподаткування,  програму “Конкурентна Україна”,  проблемні 
питання  малого  та  середнього  бізнесу;  К.Ляпіною, 
заступником  голови  Комітету  Верховної  Ради  України  з 
питань  промисловості,  регуляторної  політики,  Народним 
депутатом  України  щодо  проблематики  розвитку 
підприємництва,  системного  вдосконалення  законодавчої 
бази, яка регламентує та визначає діяльність підприємців; О. 
Бороданя,  Президентом  ліги  виробників  взуття, 
шкіргалантереї,  хутрових  виробів  і  шкіряних  товарів 
“Укршкірвзуттяпром” та з представниками підприємств міста 
по  виробництву  взуття  -  розглянуто  положення  Закону 
України  „Про  захист  демпінгового  імпорту” та  Закону 
України  „Про спеціальні заходи, щодо обмеження імпорту в 
Україні”, обговорено проблему зростання  спаду виробництва 
вітчизняного взуття та методи його подолання.

52. Сприяти  ефективному  функціонуванню 
Центру підтримки малого підприємництва

Створений  у  2010  році  Центр  підтримки  малого 
підприємництва продовжував активну роботу і в поточному 
році.  Станом  на  01.01.2012  року  на  підтримці  у  Центрі 
знаходиться 14 фізичних осіб-підприємців. Підприємці мають 
змогу  безкоштовного  користування  ресурсами  Центру 
(приміщення,  оргтехніка,  інформаційно-методичне 
забезпечення,  навчальні  тренінги,  семінари,  консультації, 
тощо). Крім того, Центр надає допомогу у пошуку клієнтів та 
послуг  за  напрямками  підприємницької  діяльності.  В 
приміщенні  Центру  встановлений  інформаційний  стенд  для 
підприємців з  питань  започаткування  власної  справи  та 
звітності.

Центром підтримки малого підприємництва налагоджена 
тісна співпраця з обласним та міським центрами зайнятості. 

Тренерською  командою  та  фахівцями  центру  постійно 

-
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надавались безкоштовні  консультації  для підприємців (124), 
що потребували інформації  з питань змін щодо податкового 
законодавства,  правил  роботи  на  ринках  Хмельницького, 
питань  реєстрації  підприємницької  діяльності,  оформлення 
заяв  відповідно  до  вимог  Закону  України  “Про  захист 
персональних даних”. 

Проводились  тренінги  з  наступних  тем:  “Якісне 
обслуговування  клієнтів”,  “Подолання  стресових  ситуацій”, 
“Як  знайти  та  втримати  цінних  працівників”,  “Пошук 
працівників:  методики”,  “Забезпечення  рівних  прав  та 
можливостей  жінок  та  чоловіків  на  ринку  праці”,  “Основи 
започаткування  власного  бізнесу”,  “Як  написати  якісну 
проекту  пропозицію”,  “Як  позитивно  представити  власний 
імідж”,   “Комунікативні  компетенції  підприємця”, 
“Діагностика персоналу” та інші.

53. Продовжити  впорядкування  та  спрощення 
системи  отримання  документів  дозвільного 
характеру  відповідно  до  вимог Закону 
України  "Про  дозвільну  систему  у  сфері 
господарської діяльності"

Постійно  удосконалювалась  робота  дозвільного  центру, 
при якому ефективно працює інформаційно-консультативний 
центр.
        Забезпечено видачу 63 видів документів дозвільного 
характеру та виконання 34 види дозвільно – погоджувальних 
процедур.  За  2011  рік  дозвільним  центром  видано  8565 
документів  дозвільного  характеру;  зареєстровано  1506 
декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання  вимогам  законодавства  та  надано   3745 
консультацій.

Проведено роботу з місцевими дозвільними органами по 
практичному  запровадженню  та  застосуванню 
декларативного принципу та принципу “мовчазної згоди” при 
видачі документів дозвільного характеру.

-

54.

Сприяти  розширенню  застосування 
декларативного  принципу  при 
започаткуванні підприємницької діяльності

-

55. Залучати підприємців до участі  у державній 
програмі  "Українська  ініціатива"  та  інших 
навчальних програмах для підприємців

       З  метою  поширення  інформації  про  „Програму 
Українська ініціатива” вжито наступних заходів:
       -  розміщено на веб-сайті  Хмельницької  міської  ради 
www.khmelnitsky.com   оголошення  про  Програму  заходів з 
перепідготовки  управлінських  кадрів  для  сфери 
підприємництва; 
         -  керівникам  промислових  підприємств  надіслано 
інформацію щодо умов участі у Програмі.

-
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12  представників  ПАТ  “Хмельницькобленерго”  та  1 
представник  ЗАТ  “Хмельницька  макаронна  фабрика” 
прийняли  участь  у  конкурсному  відборі  Програми 
“Українська  ініціатива”,  за  результатами  якого  представник 
ЗАТ “Хмельницька макаронна фабрика” пройшов  стажування 
в ФРН за програмою GIZ.

56. Провести  конкурс  на  звання  "Кращий 
підприємець міста"

Проведено  конкурс  на  звання  “Кращий  підприємець 
міста”,  за  результатами  якого  оргкомітетом   визначено 
переможцями  19  підприємців,  які   нагороджені  почесною 
грамотою міського голови. 

З  нагоди  відзначення  Дня  підприємця  нагороджено 
найкращих представників бізнесу відзнаками міського голови 
та  цінними  подарунками.  Також,  вручено  нагороди 
Міжнародного  економічного  рейтингу  “Ліга  кращих” 
директору  та  представникам  приватного  ВНВП  “Укрекспо-
процес”. 

17 місцевих товаровиробників отримали подяки міського 
голови та цінні подарунки за участь у виставці з нагоди 20-тої 
річниці Незалежності України.

-

2.4. Торгівля та надання послуг
350,0 – кошти 

інвесторів
57. Проводити  роботу  щодо  недопущення 

стихійної торгівлі на вулицях міста
Проведено 105 рейдів  по припиненню несанкціонованої 

торгівлі  харчовими  продуктами  по  вулицях:  Гарнізонній, 
Геологів,  Шевченка  та  по  Львівському  шосе.  Під  час 
перевірок  складено  97  протоколів  про  адміністративне 
порушення, до 52 громадян застосовано штрафні санкції.

Спільно з відділом внутрішніх справ проведено 68 рейдів 
по  припиненню  несанкціонованої  торгівлі  по  вул. 
Кам’янецькій в районі МКП ринок “Ранковий”.

-

58. Проводити  ярмарки  з  продажу 
сільськогосподарської продукції

По  вул.  Прибузькій  проведено  8  сільськогосподарських 
ярмарки, на яких в широкому асортименті були представлені 
продовольчі  товари,  городина,  саджанці,  насіння  за  цінами 
виробників.

-

59. Забезпечити  функціонування  постійно-
діючої  виставки-ярмарку  (Львівське  шосе, 
14)  по  торгівлі  продовольчих  товарів 

Забезпечено  функціонування  виставки-ярмарку  по 
торгівлі продовольчими товарами місцевих товаровиробників 
(Львівському шосе, 14).

-
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місцевих товаровиробників
60. Проводити моніторинг торговельної мережі 

з  метою  недопущення  встановлення 
необґрунтовано  високих  цін  на  соціально 
значимі продукти харчування

З  метою  недопущення  необґрунтовано  високих  цін  на 
соціально  значимі  продукти  харчування  щотижня 
проводиться моніторинг цін на основні продовольчі товари.

Створено робочу групу по вивченню цінової ситуації на 
продовольчому  ринку  міста  та  забезпеченню  якості  та 
безпечності  продукції,  дотримання  цінового  та  податкового 
законодавства.  Протягом  2011  року  членами  робочої  групи 
перевірено  2104  підприємства  торгівлі,  виявлено  3157 
порушень,  складено  2004  акти  та  1608  протоколів.  Сума 
штрафних санкцій склала 1,5 млн. грн.  

-

61. Припинити  дрібно-роздрібну  торгівлю  на 
тротуарі по вул. Проскурівського підпілля

Припинено дрібно-роздрібну торгівлю на тротуарі по вул. 
Проскурівського підпілля, підприємцям запропоновані  місця 
на ринках міста.

-

62. Провести конкурс професійної майстерності 
"Кращий кухар"

Проведено конкурси професійної  майстерності  "Кращий 
кухар"  та  “Кращий  продавець”  м.  Хмельницького. 
Переможцями  визначено:  кухаря  ІY розряду  кафе  ТОВ 
“Театральне”  -  Мельничук  Тетяну  Василівну  та  продавця 
торгового центру “Таврія” Хмельницької філії “Таврія Плюс” 
Струсевич Олесю Миколаївну.

-

63.

Проводити  інформаційно-роз’яснювальну 
роботу,  семінари,  навчання  з  керівниками 
закладів торгівлі і побуту

Проведено семінари: 
-  “Послуги  перукарень  та  салонів  краси.  Діючі 

нормативи”,  в  якому  прийняли  участь   представники 
Товариства  споживачів  Хмельницької  області,  санітарно-
епідеміологічної   служби,  відділу  масово-роз’яснювальної 
роботи  податкової  інспекції  у  м.  Хмельницькому    та 
власники 43 перукарень та салонів краси;

-  “Дотримання  законодавства  з  питань  захисту  прав 
споживачів  при  виготовлені  та  реалізації  меблів“,  в  якому 
прийняли  участь  представники  10  магазинів  з  продажу 
меблів.

-  “Дотримання  законодавства  з питань  захисту  прав 
споживачів  при  реалізації  взуття”.   Учасники  отримали 
матеріали   щодо  вимог  нормативних  документів  та  вимог 
закону України “Про захист прав споживачів”.      

-

64. Започаткувати  проведення  виставки-
ярмарки "Купуй Хмельницьке!" 

З  метою  популяризації  товарів  місцевого 
товаровиробника  та  стабілізації  цінової  ситуації  місцевих 

-
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товаровиробників залучено до участі у сільськогосподарських 
виставках-ярмарках.

65. Проводити  рейдові  перевірки  щодо 
дотримання  правил  торгівлі  та  санітарно-
епідеміологічних  вимог   на  підприємствах 
торгівлі,  громадського  харчування,  побуту 
та на ринках міста

Міським  відділом  СЕС  при  проведенні  рейдових 
перевірок  обстежено  1043  підприємства  торгівлі.  За 
результатами  перевірок  -  655  суб’єктів  господарювання 
оштрафовано,  217 об’єктів  торгівлі  призупинили діяльність, 
на 144 підприємства накладено  фінансові санкції на суму 12,2 
тис.грн.,  винесено  57  постанов  про  заборону  реалізації 
продукції на суму 25,8 тис. гривень.

-

66. Проводити  роботу  з  легалізації  тіньової 
зайнятості на ринках міста

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 
“Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих 
та  змішаних  ринках”  тимчасово  зупинено  проведення 
перевірок.

-

67. Продовжити  будівництво  оптового  ринку 
сільськогосподарської продукції "Дубове"

ТОВ  “Уніком”  продовжує  будівництво  оптового  ринку 
сільськогосподарської   продукції.  Збудовано  складські 
приміщення площею 450 м2, зведено накриття над торговим 
майданчиком для торгівлі з автомобілів, поновлено щебеневе 
покриття ринку та відремонтовано асфальтове покриття. 

350,0 – ВК

ІІІ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

3.1. Заробітна плата

68. Проводити  щомісячний  моніторинг  рівня 
середньої заробітної плати та заборгованості 
з  її виплати на підприємствах, в установах 
та організаціях міста усіх форм власності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників  за 
2011 рік склала 2215,7 грн., що на 15,3% більше, ніж за 2010 
рік (по Хмельницькій області – 2075,1 грн., по Україні – 2633,0 
гривень).

Постійно проводяться моніторинги рівня заробітної плати 
та  здійснюються  перевірки  додержання  законодавства  про 
працю на підприємствах міста. 

Здійснено 57 перевірок на підприємствах, на яких спосте-
рігався низький середній розмір заробітної плати. В ході пере-
вірок з керівниками підприємств проводилась роз’яснювальна 
робота  щодо  недопустимості  використання  робочої  сили  з 
порушенням трудового законодавства. 

У  січні  2011  року  з  426  підприємств,  які  входять  до 
основного  кола  зі  статистики  заробітної  плати,  8,2%  (35 
підприємств) мали середній розмір заробітної плати менший 
за  законодавчо  встановлений  мінімум.  За  результатами 

-
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проведеної  роботи  у  листопаді  кількість  таких  підприємств 
зменшилась до 12 (2,8%).

Також для здійснення контролю за своєчасною виплатою 
поточної заробітної плати та виконанням графіку погашення 
боргів  із  заробітної  плати  здійснюються  наступні 
моніторинги:

-  щодекадний  моніторинг  погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати;

-  щомісячний  моніторинг  стану  виплати 
поточної заробітної плати на підприємствах, що перебували у 
переліку боржників протягом  2011 року;

-  щомісячний  моніторинг  стану  погашення 
заборгованості на підприємствах будівельної галузі;

-  щотижневий  моніторинг  погашення 
заборгованості  із  заробітної  плати  та  дебіторської 
заборгованості на державних підприємствах.

69. Проводити засідання міської комісії з питань 
забезпечення  своєчасності  та  повноти 
сплати  податків,  погашення  заборгованості 
із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших 
соціальних виплат

З метою контролю за станом погашення заборгованості та 
дотримання  державних  гарантій  в  оплаті  праці  на 
підприємствах  міста,  працює  міська  комісія  з  питань 
забезпечення  своєчасності  та  повноти  сплати  податків, 
погашення  заборгованості  із  заробітної  плати,  пенсій, 
стипендій, інших соціальних виплат. За 2011 рік відбулось 12 
засідань  комісії,  заслухано 66 керівників. 

Здійснюється  комплексний  підхід  щодо  аналізу  причин 
заборгованості  із  виплати  заробітної  плати,  заборгованості 
перед  Пенсійним  фондом  України,  по  податках,  до  Фондів 
соціального  страхування,  приймаються  рішення  щодо 
здійснення  системи  заходів  для  вирішення  вищевказаних 
проблемних  питань.  В  ході  проведення  засідань  також 
розглядаються  шляхи  підняття  рівня  заробітної  плати, 
легалізації  “тіньової  зайнятості”  та  боротьби  з  виплатою 
заробітної плати в “конвертах”.

-

70. Здійснювати  перевірки  підприємств  міста 
щодо  виконання  умов  колективних 
договорів  та  дотримання  вимог  чинного 
законодавства  про  працю,  направляти 
матеріали щодо порушників до прокуратури 
міста  Хмельницького  для  відповідного 

       За 2011 рік проведено 186 перевірок (110 – первинних, 76 
–  повторних).  Виявлено  840  порушень,  в  т.ч.  на  26 
підприємствах  при  первинних  перевірках  виявлено 
заборгованість  із  заробітної  плати  на  суму  3655,6  тис. грн. 
Внаслідок  проведених  перевірок,  на  25  підприємствах 
заборгованість  зменшено  на  суму  3,1  млн.грн.  Також 

-
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реагування ліквідовано  повністю  раніше  виявлені  порушення  на  41 
підприємстві. 

В  органи  прокуратури  м. Хмельницького  для 
відповідного реагування направлено матеріали 49 перевірок.  

71. Забезпечити роботу телефонів "гарячої лінії" 
(70-41-46,  65-42-81),  на  які  можуть 
звернутися  громадяни  міста  з  питань 
законодавства про працю, зокрема з питань 
дотримання  законодавчо  встановлених 
державних  мінімальних  гарантій  оплати 
праці та трудових відносин

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,  зокрема  з  питань  дотримання  законодавчо 
встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці.

-

72. Контролювати  при  реєстрації  колективних 
договорів  підприємств-боржників  із 
заробітної  плати  наявність  в  їх  складі 
графіку  погашення  заборгованості  та 
надавати  рекомендації  щодо  дотримання 
керівниками  підприємств  чинного 
законодавства про працю

За 2011 рік зареєстровано та перевірено на відповідність 
чинному законодавству 320 колективних договори та зміни і 
доповнення до них.

Під час реєстрації колективних договорів представникам 
підприємств (адміністрації  та членам профспілки)  видається 
“пам’ятка”  із  зазначенням  видів  відповідальності  за 
порушення  трудового  законодавства  (дисциплінарна, 
адміністративна та кримінальна).

-

73. Проводити  інформаційно-роз’яснювальну 
роботу  серед  працівників  з  питань 
законодавства про працю, розповсюджувати 
пам’ятки  "тіньова"  зайнятість  і  "тіньова" 
заробітна плата, в яких міститься інформація 
про  соціальну  незахищеність  в  разі  не 
оформлення  трудових  відносин  з 
роботодавцем офіційно

Протягом  звітного  періоду  проводилась  активна 
інформаційно-роз’яснювальна  робота  щодо  недопустимості 
використання  “тіньової”  зайнятості  і  “тіньової”  заробітної 
плати, а саме:
  -  здійснювалось  розповсюдження  серед  громадян  міста 
пам’ятки “тіньова” зайнятість і “тіньова” заробітна плата, в 
якій міститься інформація про соціальну незахищеність в разі 
не оформлення трудових відносин з роботодавцем офіційно, 
основні  статті  чинного  законодавства,  які  мають  знати 
працівники (охоплено понад 2000 працівників, що працюють 
у торгових центрах та супермаркетах міста); 
  -  направлено  близько  400 “пам’яток”  на  підприємства,  в 
установи та організації  міста,  у яких міститься роз’яснення 
щодо правильності заповнення статистичних звітів з праці та 
вказані  основні  статті  законодавства  про  працю,  які 
впливають на збільшення заробітної плати;
-  розміщувались  друковані  інформаційні  матеріали  у 
громадському транспорті ХКП "Електротранс".   

Проведено  16  нарад  за  участю  заступників  міського 
голови  з  керівниками  134  підприємств-“мінімізаторів”  та 
підприємств,  у  яких  наявна  заборгованість  із  виплати 

-
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заробітної плати.  
Організовано 29 рейдових перевірок з питань легалізації 

“тіньової”  зайнятості  населення.  Всього  перевірено  363 
суб’єкти  господарювання,  виявлено  64  працівники  без 
документів,  що  підтверджують  трудові  відносини.  З  27 
працівниками оформлено угоди про трудові відносини.

3.2. Зайнятість населення, ринок праці, створення безпечних, сучасних умов праці
3106,1 – ФЗССВБ

3,5 - МБ
  42,4– ВК 

74. Забезпечити  виконання  заходів  "Програми 
зайнятості  населення  м.  Хмельницького  на 
2010-2011 роки", передбачених на 2011 рік

      На виконання Програми зайнятості  населення міста,  у 
2011 році створено 6614 робочих місць, що становить 85,6% 
до  запланованого.  З  них:  для  найманих  працівників  у 
юридичних осіб – 561, для найманих працівників у фізичних 
осіб  підприємців  –  4193,  для  фізичних  осіб-підприємців  – 
1841,  для  самостійно  зайнятих  осіб  –  платників  податку  з 
доходів фізичних осіб – 19.
     Здійснюється щомісячний моніторинг створення робочих 
місць на підприємствах міста.

75. Проводити моніторинги:
       -  вивільнення  працівників  з 
промислових підприємств міста;
       -  чисельності  працюючих в  умовах 
вимушеної неповної зайнятості;
       - кількості працівників, відправлених  у 
відпустку без збереження заробітної плати

Здійснюється  щомісячний  моніторинг  вивільнення 
працівників з підприємств м. Хмельницького.

З початку року 173 підприємства, організації та установи 
міста  подали  списки  на  вивільнення  6093  працівників. 
Фактично вивільнено за 2011 рік  707 працівників.

Протягом  2011  року  в  службі  зайнятості  зареєстровано 
246  вивільнених  осіб,  з  них  працевлаштовано  81  особу. 
Станом на 01.01.2012 року на обліку перебуває 148 осіб даної 
категорії.

-

76. Сприяти   працевлаштуванню  на  вільні  та 
створені робочі місця незайнятих громадян

Протягом  2011  року  проведено  49  ярмарок  та  міні-
ярмарок  вакансій,  які  мали  мету -  вдосконалення  співпраці 
служби зайнятості і роботодавців щодо можливостей  центру 
зайнятості по підготовці кадрів на замовлення підприємств. 

У 2011 році  працевлаштовано 4069 осіб.
77. Проводити  професійну  підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації під 
конкретні  замовлення  роботодавців  та 
забезпечувати  працевлаштування  після 
закінчення навчання

Протягом  2011  року  897  безробітних  охоплено 
профнавчанням  за  професіями:  швачка,  кухар, 
електрогазозварник,  охоронник,  слюсар  з  ремонту 
автомобілів,  кравець,  складальник  верху  взуття, 
рехтувальник  кузовів,  штукатур-маляр,  столяр  будівельний, 

985,5 – ФЗССВБ
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формувальник  машинного  формування,  фрезерувальник, 
оброблювач  риби.  Навчання  проводилось  під  конкретне 
замовлення  роботодавців  –  418  безробітних,   проходили 
стажування – 198 безробітних, індивідуальне навчання – 113 
безробітних, модульне навчання – 82 безробітних.

Працевлаштовано після навчання 616 осіб.
78. Залучати  незайнятих  громадян  до 

громадських робіт 
Проводились  оплачувані  громадські  роботи  на 

підприємствах,  в  установах  і  організаціях,  що  належать  до 
комунальної  власності  для  забезпечення  тимчасової 
зайнятості незайнятих громадян. 

У 2011 році було укладено 83 договори з підприємствами 
міста для організації  оплачуваних громадських робіт на 630 
робочих місць.

Брали участь у громадських роботах 618 чоловік,  з них 
жінок 314, молоді до 35 років - 274.

634,8 – ФЗССВБ

79. Сприяти  працевлаштуванню  окремих 
соціально  –  демографічних  груп  населення 
(молоді, якій надається перше робоче місце, 
жінок  з  дітьми,  інвалідів)  шляхом надання 
роботодавцям відповідних дотацій

Протягом 2011 року 81 особа  працевлаштована  шляхом 
надання  роботодавцям  дотацій  за  рахунок  коштів  Фонду 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування 
України  на  випадок  безробіття,  з  них  23  особа  квотної 
категорії. 

1467,8 – ФЗССВБ

80. Забронювати  до  5%  робочих  місць  на 
підприємствах,  в  організаціях  і  установах 
різних  форм  власності  для  працевла-
штування  працездатних  громадян,  які 
потребують соціального захисту і не можуть 
на  рівних  умовах  конкурувати  на  ринку 
праці

Рішенням  міської  ради  заброньовано  на  2011  рік  на 
підприємствах, в установах та організаціях міста 250 робочих 
місць для осіб, які потребують соціального захисту і не здатні 
на  рівних  конкурувати  на  ринку  праці.  Фактично  було 
працевлаштовано 122 особи даної категорії.

81. Провести  для  молоді,  яка  навчається  в 
загальноосвітніх  школах ярмарки професій, 
марафони  робітничих  професій,  тижні 
профорієнтації,  презентації  професій, 
професіографічні  екскурсії,  спрямовані  на 
підвищення престижу робітничих професій

Однією  із  ефективних  форм  підвищення  соціальної  та 
професійної  мобільності  молоді  є  проведення 
профорієнтаційних   уроків  (проведено  25  уроків,  охоплено 
1288 осіб).  Тематика  цих  уроків  передбачає  отримання 
учнями  певного  кола  теоретичних  знань  і  здобуття  деяких 
практичних вмінь та навичок в професійному аналізі, орієнтує 
їх  на  широке  використання  принципу  самостійності  і 
творчості,  формує  правильну  мотивацію  вибору  трудової 
діяльності та позитивне відношення до всіх видів професійної 
діяльності.  Концепція  професійної  орієнтації  передбачає 

18,0 – ФЗССВБ
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широке коло учасників профорієнтаційної роботи. Одними із 
них  є  заклади  культури,  зокрема  бібліотечна  мережа.  Тісна 
співпраця із юнацькими бібліотеками, дитячими бібліотеками, 
численними філіями дитячих бібліотек продовжується. 

82. Сприяти  працевлаштуванню  осіб  з 
обмеженими  можливостями  на  вільні 
вакансії  для  даної  категорії,  надавати 
консультації,  проводити  ярмарки  та  міні 
ярмарки вакансій

Протягом  2011  року  на  обліку  в  центрі  зайнятості 
перебувало 211 осіб, які мають обмежені фізичні можливості 
та не можуть  на рівних конкурувати  на ринку праці.  З них 
працевлаштовано  –  32  особи,  7  осіб  отримали  одноразову 
допомогу для організації підприємницької діяльності, 12 осіб 
проходили профнавчання, 18 осіб брали участь у громадських 
роботах. Особи даної категорії взяли участь у  міні-ярмарках 
вакансій та семінарах спрямованих на працевлаштування. 

-

83. Забезпечити  виконання  Комплексних 
заходів  з  поліпшення  стану  безпеки, 
гігієни  праці  та  виробничого 
середовища,  передбачених  на  2011  рік 
(затверджені  рішенням  Хмельницької 
обласної  ради  від  18.10.2006   №  6-
4/2006)

Проведено 35 лекцій (семінар-нарад).
Прийнято участь:
-  в навчанні  1049 посадових осіб підприємств міста та 

перевірки знань з питань охорони праці;
-  в  3-х  засіданнях  ради  з  безпечної  життєдіяльності 

області.
Зареєстровано 18 випадків невиробничого травматизму та 

63  нещасних  випадків  виробничого  характеру  (у  23  - 
прийнято участь в державному розслідуванні)

Інформації та роз’яснення щодо стану охорони праці на 
підприємствах  м.  Хмельницького  постійно  висвітлюється  у 
засобах масової інформації міста та області (преса – 6, радіо – 
6, телебачення – 6).

-

84. Провести заходи з нагоди Всесвітнього дня 
охорони праці 

На проведення міських заходів “Тижня охорони праці” за 
2011 рік витрачено 45,9 тис. гривень.

Відзначено  19  кращих  роботодавців  та  спеціалістів 
підприємств, установ та організацій міста. 

Проведено 9 виїзних днів на підприємствах міста, в яких 
прийняло участь 347 осіб працюючого населення. 

3,5 - МБ
42,4 - ВК 

85. Здійснювати  контроль  за  охороною  праці 
працівників  підприємств,  установ, 
організацій усіх форм власності,  проводити 
атестацію робочих місць за умовами праці 

Здійснено  172  перевірки  стану  умов  праці  та  232 
перевірки  стану  охорони  праці  на  404  підприємствах, 
організаціях, установах міста усіх форм власності.

Виявлено  порушень  конституційних  прав  громадян  у 
галузі  здорових  і  безпечних  умов  праці  на  підприємствах 
організаціях і установах міста:

-
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- стану умов   праці  на  23  підприємствах,  стосовно  282 
робочих місць; 

- стану охорони праці на 232 підприємствах.
За  умовами  праці  атестовано  278  робочих  місць, 

потребують атестацію 282 робочих місця.
86. Проводити  реєстрацію  колективних 

договорів  підприємств  тільки  при  умові 
наявності  в  договорі  розділу  "Охорона 
праці"

 Зареєстровано і перевірено 320 колективних угод. 
         На усунення виявлених порушень внесено 98 приписів. 

-

3.3. Соціальне забезпечення
157607,0– ДБ
7582,28 – МБ

43,8 – ОБ
2138,0 - ПФ

87. Надати  додаткові  субсидії  на  оплату 
житлово-комунальних  послуг  малозабез-
печеним верствам населення

Програма профінансована частково, в зв’язку зі зміною в 
чинному законодавстві відсотку обов’язкового платежу з 15% 
до 10% середньомісячного  сукупного  доходу для сімей,  які 
складаються з пенсіонерів,  інвалідів та дітей  до 18 років, а 
також  з  20%  до  15%  для  інших  сімей,  у  складі  яких  є 
працездатні особи.

79,5 – МБ

88. Надати  житлові  субсидії  сім’ям,  що 
складаються  лише  з  непрацездатних 
громадян, інвалідів І, ІІ групи, дітей круглих 
сиріт,  дітей,  які  залишилися  без 
батьківського піклування

Призначено  житлової  субсидії  найуразливішим 
категоріям громадян міста.

22,3 – МБ

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

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

20,1 – МБ

90. Забезпечити виплату грошової допомоги на 
кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, 
позбавлених батьківського піклування

Призначено  198  грошових  допомог  на  кишенькові 
витрати  дітям-сиротам  та  дітям  позбавленим  батьківського 
піклування. Кошти перераховано на особові рахунки опікунам 
та піклувальникам в банківські установи.

118,7 – МБ

91. Надати  матеріальну  допомогу  інвалідам, 
ветеранам війни та праці, малозабезпеченим 
жителям міста

Надано  одноразову  грошову  допомогу  4496  особам  на 
суму 750,3 тис. грн.

716,1 – МБ
34,2 –ДБ

92. Забезпечити  виплату  надбавки  до  пенсій 
членам  Проскурівського  підпілля, 

Здійснено доплати 58 особам. 50,25 – МБ
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партизанам,  визволителям  міста 
Хмельницького та колишнім політв’язням та 
репресованим

93. Надати одноразову допомогу на  поховання 
осіб,  які  не  були  пенсіонерами,  не 
перебували на обліку в центрі зайнятості, не 
займались підприємницькою діяльністю

Надано одноразову допомогу на поховання 48 особам. 7,2 – МБ

94. Забезпечити  інвалідів,  ветеранів  війни  та 
праці  путівками  для  санаторно-курортного 
лікування

За  2011  р.  отримали  путівки  для  санаторно-курортного 
лікування  215  осіб  (194  путівку  отримано  через  Головне 
управління праці та соціального захисту населення ОДА, 21 
путівка за кошти субвенції з ДБ).

88,3 – ДБ

95. Провести  капітальний  ремонт  житлових 
будинків  і  квартир  інвалідів  війни,  членів 
сімей  загиблих  військовослужбовців  та 
прирівняних до них осіб, малозабезпечених 
верств населення

Проведено капітальні ремонти для 84 осіб.
Для  36  малозахищених  осіб  замінено  непридатне  до 

використання газове обладнання на суму 21,3 тис. гривень.
Для  1  сім’ї  дітей-сиріт  проведений  капітальний  ремонт 

будинку 

575,3 – ДБ
221,04 – МБ

96. Забезпечити  стабільне  функціонування 
соціальних закладів:
        - територіального центра соціального 
обслуговування;

За 2011 рік надано послуги 7846 особам. 3678,1 – МБ

        - центру реабілітації  та тимчасового 
перебування  інвалідів  з  розумовою 
відсталістю “Родинний затишок”;

В 2011  році  пройшли  реабілітацію  112  осіб, 
запропоновано послуги центру ще 177 інвалідам з розумовою 
відсталістю, надано послуг – 97897.

491,3 – МБ

        -  будинку тимчасового перебування 
громадян,  які  втратили  зв’язок  з  сім’ями 
"Промінь надії";

За 2011 рік 394 особам надано комплекс послуг. Взято 
на облік 264 особи (надано послуг 14541).

395,6 – МБ

        - центру реабілітації змішаного типу 
для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю 
“Школа життя”;

Пройшли реабілітацію 114 осіб, у т.ч. 16 дітей отримують 
послуги на дому. Обстежено та надано послуги  402 сім’ям, в 
яких виховуються  діти-інваліди. Загальна кількість наданих 
послуг – 49821.

732,4 – МБ

        - рекреаційного центру “Берег надії”. У 2011 році забезпечено путівками 258 осіб. 427,6 – МБ

97. Визначити  коло  осіб,  які  потребують 
соціальної  допомоги,  забезпечити  надання 
їм своєчасної допомоги

Постійно  здійснюється  розширення  кола  отримувачів 
послуг шляхом створення соціальних паспортів та обстежень 
матеріально побутових умов. Оформлено 3608 анкет.

-

98. Проводити  заходи  з  нагоди  святкування 
державних,  релігійних,  професійних  та 
інших  свят:  День  вшанування  учасників 

Проведено заходи:
-  День  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території 

інших держав (3046 вітальних листівок);

26



бойових  дій  на  території  інших  держав, 
Міжнародний  жіночий  день  8  Березня, 
Великодні свята; День працівника соціальної 
сфери,  День  Перемоги  у  Великій 
Вітчизняній  війні,  День  пам’яті  жертв 
політичних  репресій,  День  захисту  дітей, 
День  ветерана,  День  партизанської  слави, 
Міжнародний  день  інвалідів,  вшанування 
ліквідаторів  аварії  на  ЧАЕС,  День 
благодійництва,  новорічні  ранки  для дітей-
інвалідів.

-  Міжнародний  день  прав  жінок  і  миру  (направлені 
вітальні  листівки  в  кількості  2212  шт.  жінкам   інвалідам 
війни, учасницям   бойових дій, вдовам ветеранів війни);

-  Великодні  свята  (надано  1800 пасок  одиноким людям 
похилого  віку,  ветеранам  та  інвалідам,  які  перебувають  на 
обслуговуванні  у  міському  територіальному  центрі 
соціального  обслуговування,  на  стаціонарному  лікуванні  у 
міській  лікарні  та  шпиталі  інвалідів  Великої  Вітчизняної 
війни  та 145 пасок багатодітним сім’ям);

-  День  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні  (6220 
вітальних листівок);

- вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС (вечір-реквієм – 
400 осіб);

 -  привітання  визволителів  м.  Хмельницького  від 
німецько-фашистських  загарбників,  членів  Проскурівського 
підпілля (8 осіб);

 - заходи до Дня жертв політичних репресій (32 особи);
- захід до Дня Незалежності України  “Збираємо дітей до 

школи” (130 дітей з багатодітних сімей);
- заходи до Дня партизанської слави (29 осіб); 
- заходи до Дня ветерана (700 осіб);
- Новорічні ранки для дітей інвалідів (1020 осіб);
- заходи до Міжнародного дня інвалідів (1000 осіб).

251,99 - МБ

99. Провести  вшанування  та  привітання 
найстаріших жителів  міста  Хмельницького, 
яким у 2011 році виповнюється 100 років (в 
базі даних 6 громадян)

Проведено привітання 6 найстаріших жителів міста. 1,8 – МБ

100. Надати  фінансову  підтримку  громадським 
організаціям інвалідів та ветеранів

Розглянуто  35  соціальних  проектів  щодо  надання 
фінансової підтримки громадським  організаціям.

150,0  - МБ

101. Забезпечити  своєчасну  виплату  всіх  видів 
державної  допомоги  відповідно  до  вимог 
чинного  законодавства  з  державного 
бюджету

 За  призначенням  державної  соціальної  допомоги 
звернулось  26083  особи  та  14121  сім’я  за  призначенням 
субсидій на оплату ЖКП.

Станом  на  01.01.2012  р.  13023  сім’ї  користується 
субсидією  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  на  суму 
7226,7 тис. гривень.

156909,2– ДБ
43,8 – ОБ

2138,0 – ПФ
934,4 – МБ

102. Розробити  та  розпочати  впровадження 
стандартів якості соціальних послуг

Для  впровадження  стандартів  якості  соціальних  послуг 
сформовані  реєстр  адміністративних  та  неадміністративних 

-
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послуг.  Розроблено  технологічні  та  інформаційні  карти 
адміністративних послуг відповідно до вимог ISO.

103. Сприяти розвитку волонтерського руху для 
надання  всебічної  допомоги  та  здійснення 
соціального  супроводу  і  соціальної 
реабілітації  інвалідів,  кризових  категорій 
дітей та молоді

При територіальному центрі соціального обслуговування 
працює волонтерський центр, який нараховує 35 волонтерів.

Центр  соціальної  реабілітації  дітей  -  інвалідів  “Школа 
життя”  та  Центр  реабілітації  та  тимчасового  перебування 
інвалідів  з  розумовою  відсталістю  “Родинний  затишок” 
активно  залучають  до  співпраці  волонтерів:  школярів, 
студентів, пенсіонерів.

-

104. Провести презентації в навчальних закладах 
з  метою  поширення  ідеї  волонтерства  та 
залучення нових волонтерів

Здійснюється  презентація  центрів  реабілітації  в 
навчальних  закладах.

Проводяться семінари, виїзні наради та засідання круглих 
столів з громадськими організаціями.

Ведеться  роз’яснювальна  робота  в  громадських 
приймальнях та ЗМІ.

-

105. Провести  роз’яснювальну  роботу  серед 
населення,  з  ветеранськими  та  іншими 
громадськими організаціями, які об’єднують 
пільгові  категорії  населення,  щодо 
доцільності  реформування  системи 
соціальних  пільг,  впровадження  системи 
адресності надання пільг

Постійно проводиться роз’яснювальна робота на радіо (88 
виступів),  на  телебаченні  (91  виступ),  публікації  в  газеті 
“Проскурів”  та  журналі  “Охорона  праці”  (40  статей), 
інтерв’ю,  роз’яснювальні  матеріали  щодо  впровадження 
нових  нормативних  та  законодавчих  актів  з  питань  праці, 
соціального захисту населення. 

-

3.4. Молодіжна та сімейна політика, захист прав дітей
2000,0 – ДБ
129,8 – ОБ
566,3  – МБ

53,7 – спон. кошти
106. Забезпечити  виконання  заходів, 

передбачених на 2011 рік:
        - "Програмою підтримки сім'ї до 2011 
року";
        - "Програмою патріотичного виховання, 
формування  здорового  способу  життя, 
розвитку духовності  дітей та молоді  міста 
Хмельницького на 2008-2012 роки"

Багатодітні  родини  внесені  до  Єдиного  державного 
автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на  пільги. 
Видано 675 посвідчень батькам з багатодітних сімей та 2035 
посвідчень  дітям  з  багатодітних  сімей,  які  дають  право  на 
пільги.

Надано  допомогу  багатодітним  родинам  депутатами 
міської ради, підприємцями та представниками бізнесу.

Благодійними  та  громадськими  організаціями  –  “Хесед 
Бешт”, “Карітас” та “Рука допомоги” надано 64 багатодітним 
родинам  міста  гуманітарну  допомогу  у  вигляді  одягу  та 

136,9 - МБ
33,7 – спонсорські 

кошти
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меблів. 
Підготовлено  клопотання  про  нагородження  почесною 

нагородою України “Мати-героїня” 14 багатодітних матерів. 
Станом  на  01.01.2012  р.  60  багатодітних  матерів  – 
хмельничанок отримали дану нагороду.

З  метою  популяризації  сімейних  традицій  і  цінностей 
проведено  свято  “Родина  року”  та  зустріч  з  матерями  – 
героїнями.

До  Дня  Незалежності  України  проведено  захід  для 
багатодітних родин міста “Збираємо дітей до школи”.

На  День  міста  для  150  дітей  з  багатодітних  родин 
організовано:  перегляд  дитячого  кінофільму  в  кінотеатрі 
“Планета”,  частування  солодощами,  катання  на  атракціонах 
“Луна-парк”. 

Проведено  заходи  для  дітей  з  багатодітних  родин: 
“Святий Миколаю, прийди до нас з раю” (500 осіб), 30 дітей 
відвідують  льодовий майданчик.

Організовано вітання 8 матерів, які народили немовлят в 
міському перинатальному центрі на День матері (8 травня). 
      Управлінням  молоді  та  спорту  розроблено  соціальні 
реклами;  проведено  до  Дня  молоді  конкурсно-розважальні 
програми для студентської молоді “Іспит Амура”; заходи до 
Дня довкілля, Дня захисту дітей; проведено соціальну роботу 
з молоддю щодо утвердження здорового способу життя.      

107. Проводити  профілактику  негативних 
соціальних явищ у молодіжному середовищі 
(соціологічні  дослідження,  акції   "Анти-
СНІД",  "Стоп  тютюнопалінню",  випуск 
буклетів,  листівок,  проведення семінарів  та 
круглих  столів,  забезпечення  роботи 
консультативного пункту)

      Працівниками центру соціальної допомоги  молоді надано 
1715  індивідуальних  консультацій,  проведено  205  лекцій 
(охоплено 10870 осіб),  48 бесід (522 особи),  93 тренінгових 
заняття (2304 особи), 18 круглих столів (272 особи),  3 акції 
(630 осіб). Під час заходів розповсюджуються буклети щодо 
профілактики  негативних  явищ в  молодіжному  середовищі, 
утвердження здорового способу життя.

4,0 - МБ

108. Залучати  молодь  до  громадського  життя 
міста та розвитку молодіжного руху

       За результатами фіналу ІІІ сезону міської шкільної ліги 
КВН “Степашка” команда шкіл м. Хмельницького “Богдан” 
стала дипломантом Всеукраїнського фестивалю та перемогла 
у конкурсі КВН-газет у номінації “Сучасність концепції” з 33 
команд всієї України. 

10,0 – МБ

109. Проводити  роботу  з  профорієнтації  молоді        Взято  участь  у  семінарі  “Профорієнтаційна  робота -
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та сприяння вибору майбутньої професії сьогодні  -  профілактика  безробіття  в  майбутньому”. 
Психологом Центру соціальної допомоги  молоді проводяться 
тренінги, консультування.              

110. Сприяти  діяльності  молодіжного  центру 
праці  в  реалізації  соціального  проекту 
"Працевлаштування молоді"

Через  “Молодіжний  центр  праці”  у  2011  році 
працевлаштовано  445  осіб,  надано  7096  особам 
інформаційно-консультативних та навчальних послуг.

20,0 – МБ

111. Провести  поточні  ремонти   підліткових 
клубів, придбати необхідний інвентар

Проведено поточні ремонти підліткових клубів, придбано 
інвентар та меблі.

45,4 – МБ

112. Організовувати змістовне дозвілля дітей Проводились заходи щодо змістовного дозвілля дітей (до 
Дня  Соборності  України,  зустрічі  з  учасниками  локальних 
війн, до Дня Захисника Вітчизни тощо),  організовано групу 
денного перебування для 165 дітей, що потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки в бюджетних клубах. 

18,0 – МБ

113. Забезпечити  оздоровлення  та  відпочинок  в 
літніх  таборах  дітей  шкільного  віку 
пільгових категорій

За 2011 рік оздоровлено 189 дітей, а саме:
- в дитячому оздоровчому таборі  санаторного типу “Лісова 

пісня” - 36 дітей; 
-  в таборі “Дністровська чайка ” - 23 дитини;
- В ДЮОК “Чайка” – 57 дітей;
- В МДЦ “Артек” – 56 дітей;
- УДЦ “Молода гвардія” – 17 дітей.

2000,0 - ДБ
129,8 - ОБ
120,0 – МБ

114. Сприяти  наданню  молодим  сім’ям  та 
одиноким громадянам молодіжного кредиту 
на будівництво або реконструкцію житла

Надано  молодіжний  кредит  на  будівництво  житла  1 
молодій сім’ї. 

188,0 – МБ

115. Надавати  всебічну  допомогу  багатодітним 
родинам 

Проводиться  обстеження  житлово-побутових умов 
проживання  багатодітних  родин,  виявляються  потреби  та 
готуються звернення до депутатів міської ради, підприємців, 
представників  бізнесу  щодо  допомоги  даним  сім’ям  (12 
багатодітних родин отримали благодійну допомогу, 57 родин 
отримали гуманітарну допомогу речами).

20,0 – спонсорські 
кошти

116. Проводити  адаптаційну  та  психолого-
реабілітаційну  роботу  з  особами,  які 
постраждали від насильства в сім’ї

Центром  “Родинний  дім”  проведено  18  заходів,  якими 
охоплено 124 особи.

-

117. Забезпечити  ефективну  роботу  психолого-
консультативної  служби  “Школа  молодої 
сім’ї”

Проведено  26  лекцій  та  презентаційних  занять,  у  яких 
взяло  участь  652  молодих  людей.  Проведено  консультацій: 
щодо одруження – 652, розлучення – 122. У “Клубі майбутніх 
наречених”  проведено 3 презентаційних заняття для 288 осіб.

-
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118. Надавати  допомогу  у  влаштуванні  дітей-
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування до сімейних форм виховання 

Протягом  2011  р.  влаштовано  на  виховання  в  сім′ ї 
опікунів та піклувальників 20 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського  піклування;  в  сім′ ї  усиновителів  –  41 
малолітнього.  Постійно  проводиться  інформаційна  та 
роз'яснювальна  робота  з  поширення  нових  форм  сімейного 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  Щокварталу  проводяться  засідання  круглих 
столів "Здоров'я дитини - здоров'я нації".

Виготовлено та розповсюджено буклети:
- із зазначенням кроків особи, яка виявила бажання взяти 

в сім'ю дитину-сироту чи дитину,  позбавлену батьківського 
піклування;

- зі змістом статей чинного законодавства, що стосується 
усиновлення дитини;

-  з  роз'ясненням законодавства  про опіку та піклування 
над дітьми-сиротами та  дітьми,  позбавленими батьківського 
піклування.

-

119. Забезпечити  пошук  та  підбір  кандидатів  у 
прийомні  батьки,  батьки-вихователі  та 
підготовки  кандидатів  в 
опікуни/піклувальники,  прийомні  батьки, 
батьки-вихователі

На  обліку  в  службі  у  справах  дітей  перебуває  11 
кандидатів в усиновлювачі, 3 - в опікуни.

-

120. Забезпечити  соціальне  супроводження 
прийомних  сімей,  дитячих  будинків 
сімейного типу

У  м.  Хмельницькому   функціонує  два  дитячі  будинки 
сімейного типу та дві прийомні сім'ї. В них виховуються 18 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вихованці  двічі  на  рік  проходять  повне  медичне 
обстеження,  користуються всіма пільгами для дітей-сиріт та 
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  їм  надається 
правова допомога. 

Щороку  складається  узагальнений  звіт  про  стан 
утримання і  виховання дітей у дитячих будинках сімейного 
типу та  прийомних  сім'ях  на  підставі  обстеження  житлово-
побутових  умов,  інформації  з  навчальних  закладів, 
правоохоронних органів, медичних закладів тощо.

-

121. Здійснювати  контроль  за  станом  виховної 
роботи з дітьми в навчальних закладах та за 
місцем  проживання,  умовами  утримання 

З початку 2011 року проведено 55 профілактичних рейдів 
з виявлення та обстеження умов утримання і виховання дітей, 
які  опинились  у складних  життєвих обставинах,  залишають 

-

31



дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених 
батьківського  піклування  в  сім’ях  опікунів 
та прийомних сім’ях. 

навчально-виховні  заклади,  які  жебракують  або  стали 
жертвами  злочинної  діяльності  дорослих;  вивчення  умов 
проживання  дітей  у  сім'ях  опікунів,  піклувальників  та 
усиновлювачів тощо. Обстежено житлово-побутові умови 424 
сімей,  ініційовано  притягнення  до  адміністративної 
відповідальності  36  батьків  за  неналежне  виконання 
батьківських  обов'язків,  передано  в  суд  20  справ  з  питань 
позбавлення батьківських прав 28 батьків стосовно 41 дітини. 
Позбавлено батьківських прав 34 особи стосовно 38 дітей. 

Щороку обстежуються житлово-побутові умови всіх дітей 
у сім'ях опікунів/піклувальників. 

З метою виявлення дітей, які з початку навчального року 
не приступили до навчання, опинились у складних життєвих 
обставинах,  на  території  міста  проводився  Всеукраїнський 
рейд  "Урок"  за  участю  працівників  кримінальної  міліції  у 
справах  дітей  (проведено  29  рейдів,  відвідано  адреси 
проживання  сімей,  комп'ютерні  клуби,  парки  відпочинку, 
вокзали, ринки, здійснено перевірку стану виховної роботи у 
всіх загальноосвітніх закладах міста).

Забезпечувався  контроль за відвідуванням учнями шкіл, 
вивчалась система роботи педагогічних колективів з учнями 
та  їхніми  батьками,  дітьми,  які  перебувають  на 
внутрішньошкільному  обліку  як  такі,  що  схильні  до 
правопорушень  і  часто  без  поважних  причин  пропускають 
заняття. 

 Проведено  в  навчальних  закладах  лекторсько-
роз'яснювальні  заходи  щодо  недопущення  пропусків  уроків 
без  поважних  причин,  попередження  злочинів  і 
правопорушень,  тютюнопаління  та  вживання  алкоголю 
неповнолітніми. 

122. Провести  заходи  для  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування, і тих, 
які  виховуються  в  складних  матеріально-
побутових  умовах до  Дня  захисту  дітей, 
Дня  знань,   Дня  Святого  Миколая, 
новорічних свят.

 1 червня проведено заходи до Дня захисту дітей у парку 
ім. М.Чекмана, в якому взяли участь 265 малолітніх дітей, які 
перебувають  на  обліку  (діти-сироти,  діти,  позбавлені 
батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів, 
піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних 
сім'ях,  а  також  діти,  котрі  опинились  у  складних  життєвих 
обставинах).  Діти,  які  брали  участь  у  конкурсах  отримали 
призи і сувеніри.

24,0 - МБ
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5 вересня проведено заходи до Дня знань, в якому взяли 
участь  250  дітей.  Діти  отримали навчальне  приладдя,  а 
першокласники (8 осіб) - ранці та пенали.

Проведено  заходи до  Новорічних  та  Різдвяних  свят,  на 
яких отримали подарунки 300 дітей

4. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

4.1. Охорона здоров’я
5408,23 – ДБ

48,0 – ОБ 
14973,78 – МБ

114,8 - ВК
123. Покращити   матеріально-технічне 

забезпечення  закладів  охорони  здоров’я, 
забезпечити  належне  харчування  у 
стаціонарах лікарень

На  забезпечення  харчування  у  стаціонарах  лікарень 
виділено з міського бюджету 3,9 млн.грн., на медикаменти – 
8,5 млн. гривень.

12338,5 – МБ

124. Організувати  та  провести  щорічний 
медичний  огляд  та  лікування  пільгових 
категорій  населення,  профілактичні  огляди 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів

В  місті  перебуває  на  диспансерному  обліку  6376 
ветеранів  війни,  в  т.ч.:  1230  учасників  бойових  дій,  795 
інвалідів війни, 4063 учасники війни, 288 осіб, прирівняних за 
пільгами.

Організовано  та  проведено  комплексні  медичні  огляди 
ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни та  учасників  ліквідації 
аварії на ЧАЕС.

Розпочато  проведення  оглядів  учнів  загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

212,5 – МБ 

125. Забезпечити  якісну  та  сучасну  діагностику 
туберкульозу на ранніх стадіях (лабораторне 
обстеження,  рентгенологічне  обстеження, 
туберкулінодіагностика)

У  2011  році  проведено  5690  аналізів  мокротиння  на 
виявлення бактерії туберкульозу, виявлено позитивних – 6.

Профілактичне  флюорографічне  обстеження  пройшли 
160,8  тис.  мешканців  міста,  що  на  2,4%  більше,  ніж  у 
відповідному періоді 2010 року.

Проведено 43831 реакцію Манту дитячому населенню.

67,13 – ДБ 
94,6 – МБ

126. Придбати апарат УЗД для міської лікарні та 
провести  модернізацію  рентгенологічного 
апарату в поліклініці №2 

В міську лікарню придбано ультразвуковий апарат. 1198,4 – МБ

127. Забезпечити  виконання  Комплексної 
програми  "Цукровий  діабет"  (у  т.ч.: 
впровадити  ранню  діагностику 

        На обліку перебуває  понад 9,5 тисяч хворих на цукровий 
діабет,  в  тому  числі  1340  хворих  приймають  препарати 
інсуліну.

5341,1 – ДБ
48,0 – ОБ 
132,0 – МБ
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захворювання  на  цукровий  діабет  із 
застосуванням  сучасних  лабораторних 
досліджень;  придбати  цукрознижуючі 
таблетовані  препарати,  глюкометри  та  тест 
полоски  до  них,  апарат  для  цілодобового 
моніторування глюкози крові)

       Проведено аналізів крові на цукор  понад 233 тис. хворим, 
визначено гліколізованого гемоглобіну – 955.
       Таблетованими цукрознижуючими препаратами хворі на 
цукровий діабет забезпечувались відповідно до фінансування.

128. Продовжити  облаштування  амбулаторій 
загальної  практики  сімейної  медицини  та 
дооснащення  підрозділів  територіальних 
поліклінік необхідним устаткуванням

       Амбулаторно-поліклінічну  допомогу  надають  9 
лікувально-профілактичних  закладів,  планова  потужність 
яких  розрахована  на  4170  відвідувань  за  зміну.  В 
амбулаторних  закладах  працює  також  275  ліжок  денного 
стаціонару, що становить 10,6 на 10 тисяч населення.
       В  місті  працює  5  амбулаторій  загальної  практики-
сімейної  медицини  в  віддалених  мікрорайонах:  Лезневе, 
Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове. 

За 2011 р. придбано:
-  для  поліклініка  №1  портативний  фотометричний 

гемоглобінометр ГПФ-01;
- для поліклініки №4 мікроскопи, стерилізатор, термостат, 

аквадистилятор, центрифугу.

114,8 – ВК

129. Забезпечити   вільний   доступ   до 
консультування та безоплатного  тестування 
на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення 
шляхом створення  міської мережі кабінетів 
довіри  у    лікувально  -  профілактичних 
закладах

  За 2011 рік зареєстровано вперше 107 носіїв ВІЛ-інфекції 
та 81 хворого на СНІД, що більше, ніж за аналогічний період 
2010 року (57).
       В  кожному  лікувально-профілактичному  закладі 
проводиться  забір  аналізів  крові  на  ВІЛ-інфекцію. 
Обстежитись можуть усі бажаючі. 

Питання створення кабінету довіри вивчається.

-

130. Забезпечити  виконання  Загальнодержавної 
програми  імунопрофілактики  та  захисту 
населення від інфекційних хвороб на 2009-
2015  роки  (вакцинація  проти  грипу 
населення  міста   "групи  ризику"  за 
епідемічними  показами;    придбання 
анатоксину  протиправцевого,  імуноглобу-
ліну антирабічного, КОКАВ, протиправцевої 
сиворотки,  протигангрено-зної  сиворотки 
для  травматологічного  пункту  міської 
лікарні,  збільшення  кількості  профілактик-

План  по  проведенню  первинного  вакцинального 
комплексу дітям за 2011 рік виконано на 87%. 

План виконання вакцинації БЦЖ виконано на 60,7%.
План щеплень дорослого населення в повному об’ємі не 

виконано.
Невиконання  планів  вакцинації  виникло  через 

відсутністю вакцини.

-
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них щеплень)

131. Забезпечити  виконання   Загальнодержавної 
програми  боротьби  з  онкологічними 
захворюваннями  на  2007-2016  роки 
(збільшити  кількість  виявлених 
онкологічних захворювань на ранніх стадіях 
(придбати  одноразові  щіточки  для  забору 
матеріалу  в  жіночих  консультаціях), 
забезпечити  лікування  хворих,  підвищити 
рівень    обізнаності    населення     щодо 
ризиків онкологічних захворювань)

За 2011 рік вперше зареєстровано 950 випадків злоякісних 
новоутворювань, що на 39 випадків більше, ніж у 2010 році. 
Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених в IY стадії – 
11,2%, що дещо менше, ніж  у 2010 році (11,5%).

Онкологічні  профілактичні  огляди  пройшло  100530 
жінок, що складає 86% від запланованих на 2011 рік. 

Лікарями  лікувально-профілактичних  закладів  міста 
проводиться санітарно-просвітницька робота серед мешканців 
міста  щодо  профілактики  онкологічних  захворювань  та 
необхідності  ранньої  діагностики.  Так,  за  звітний  період 
прочитано  502  лекції  та  прийнято  участь  у  проведені  6-ти 
радіо- та телепередач.

-

132. Придбати  поліклініці  №1  сучасний 
мамограф 

Мамограф планується придбати у 2012 році -

133. Забезпечити слуховими апаратами інвалідів 
Великої Вітчизняної війни 

Забезпечено слуховими апаратами 64 інвалідів ВВв. 38,98 - МБ

134. Забезпечити  зубопротезування  інвалідів  та 
учасників Великої Вітчизняної війни

Впродовж  2011  року  використано  400,0  тис.  грн.  для 
забезпечення  пільгового  зубопротезування  інвалідів  та 
учасників Великої Вітчизняної війни.

400,0 – МБ

135. Провести реконструкцію травматологічного 
пункту  та  створення  центру  невідкладної 
травматологічної  допомоги в Хмельницькій 
міській лікарні

Продовжуються  ремонтні  роботи  травматологічного 
пункту.

260,0 – МБ  

136. Придбати 2 автомобілі для станції  швидкої 
медичної допомоги 

Придбано 2 санітарних автомобілі ГАЗ 2752 Соболь  для 
станції швидкої медичної допомоги.

298,8 – МБ

137. Проводити  роз’яснювальну  роботу  серед 
населення  щодо  доцільності  та  переваг 
системи медичного страхування

Проводиться  роз’яснювальна  робота  серед  населення 
щодо доцільності та переваг системи медичного страхування.

-

4.2. Освіта
9147,0  – МБ

138. Забезпечити  виконання  заходів  Програми 
розвитку  дошкільної  освіти  в  м. 
Хмельницькому  на  2007-2011  рр., 
передбачених на 2011 рік

Збільшено  обсяг  грошових  витрат  для  забезпечення 
виконання  натуральних  норм  харчування  дітей  в  ДНЗ 
(вартість харчування – 9,0 грн.).

5585,0 – МБ
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139. Створити умови для обов'язкової дошкільної 
освіти для дітей старшого дошкільного віку

В дошкільних  закладах  міста  створені  відповідні  умови 
для  здобуття  обов’язкової  дошкільної  освіти  для  дітей 
старшого  дошкільного  віку.  Всі  бажаючі  діти  5-ти  річного 
віку відвідують дошкільні навчальні заклади.

-

140. Добудувати приміщення на 6 груп НВО №1 
по Старокостянтинівському шосе, 3б

У зв’язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті не 
виконано.

141. Провести  капітальний  ремонт  приміщення 
ДНЗ  №1  по  вул.  Козацькій,  54/1  для 
відкриття 3 додаткових груп

Проведено  капітальний  ремонт  приміщення  ДНЗ  №1, 
відкрито додатково 3 групи. 

296,3 – МБ

142. Провести  капітальний  ремонт  приміщення 
НВК  №6  по  вул.  Молодіжній,  5/1  для 
відкриття 1 додаткової групи

Капітально відремонтовано приміщення НВК №6. 95,5 – МБ

143. Виготовити  проектно-кошторисну 
документацію  на  будівництво  ДНЗ  на  250 
місць по вул. Шостаковича, 28 у мікрорайоні 
Лезневе

У зв’язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті не 
виконано.

-

144. Відкрити  фізико-математичну  школу   для 
обдарованих дітей

Ведуться  підготовчі  роботи  щодо  відкриття  фізико-
математичної  школи   для  обдарованих  дітей   (відкриття 
планується у 2012 р.).

-

145. Відкрити жіночу гімназію Планується у 2013-2014 рр. -

146. Провести капітальний ремонт 10 шкіл Проведено капітальний ремонт СЗОШ №12, СЗОШ №25, 
СЗОШ №22, СЗОШ №24, СЗОШ №29, СЗОШ №18, Гімназії 
№1, СЗОШ №27,  СЗОШ №15,  СЗОШ №32, НВК №2, НВО 
№3, НВО №9.

1039,2 – МБ

147. Забезпечити  виплату  премій  40 
педагогічним  працівникам  –  авторам 
навчальних  підручників,  посібників, 
методичних розробок, переможцям конкурсу 
«Вчитель року»

40 вчителів отримують премію міського голови у розмірі 
половини мінімальної заробітної плати.

 

276,1 – МБ

148. Продовжити  практику  виплати  стипендій 
міського  голови   переможцям  олімпіад, 
конкурсів, турнірів, фестивалів  (25 осіб).

25 учнів-переможців отримують стипендію в розмірі 130 
гривень.

32,5 – МБ

149. Сприяти  впровадженню  профільного 
навчання в навчальних закладах міста

У 2010-2011 навчальному році в 33 навчальних закладах 
та 188 класах профільного навчання навчається 3566 учнів.

Оновлено кабінет хімії в ліцеї №17.

51,2 – МБ

150. Забезпечити  виконання  міської  Програми 
роботи  з  обдарованими  дітьми  та 

Організовано міжшкільні факультативи для обдарованих 
дітей на базі навчальних закладів, проводиться підготовка до 

37,2 – МБ
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учнівською  молоддю  на  2010-2014  роки 
“Обдарованість”

Всеукраїнських  олімпіад  з  базових  дисциплін,  конкурсів, 
турнірів, конкурс захисту МАН.

151. Забезпечити виконання Державної Програми 
“Вчитель”

       На  базі  гімназії  №2  проведено   Всеукраїнську 
конференцію “Школа толерантності, як модель інноваційного 
навчального закладу третього тисячоліття”.

4,0 – МБ

152. Забезпечити  роботу  пришкільних 
оздоровчих таборів з денним перебуванням 
при  загальноосвітніх  школах,  Палаці 
творчості  дітей  та  юнацтва,  табору 
“Совиний  яр”  в  Новоушицькому  районі 
Хмельницької області

         В  2011  році  забезпечено  роботу  пришкільних 
оздоровчих  таборів  з  денним  перебуванням  при 
загальноосвітніх школах, таборів “Совиний яр” та “Прибузька 
республіка”.

35,9 – МБ

153. Забезпечити  всебічну  допомогу  дітям 
пільгових категорій:

153.1. організувати літнє оздоровлення;        Оздоровлено  на  базі  дитячого  оздоровчого  табору 
“Чайка” 235 дітей, із них 112 дітей пільгових категорій.

411,3 – МБ

153.2. надати  грошову  допомогу  дітям-сиротам 
випускникам 9-х, 11-х класів;

       Надано грошову допомогу 36 дітям 9-х та 11-х класів. 10,8 – МБ

153.3. надати  грошову  допомогу  дітям-сиртам, 
яким у 2011 році виповнюється 18 років; 

       Надано грошову допомогу 43 дітям-сиротам 68,4 – МБ 

153.4. забезпечити  дітей-сиріт  шкільною  та 
спортивною формами;

Забезпечено  шкільною та спортивною формами 133 дитини-
сироти 

26,6 – МБ

153.5.

організувати безкоштовне харчування дітей 
з  малозабезпечених  сімей,  дітей-сиріт  та 
дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування; 

       Організоване  безкоштовне  харчування  дітей  з 
малозабезпечених  сімей,  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених 
батьківського  піклування.  Вартість  харчування  дітей-сиріт, 
дітей  з  малозабезпечених  сімей  –  5,0  грн.,  дітей  у  спец. 
закладах – 10,0 грн.

779,4 – МБ

153.6. надати  допомогу  у  здобутті  вищої  освіти 
студентам пільгових категорій

54 студенти отримали матеріальну допомогу на оплату за 
навчання у вищих навчальних закладах.

140,0 – МБ

154. Покращити  матеріально-технічну  базу  НВЗ 
“Школа-дитячий  садок”  для  дітей  з 
порушенням  слуху  спеціальної 
загальноосвітньої школи №32 

У зв’язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті не 
виконано.

-

155. Продовжити  інформатизацію  та 
комп’ютеризацію закладів освіти

Завершено підключення до міської локальної освітянської 
мережі  дошкільних  навчальних  закладів  за  рахунок 
позабюджетних коштів.

-

156. Забезпечити  подарунками  першокласників 
на святі "Знань", новорічними подарунками 

До  свята  “Знань”  придбано  2888  подарунків  для 
першокласників, до новорічних свят – 21575 подарунків.

257,6 – МБ
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дітей дошкільного віку та учнів початкових 
класів

157. Сприяти  підвищенню  рівня  кадрового 
потенціалу  (збільшення  частки  педагогів  з 
вищою  освітою,  педагогічними  званнями, 
вищої  та  першої  категорії,  вчителів  та 
керівників навчальних закладів, що пройшли 
курсову  перепідготовку,  володіють 
комп’ютерними  технологіями, залучення до 
навчально-виховного  процесу  наукових 
працівників,  психологів,  соціальних 
педагогів).

     За результатами атестації педагогічних працівників у 2011 
році встановлено: 

- вищу категорію – 302 педагогічним працівникам, 
- звання вчителя-методиста – 32,
- старший вчитель – 57.

Курсову  перепідготовку  пройшли  867  педагогічних 
працівників.

-

4.3. Культура і туризм
3029,9 – МБ
482,3 – ВК 

8,9 – благодійні кошти
158. Забезпечити  виконання  заходів  "Програми 

розвитку  культури  і  мистецтва  в  місті 
Хмельницькому  на  2007-2011  роки", 
передбачених на 2011рік 

        Придбано музичні інструменти та аксесуари, виставкове 
обладнання  та  мольберти,  звукопідсилюючу  та  світлову 
апаратуру,  комп’ютерну  техніку,  костюми  для 
муніципального духового оркестру та камерного хору, меблі 
тощо.

Поповнено  фонди  бібліотек  новими  книгами  та 
періодикою, закуплено книги місцевих авторів. 

Освоєно  на  капітальні  ремонти  приміщень  закладів 
культури  551,5  тис.грн.  та  поточні  ремонти  –  90,3  тис. 
гривень.

1193,5 – МБ
301,4 – ВК

8,9 – благодійні кошти

159. Забезпечити  проведення  культурно-
мистецьких заходів до державних, народних, 
професійних  свят,  фестивалів,  конкурсів, 
Дня міста

Проведено  163  загальноміських  культурно-мистецьких 
заходів, в т.ч.: сольного концерту муніципального камерного 
хору  в  обласній  філармонії  “Нова  радість  стала”,  свята 
проводів Зими - зустрічі Весни в Парку культури і відпочинку 
імені  М.  Чекмана,  святкових  концертів  з  нагоди  Дня 
захисника  Вітчизни,  Міжнародного  дня  прав  жінок  і  миру, 
Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, 
огляду-конкурсу  викладацьких  колективів  початкових 
спеціалізованих  мистецьких  навчальних  закладів  “Музична 
палітра”,  Всеукраїнський  фестиваль  моно  мистецтв 
“Розкуття”,  відкриті  фестивалі  народної  хореографії  ім.  В. 

814,9– МБ
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Глушенкова  та  джазу  “Поділля  джаз-фест”,  творчий  звіт 
аматорських колективів міста “Арт-місто ХХІ ст.”, відкриття 
туристичного  сезону,  свято  народного  мистецтва  “Вернісаж 
на  Проскурівській”,  День  медичного  працівника,  заходи  з 
нагоди  20-річчя  незалежності  України,  державних  та 
професійних  свят,  День  міста,  новорічний  марш-парад  та 
свято  запалювання  новорічних  вогників  на  головній  ялинці 
міста тощо.

160. Виплачувати  персональні  щомісячні 
стипендії  обдарованим  дітям,  викладачам 
шкіл  естетичного  виховання,  провідним 
митцям міста

      14  обдарованим  учням  та  20  викладачам,  провідним 
діячам мистецтва виплачено персональну стипендію. 

164,2 – МБ

161. Сприяти участі талановитих дітей та молоді 
у  фестивалях  і  конкурсах  всіх  рівнів, 
забезпечувати  підтримку  творчої  молоді  у 
реалізації мистецьких проектів

      Протягом 2011 р. 2000 дітей та юнаків, учасників творчих 
колективів, учнів шкіл естетичного виховання взяли участь у 
конкурсах і фестивалях.

69,1 – МБ

162. Встановити  пільги  в  оплаті  за  навчання  в 
школах естетичного виховання обдарованих 
дітей та молоді

      Пільги  в  оплаті  за  навчання  в  школах  естетичного 
виховання встановлено для 457 обдарованих дітей.

174,2 – МБ

163. Створити  хореографічне  відділення,  класи 
гончарства  та  естетичного  виховання  дітей 
3-5 років в ДМШ №3 по вул. Залізняка, 34/1

      Питання створення хореографічного відділення та класів 
гончарства,  естетичного  виховання  в  зв’язку  з  обмеженими 
можливостями  міського  бюджету  перенесено  на  наступний 
бюджетний рік.

-

164. Провести підготовчі роботи в центральній та 
бібліотеках-філіях  №2,  7,  9,  14  щодо 
впровадження  проекту  IREX  "Організація 
нових бібліотечних послуг з використанням 
вільного  доступу  до  Інтернету"  в  рамках 
програми "Бібліоміст"

В бібліотеках-філіях міської ЦБС № 2, 7, 9, 14  закуплено 
15  комп’ютерних  столів,  встановлено  віконні  решітки  та 
металеві двері, електрообладнання.

  14.09.2011  р.  відбулось  відкриття  пунктів  вільного 
доступу до Інтернету.

28,3 – МБ

165. Завершити капітальний ремонт приміщення 
філії  відділення  образотворчого  мистецтва 
по вул. Молодіжній, 2/3в

Звершено капітальний ремонт приміщення філії  ДШМ - 
відділення образотворчого мистецтва.

32,6 – МБ
28,9 – ВК 

166. Провести  капітальний  ремонт  додаткових 
приміщень дитячої школи образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва по вул. 
Проскурівській, 60/1

       За  рахунок  коштів  МКП по утриманню нежитлових 
приміщень  проведено  капітальний  ремонт  санвузла  та  двох 
класів  на  3-му  поверсі  приміщення  (170  кв.м)  по  вул. 
Проскурівській, 60/1.

152,0 – ВК 
підприємства

167. Провести  капітальний  ремонт  додаткового Капітальний  ремонт  додаткового  приміщення  школи -
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приміщення  школи  іконопису  "Нікош"  по 
вул. Проскурівській, 60

іконопису “Нікош” перенесено на наступний рік.

168. Провести  капітальний  ремонт  фасаду, 
системи опалення та замінити стіноблоки на 
маршових переходах Центру національного 
виховання  учнівської  молоді  по  вул. 
Курчатова, 1Б

У Центрі  національного  виховання  учнівської  молоді 
замінено вікна

79,3 – МБ 

169. Провести  капітальний  ремонт  фасаду, 
сходових  маршів  лівого  крила,  санвузлів 
міського  будинку  культури  по  вул. 
Проскурівській, 43 

Проведено  частково капітальний  ремонт  міського 
будинку  культури:  переплановано  санвузол  та  виконано 
роботи по розведенню каналізаційних труб, штукатурці стін, 
встановленню  сантехніки,  встановлено  металевий  каркас 
сходових маршів лівого крила. 

80,3 – МБ

170. Провести  капітальний  ремонт  приміщень 
Централізованої  бібліотечної  системи  по 
вул. Подільській, 78

Капітальний ремонт проводився на 4 об’єктах.
Завершено ремонт покрівлі центральної бібліотеки.
Завершено  ремонт  читального  залу  та  мереж 

водопостачання бібліотеки №8.

30,0 – МБ 

171. Провести  капітальний  ремонт  музею 
Проскурівського підпілля по вул. Шевченка, 
3

Проведено  капітальний  ремонт  музею  Проскурівського 
підпілля та з вересня  відкрито його для відвідувачів.

228,6 – МБ

172. Придбати  сценічні  костюми  для 
муніципального оркестру

      Придбано сценічні костюми для муніципального духового 
оркестру, муніципального камерного хору.

127,0 – МБ

173. Виготовити  проектно-кошторисну 
документацію  та  розпочати  реконструкцію 
приміщення  під  концертний  зал  КП 
кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка

В зв’язку з обмеженими можливостями міського бюджету 
дане питання додатково вивчається та планується перенести 
на наступний бюджетний рік.

-

174. Організувати  та  провести  відкриття 
туристичного сезону

Відкрито туристичний сезон 13 травня 2011 року в рамках 
якого проведено: конкурс малюнка на асфальті “Я – турист”, 
змагання  туристичних  клубів  загальноосвітніх  шкіл, 
театралізоване  дійство  “Куточок  середньовічної  Європи”  та 
фаєр-шоу, виставки художньої фотографії.

3,6 – МБ

175. Забезпечити  спільно  з  обласним  відділом 
охорони  культурної  спадщини  видання 
"Каталогу пам’яток історії  і  культури міста 
Хмельницького"

Видано спільно з обласним відділом охорони культурної 
спадщини  каталог-довідник  “Поховання  періоду  Великої 
Вітчизняної  війни  1941-1945  рр.  на  території  міста 
Хмельницького” (150 прим.).

4,3 – МБ

4.4. Фізична культура і спорт
13077,5 – МБ
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176. Забезпечити  виконання  заходів  "Програми 
розвитку фізичної  культури  та  спорту в  м. 
Хмельницькому   на  2007-2011  роки", 
передбачених на 2011 рік

Спортсмени  міста  прийняли  участь  у  37  різнопланових 
спортивних заходах. 

До  складу  збірних  команд  України  входить  понад  40 
спортсменів міста.  

  За звітний період вихованка ДЮСШ “Колос” Катерина 
Григоренко виборола на Всесвітній зимовій Універсіаді п’ять 
медалей  (дві  срібні  та  три  бронзові)  в  змаганнях  з  лижних 
перегонів. На ХХІ європейському юнацькому олімпійському 
фестивалі хмельничани Марина Бех (легка атлетика) та Антон 
Савицький (дзюдо) вибороли золоті медалі.  

Переможцями обласних змагань стали збірні команди  з 
баскетболу,  волейболу,  боксу,  футболу  (дівчата),  важкої 
атлетики,  тхеквондо  (ВТФ),  рукопашного  бою,  дзюдо, 
пляжного  волейболу,  легкоатлетичного  кросу,  кульової 
стрільби,  тенісу.  Продовжується  проведення  регулярного 
Чемпіонату  з  футболу  у  якому  приймає  участь  28  команд. 
Вперше  команда  ветеранів  міста  “Конфермат”  стала 
бронзовим  призером  Чемпіонату  України  з  футболу.  В 
першості  України  з  футболу  серед  юнаків  виступає  чотири 
команди  дитячо-юнацької  спортивної  школи  №1 та  ДЮФК 
“Поділля”.  Волейбольна  команда  “Новатор”  розпочала 
виступи  у “Суперлізі” Чемпіонату України. 

6263,3 – МБ 

177. Забезпечити  проведення  міських 
фізкультурно-спортивних  заходів  (у  тому 
числі для інвалідів)

За  звітний  період  проведено  123  міських  спортивно-
масових заходи. 

Проведено  змагання  64-ої  Спартакіади  учнів 
загальноосвітніх шкіл та Спартакіади учнів ПТУ та ВНЗ.

 В  обласній  дитячо-юнацькій  спортивній  школі 
займається  356  інвалідів  та  культивується  5  видів  спорту: 
футбол, плавання, настільний теніс,  шахи та легка атлетика. 
Додатково проводяться заняття з більярду,  вільної боротьби 
та дзюдо. Члени збірної команди України з футболу (дитячий 
церебральний  параліч)  Антонюк В.,  Трушев  В.,  Девлиш О. 
отримали  право  виступати  на  параолімпійських  іграх  в 
Лондоні у 2012 році.

787,0 – МБ

178. Забезпечити  належне  функціонування 
дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл, 
придбання необхідного інвентарю

У 2011 р.  забезпечено належне функціонування дитячо-
юнацьких спортивних шкіл. 

5107,0 – МБ
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179. Забезпечити  підготовку  та  участь  міських 
спортсменів  (збірних  команд  міста)  в 
обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних 
змаганнях

Профінансовано участь міських спортсменів у:
-  90  спортивних  заходах,  які  проводились  управлінням 

сім’ї, молоді та спорту Хмельницької ОДА; 
-  першостях  та  чемпіонатах  України  з  ігрових  видів 

спорту  команд  “Новатор”  (волейбол),  “Динамо”  (футбол), 
“Оболонь-Університет”  (регбі),  “Хмельничанка”  (гандбол 
жінки), “Поділля-УМВС“ (фут зал, перша ліга), “Спортивний 
лідер +” (фут зал, ІІ ліга). 

-  другому  колі  першості  України  серед  команд  ІІ  ліги 
футбольної команди “Динамо”. 

551,1 – МБ 

180. Забезпечити виплату персональної стипендії 
десяти кращим спортсменам міста

Забезпечено виплату стипендії 10 кращим спортсменам в 
розмірі 50% від мінімальної заробітної плати.

29,2 – МБ

181. Виготовити  проектно-кошторисну 
документацію  на  реконструкцію 
легкоатлетичного  ядра  на  спортивному 
комплексі  "Поділля"  ДЮСШ  №1  по  вул. 
Проскурівській, 81 

Виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  на 
реконструкцію  легкоатлетичного  ядра  на  спортивному 
комплексі "Поділля". 

90,4 – МБ

182. Провести  реконструкцію  котельні,  системи 
опалення,  гарячого  водопостачання 
спортивного залу Хмельницької ДЮСШ №2 
по вул. Проскурівській, 66

Завершено ремонт котельні  в приміщенні Хмельницької 
ДЮСШ №2. 

248,8 – МБ

183. Забезпечити  пошук  інвесторів  для 
будівництва двох футбольних полів по вул. 
Зарічанській,  11/5  та  будівництва  Палацу 
спорту по вул. Прибузькій, 5/1

Пошук інвесторів для будівництва двох футбольних полів 
проводиться.

-

5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

5.1. Житловий фонд. Комунальне господарство
37306,6 – МБ

184. Забезпечити  належне  утримання  та 
ефективну  експлуатацію  житлового  фонду 
шляхом проведення:

185.1. капітального ремонту покрівель; Виконано  капітальний  ремонт  18  тис.кв.м  покрівель  32 
житлових будинків. 

1481,0 – МБ

185.2. капітального ремонту сантехнічних мереж; Проведено капітальний ремонт внутрішніх сантехнічних 
мереж в 8-ми житлових будинках.

204,3 – МБ

42



185.3. капітального ремонту фасадів; Виконані  проекти  по  укріпленню  стін  натяжними  та 
металевими зв’язками в 2 житлових будинках.

99,5 – МБ

185.4. заміни  групових  та  встановлення  нових 
запобіжних коробок та електрощитів.

Замінено  групові  та  встановлено  нові  розподільчі, 
запобіжні коробки та щитки в  14 житлових будинках.

67,9 – МБ

185. Провести  експертне  обстеження, 
модернізацію, капітальний ремонт та заміну 
ліфтів в житлових будинках

Проведено  експертне  обстеження  89  ліфтів  та 
капітальний ремонт 3 ліфтів.

624,2 – МБ

186. Сприяння  створенню  об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків 

Створено  16  об’єднань  співвласників  багатоквартирних 
будинків (всього в місті – 169 ОСББ).

-

187. Забезпечити передачу одно- та двоповерхові 
будинки,  в  яких всі  квартири є  приватною 
власністю, у власність мешканців

У власність мешканців передано 25 квартири загальною 
площею 1177 кв.м та 1 будинок по вул. Ковпака, 1 площею 
49,9 кв.м.

-

188. Забезпечити  належне  утримання  об’єктів 
комунального  господарства  (зелені 
насадження,  штучні  споруди,  малі 
архітектурні  форми,  кладовища,  мережі 
зовнішнього  освітлення  міста,  фонтани 
тощо),  санітарне  очищення  та  прибирання 
міста 

Забезпечено  належне  утримання  об’єктів  комунального 
господарства: 

 - санітарне очищення міста;
 -  поточний  ремонт,  утримання  вулично-дорожньої 

мережі;
 - поточний ремонт та утримання кладовищ міста;
 -  озеленення  міста  та  догляд  за  зеленими 

насадженнями, благоустрій скверів та парків;
-  поточний  ремонт  та  утримання  мереж  зовнішнього 

освітлення.

14469,9  - МБ

189. Провести  аналіз  стану  діючої  системи 
санітарної  очистки,  прибирання  та 
поводження з відходами в місті.  Розробити 
нову удосконалену схему санітарної очистки 
міста

Передбачено  бюджетним  запитом  кошти  у  сумі  400,0 
тис. грн. на виконання схеми санітарної очистки міста в 2012 
р. Укладений попередній договір з ДП «Науково-дослідним та 
конструкторсько-технологічним  інститутом  міського 
господарства».

-

190. Продовжити  роботи  щодо  поліпшення 
технічного  стану тротуарів,  прибудинкових 
територій  та  внутрішньо-квартальних 
проїзних доріг

Здійснено  поточний  ремонт  з  благоустрою  42 
прибудинкових територій загальною площею 6,5 тис.кв.м.

892,2 – МБ

191. Продовжити  облаштування  дитячих  та 
спортивних майданчиків

Відремонтовано 7 дитячих майданчиків. 249,7 – МБ

192. Провести капітальний ремонт автомобільних 
доріг  та  поточний  ремонт  вулично-
дорожньої мережі

Капітально  відремонтовано  27,7  тис.кв.м  автомобільних 
доріг, проведено поточний ремонт 62,1 тис. кв.м. доріг. 16558,9 – МБ

193. Завершити  капітальний  ремонт Проведено  капітальний  ремонт  шляхопроводу  по  вул. 1084,8 – МБ
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шляхопроводу по вул. Трудовій Трудовій.

194. Забезпечити  безпечні  умови  дорожнього 
руху  (ремонт  світлофорних  об’єктів, 
встановлення  системи  відеоспостереження 
за  дорожнім  рухом,  нанесення  дорожньої 
розмітки,  заміна  та  експлуатація  дорожніх 
знаків тощо)  

Забезпечено  функціонування  в  режимі  регулювання  83 
світлофорних об’єктів. Додатково встановлено 6 пішохідних 
секцій на світлофорних об’єктах.

Змінено  пофазний  роз’їзд  та  цикли  регулювання  7 
світлофорних  об’єктів  на  найбільш  аварійно-небезпечних 
перехрестях.  Проведено  заміну  176  пошкоджених  дорожніх 
знаків  і  термін  експлуатації  яких  закінчився.  Проведено 
ремонт і обслуговування 914 дорожніх знаків. 

Ремонт пішохідної огорожі:
- демонтовано – 352,8 п.м;
- пофарбовано – 1540,0 п.м;
- відремонтовано – 37,1 п.м;
- відновлено 18,4 п.м.
Улаштовано 83 засоби примусового зниження швидкості, 

переважну  більшість  яких  встановлено  біля  шкіл  та 
дошкільних закладів.

Поновлена  дорожня  розмітка  на  вулицях:  Кам’янецька, 
Рибалка, Гагаріна, Проскурівська, Тернопільська, Сковороди, 
Толстого, Львівське шосе, пр. Миру загальною площею понад 
9,3 тис.кв. метрів.

Встановлено  світлофорний  об’єкт  на  перехресті  вулиць 
Соборна – Проскурівська.

1574,2  - МБ

195. Залучати  громадськість  до  управління 
житлово-комунальним  господарством 
шляхом  проведення  громадських  слухань, 
круглих  столів  для  формування  виваженої 
громадської  позиції  та дотримання балансу 
інтересів  надавачів та споживачів  житлово-
комунальних послуг

Проведено  70  громадських  слухань  щодо  обговорення 
розрахунків  тарифів  на  послуги  з  утримання  будинків  і 
споруд та прибудинкових територій.

-

5.2. Енергозабезпечення та енергозбереження
30000 - ДБ

11456,6- МБ
3728,0 – ВК

196. Розробити  Програму  енергозбереження  в 
місті на 2011-2015 роки

В  рамках  проекту  USAID “Реформа  міського 
теплозабезпечення  в  Україні”  розпочата  робота  по розробці 

-
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 міського енергетичного плану м. Хмельницького на 2012-2016 
роки, яка буде завершена у 2012 р. 

В  рамках  Проекту  проведено енергоаудит  десяти 
бюджетних  будівель,  п’яти  багатоповерхових  житлових 
будинків,  МКП  “Хмельницьктеплокомуненерго”  та  МКП 
“Південно-Західні тепломережі”.

197. Провести  заміну  теплових  мереж  на 
попередньоізольовані труби 

Замінені 2,7 км теплових мереж на попередньоізольовані 
труби. 

2398,9 – ВК
          

198. Провести  реконструкцію  теплової  мережі 
від  ТК-603/1  по  пров.  П'яскорського,  3  до 
ТК-3 по вул. Курчатова, 102/1

Проведено реконструкцію теплової  мережі  від ТК-603/1 
до  ВТ-1  по  вул.  П'яскорського,  3  (420  п.м)  та  по  вул. 
Курчатова, 102/1 (1180 п.м).

740,0 – МБ
93,7 – ВК

199. Провести  капітальний  ремонт  мереж 
зовнішнього  освітлення  з  використанням 
сучасних  енергозберігаючих  технологій  (у 
т.ч.  заміна  світильників  з  лампами ДРЛ та 
розжарення на світильники з лампами ДНАТ 
у кількості 600 штук).   

 Замінено 214 світильників з лампами ДРЛ та розжарення 
на світильники з лампами ДНАТ. 

Замінено ламп ДНАТ – 158 шт.

238,0 – МБ

200. Побудувати  нові  кабельні  лінії  10  кВ  в 
мікрорайонах  Дубове,  Гречани,  Південно-
західному  мікрорайоні  та  центральній 
частині міста.

       Побудовані  нові кабельні  лінії  10 кВ в мікрорайонах 
Дубове,  Гречани,  Південно-західному  мікрорайоні  та 
центральній частині міста загальною довжиною 2,5 км.

952,0 –  кошти 
ПАТ "Хмельницьк-

обленерго"

201. Побудувати  розвантажувальні 
трансформаторні  підстанції  по  вул. 
Південній, вул. Залізничній, пров. Ганжі, на 
перехрестях вул. Козача та вул. Ватутіна,  в 
житлових  масивах  "Обрій"  по  вул. 
Молодіжній  –  вул.  Нечая  та  по  вул. 
Молдавській

Побудовано  розвантажувальні трансформаторі підстанції 
по  вулицях  Південній,  Залізничній,  по  пров.  Ганжі,  на 
перехрестях вул. Козача та Ватутіна.

     280,0 - кошти 
ПАТ "Хмельницьк-
обленерго"

202. Здійснювати контроль за споживанням води, 
теплової,  електричної  енергії  та  газу 
бюджетними  закладами  та  комунальними 
підприємствами міста

Щомісячно  проводиться  моніторинг  споживання 
енергоресурсів бюджетними закладами міста та щоквартально 
– моніторинг ефективності впровадження енергозберігаючих 
заходів на комунальних підприємствах.   

На КП “Південно-Західні мережі” працює постійно діюча 
комісія з раціонального використання паливно-енергетичних 
ресурсів,  яка  контролює  споживання  газу,  електроенергії, 
води,  розробляє  заходи  по  економії   паливно-енергетичних 
ресурсів.

-
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 Котельні  теплопостачальних  підприємств  працюють 
згідно  режимних  карт  котлів  та  температурних  графіків, 
ведуться  журнали  обліку  енергоресурсів.  Проводиться 
періодична  перевірки  стану  теплових  мереж,  запірної 
арматури та ізоляції теплових мереж.

203. Проводити  просвітницьку  кампанію  в 
засобах  масової  інформації  щодо 
економного використання енергоресурсів та 
впровадження заходів з енергозбереження

Проводиться просвітницька робота серед населення міста 
в засобах масової інформації щодо економного використання 
енергоресурсів та впровадження заходів з енергозбереження. 
Зокрема, організовано два виступи на телебаченні в Програмі 
“Актуальна  тема”,  розміщено  інформацію  про  необхідність 
економії енергії на 5 бігбордах тощо.  

Також,  різнопланова  інформація,  що  стосується 
енергозбереження постійно розміщується на веб-сайті міської 
ради.

3,4 – ВК

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

Прокладено  водопровід  із  склопластикових  труб 
довжиною 6,8 км м.

30000,0 – ДБ 
9000,0 – МБ 

205. Побудувати  самопливний  каналізаційний 
колектор діаметром 1000 мм від перехрестя 
вул.  Свободи  –  Зарічанська  до  житлового 
будинку по вул. Зарічанській, 3/2 довжиною 
400 п.м

Побудовано  самопливний  каналізаційний  колектор 
довжиною 400 п.м

1478,6 – МБ

206.

Запровадити  в  освітніх  закладах  міста 
факультативні заняття з енергозбереження

Місто  Хмельницький вийшло у фінал конкурсу, разом із 
містами  Львів  та  Полтава,  в  рамках  програми 
“Енергоефективні  школи  та  студмістечка”  від  проекту 
USAID,  в  якій  прийняли  участь  чотири  навчальні  заклади 
міста (ліцей №17, НВО №9, гімназія  №1) та Хмельницький 
Національний університет.

Упродовж  навчального  року  проведено  17  тематичних 
уроків передбачених Програмою.

5.3. Транспорт та зв'язок

15383,9 – ДБ
6717,3 – МБ
3355,5 – ВК

207. Забезпечити  виконання  заходів,  пе-
редбачених на 2011 рік:
"Програмою  розвитку  міського 

На виконання Програми підвищення безпеки дорожнього 
руху  на  території  міста  Хмельницького  проведені  наступні 
заходи:
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електротранспорту  м.  Хмельницького  на 
2008-2015 роки";
"Програмою  підвищення  безпеки 
дорожнього  руху  в  м.  Хмельницькому  на 
період 2008-2012 років".

-  щоквартально,  при  видачі  дозволів  на  здійснення 
пасажирських  перевезень,  проводиться  перевірка 
транспортних засобів;

-  з  метою  надання  якісних  послуг  пасажирському 
транспорту,  який  працює  на  автобусних  маршрутах 
загального  користування,  на  баланс  комунального 
підприємства  по  організації  роботи  міського  пасажирського 
транспорту  передано  гаражний  комплекс  по  вул. 
О.Кобилянській,  19.  Перенесено  диспетчерський  пункт  з 
автостанції №1 на автостоянку по вул. М.Рибалка, 78.

В  ХКП  “Електротранс”  щоденно  проводяться 
передрейсові  та  післярейсові  медичні  огляди  водіїв  та 
кондукторів.  Здійснюється  технічний  огляд  пасажирського 
транспорту  перед  випуском  на  маршрути  міста  та  при 
поверненні на територію підприємства.

Здійснюється  постійний  контроль  безпеки  руху 
пасажирського  транспорту,  щомісячно  проводяться 
інструктажі  з  водіями  тролейбусів  та  автобусів  по 
дотриманню вимог по безпеці руху.

З  метою  запобігання  випадків  травматизму  в  осінньо-
зимовий  період,  проводилось  обстеження  зупинок 
громадського транспорту.

За невиконання договірних умов по утриманню зупинок 
складено 14 протоколів “Про адміністративне порушення”, на 
двох  підприємців  накладено  штраф  про  адміністративне 
правопорушення.

В  результаті  проведеного  конкурсу  на  заміщення 
вільних графіків руху на маршрутах міста протягом 2011 року 
оновлено парк на 32 одиниці транспорту.

Контролюється  виконання  рекомендацій  по  підготовці 
автомобільного  транспорту  до  роботи  в  осінньо-зимовий 
період.

Визначено небезпечні у зимовий період відрізки доріг для 
прийняття заходів по ліквідації ожеледиць, снігових заметів. 

208. Провести відшкодування за пільговий проїзд 
в  тролейбусах  і  автобусах  окремих 
категорій громадян

Надано послуг з перевезення громадян, які користуються 
правом  пільгового  проїзду  на  суму  24117,5  тис.  грн., 
відшкодовано з державного бюджету 63,8% від вказаної суми.

15383,9 – ДБ 
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209. Забезпечити  додатково  пільговий  проїзд  в 
тролейбусах  і  автобусах  комунальної 
власності  окремих  категорій  громадян 
(студентів  та  учнів  шкіл,  батьків 
багатодітних сімей, донорів, дактилологів та 
ін.) відповідно рішень міської ради

Забезпечено  пільговий проїзд в тролейбусах і  автобусах 
комунальної власності окремих категорій громадян.

881,0 – МБ

210. Надати  фінансову  підтримку  ХКП 
"Електротранс"

Надано фінансову підтримку з міського бюджету. 5000,0 – МБ

211. Придбати кузов для тролейбусу Придбано кузов для тролейбуса.
 

 737,4  - МБ
262,2 - ВК

212. Провести ремонт 10,4 км  кабельних мереж Проведено ремонт 224 м кабельних мереж. 22,4 – ВК

213. Провести  капітальний  та  середній  ремонти 
контактної мережі із заміною пошкоджених 
опор та контактного дроту

Замінено  6 опор контактної  мережі (у т.ч.  2 за рахунок 
коштів приватних осіб на суму 15,6 тис. грн.).

14,0 - ВК 
15,6 – спонсорські 

кошти
214. Провести  капітальний  ремонт  агрегатів  до 

тролейбусів та автобусів, середні ремонти і 
технічне  обслуговування  тролейбусів  та 
автобусів

Проведено  капітальні  ремонти:  редуктора  головної 
передачі – 32 шт.; заднього моста – 16 шт.; електродвигунів – 
4 шт.

Виконано  середні  ремонти  компресора  ЕК-4-72, 
електродвигуна ДК-210-39.

Виконано середній ремонт 19 тролейбусів.
Виконано техобслуговування (ТО-2) - 275 тролейбусів та 

47 автобусів.

2314,8 – ВК

215. Придбати  близько  220  автомобільних  шин 
на тролейбуси

        Придбано 274 автошини на тролейбуси. 98,9 – МБ 
736,0 – ВК

216. Відкрити  диспетчерський  пункт  з 
облаштуванням  прилеглої  території 
площадками  для  перевірки  транспортних 
засобів  на  автостоянці  по  вул. 
Майборського, 11/1

Виготовлено  державний  акт  на  право  постійного 
користування  земельною  ділянкою по  вул.  Майборського, 
11/1. 

10,4 – ВК

217. Створити  матеріально-технічну  базу  для 
проходження  технічного  обслуговування 
автомобілів на гаражному комплексі по вул. 
О. Кобилянської, 19

На  гаражному  комплексі  по  вул.  О.Кобилянської,  19 
обладнано  освітлення  оглядової  ями,  встановлено  в’їзний 
шлагбаум та частково замінено огорожу.

6,1 – ВК

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління земельними ресурсами
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87,3 – МБ

218. Забезпечити  конкурентне  та  прозоре 
середовище  під  час  передачі  земельних 
ділянок  в  оренду  або  їх  продажу  шляхом 
проведення  земельних  аукціонів, 
висвітлення  діяльності  міської  влади  із 
земельних  питань  в  засобах  масової 
інформації,  постійне  оприлюднення 
переліку вільних земельних ділянок тощо.

       Проведено 4 аукціони з набуття права оренди земельних 
ділянок, де продано 5 земельних ділянки площею 4,6 тис.кв.м, 
остаточною ціною на право оренди – 466,7 тис. гривень. 
      Перелік вільних земельних ділянок оприлюднювався в 
газеті “Проскурів” 

-

219. Підготовити  необхідну  документацію  на 
земельні  ділянки,  право  оренди  яких  буде 
надаватись на земельних аукціонах

По 13 земельних  ділянках,  які  можуть  бути  продані  на 
земельних  торгах  (аукціонах),  розроблено  проекти 
землеустрою та  експертно-грошові  оцінки  на  право оренди, 
виготовлено  технічні  паспорти,  розміщено  реклами  щодо 
проведення аукціонів.

87,3 – МБ

220. Продовжити  роботу  з  оформлення  права 
землекористування  юридичним та  фізичним 
особам

Передано в оренду фізичним та юридичним особам 202 
земельні  ділянки  загальною  площею  615,7  тис.кв.м., 
громадянам – 198 земельних ділянок загальною площею 78,5 
тис.кв.м.

-

221. Встановити  межі  міста  Хмельницького  в 
натурі на місцевості

Постановою Верховної  ради  “Про зміну і  встановлення 
меж  міста  Хмельницький  і  Хмельницького  району 
Хмельницької  області”  від  12.05.2011  р.  затверджено  нові 
межі міста Хмельницького.

-

6.2. Управління об’єктами комунальної власності
1978,5 - ВК

222.
2 Продовжити  інвентаризацію, 

виготовлення  технічних  паспортів  та 
оформлення свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно

Хмельницьким  БТІ  на  замовлення  управління 
комунального  майна  виготовляються  технічні  паспорти  та 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно. За 2011 рік 
виготовлено  122  паспорти   та  свідоцтва  на  суму  22,0  тис. 
гривень.

-

223.
2

Проводити  оцінку  комунального  майна 
для  укладання  договорів  оренди  та 
здійснення  приватизації  майна  міської 
комунальної власності

При  продовжені  та  укладанні  договорів  оренди  та 
договорів  купівлі  –  продажу проводиться  незалежна  оцінка 
об’єктів оренди та приватизації.

-

224. Забезпечити  виконання  заходів 
"Програми передачі гуртожитків у власність 
територіальної  громади  міста 

Станом  на  31.12.2011  р.  приватизовано  291  житлове 
приміщення у гуртожитках та 53 реконструйованих квартири 
в  гуртожитках  по  вул.  Чорновола,  60,  вул.  Трембовецької, 

-
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Хмельницького  на  2009-2011  роки",  пе-
редбачених на 2011 рік

53/1, вул. Зарічанській, 14, Свободи, 14А.

225. Провести  судово-претензійну  роботу  з 
боржниками  по  орендній  платі  та  за 
приватизовані об'єкти

За  2011  рік  направлено  31  претензію  про  стягнення 
заборгованості  по  платі  за  оренду  нежитлових  приміщень 
комунальної  власності  на  суму  962,7  тис.  грн.  та  21 
пропозиція  на  розірвання  договорів  оренди  нежитлових 
приміщень комунальної власності.

Прокуратурою  міста  подано  15  позовних  заяв  на 
стягнення  заборгованості  по  платі  за  оренду  нежитлових 
приміщень  комунальної  власності  на  суму  702,3  тис.грн.,  7 
позовів  на  розірвання  договорів  оренди  та  виселення  з 
нежитлових приміщень комунальної власності. 

-

226. Провести  капітальні  ремонти  будівель  та 
приміщень комунальної власності

З  метою  покращення  стану  нежитлових  приміщень 
міської  комунальної  власності  за  січень-вересень  2011 року 
проведено капітальних ремонтів на суму  1978,5 тис. грн., в 
тому числі на ремонт будинків побуту по вул. Інститутській, 
2,  5,  вул.  Проскурівській,  4/3,  33,  35,  44,  56,  60/1,  вул. 
Свободи, 9Б, вул. Шевченка, 99, вул. Сковороди, 17.

1978,5 - ВК

227. Забезпечити  своєчасне  оприлюднення  
інформації  про вільні  об’єкти комунальної  
власності

Інформація  щодо  приватизації  нежитлових  приміщень 
міської  комунальної  власності  систематично  публікується  в 
газеті  міської  ради  “Проскурів”,  “Відомостях  приватизації”, 
розміщується  на  веб-сайті  міської  ради  та  на  дошці  об’яв 
міської ради.

-

6.3. Підприємства комунальної власності міста
2100,0- МБ
7100,0 ВК

228. Збільшити обсяг реалізації  робіт,  послуг  та 
забезпечити  перевищення  темпу  росту 
доходів над витратами

За  2011  рік  обсяги  виконаних  робіт  та  наданих  послуг 
збільшились  на  14,3% у порівнянні  з  відповідним періодом 
минулого року і склали 399,3 млн. гривень. 

Однак,  фінансовий  результат  господарської  діяльності 
комунальних підприємств міста був негативний. Сума збитків 
склала 33,6 млн. грн. 

Із загальної кількості підприємств 23 отримали прибутки 
у сумі 3536,4 тис.грн., 13 –  збитки у сумі 37130,5 тис.грн., 1 
підприємство спрацювало з нульовим результатом.

-

229. Розробити  та  затвердити  фінансові  плани 
комунальних підприємств на 2012 рік

Відповідно  до  Порядку  складання,  затвердження  та 
контролю  за  виконанням  фінансових  планів  комунальних 

-
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підприємств  міської  ради  комунальними  підприємствами 
складені та погоджені фінансові плани на 2012 рік.

230. Здійснювати  аналіз  виконання  показників 
фінансових планів комунальних підприємств

Аналіз  виконання  показників  фінансових  планів 
комунальних підприємств здійснюється щоквартально.

-

231. Проводити  перевірки  з  питань  фінансово-
господарської діяльності підприємств

За  2011  р.  проведено  18  перевірок  з  окремих  питань 
фінансово-господарської діяльності підприємств.

-

232. Не допускати виникнення заборгованості по 
виплаті  заробітної  плати,  сплаті 
обов’язкових  платежів  та  внесків  до 
бюджетів усіх рівнів та фондів

Заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  по 
комунальних  підприємствах  відсутня.   Стан  розрахунків 
комунальних  підприємств  по  платежах  та  внесках  до 
бюджетів  усіх  рівнів  та  фондів  знаходиться  на  постійному 
контролі.

-

233. Придбати  нову  техніку  та  обладнання  для 
покращання  матеріально-технічної  бази 
підприємств

З метою забезпечення ефективної діяльності комунальних 
підприємств  міською  владою  значна  увага  приділялась 
покращанню їх матеріально-технічної бази. За 9 місяців 2011 
року за рахунок коштів міського бюджету придбано техніки 
та обладнання:

-  екскаватор  “Борекс”  та  насос  для   МКП 
"Хмельницькводоканал" (800,0 тис.грн.);
-  коробка  передач  для  сміттєвоза  та  контейнерів  для 
сміття,  автошини  для  ХКП  “Спецкомунтранс”   (271,1 
тис.грн.);
-  розміточна  машина  з  обладнанням  та  комплект 
радіообладнання  для  автоматизованої  системи 
регулювання дорожнього руху, урни для сміття для КП по 
будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг  (220,0 
тис.грн.);
- кузов тролейбуса для ХКП “Електротранс”
- відеотехніка для ТРК “Місто” (39,8 тис.грн.).
За  власні  кошти  підприємствами  придбано  техніки  і 

обладнання на 7,1 млн. гривень.

2100,0 - МБ,
 7100,0 - кошти 
комунальних 
підприємств

234. Продовжити  роботу  щодо  приведення  до 
економічно  обґрунтованого  рівня  витрат 
тарифи на житлово-комунальні послуги 

З  метою  приведення  тарифів  на  житлово-комунальні 
послуги  до  економічно  обґрунтованого  рівня  у  2011  р. 
переглядались  тарифи  на  послуги  з  утримання  будинків  і 
споруд  та  прибудинкових  територій,  по  перевезенню 
пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  у  звичайному 
режимі руху, послуги лазні та сауни.

-

7.  БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
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7.1. Охорона довкілля
1975,0 – МБ

718,2 – ФОНПС
716,9 – ВК

235. Продовжити  роботи  щодо  підтримання  в 
належному  стані  заплав  та  русел   річок 
Південний Буг, Плоска, Кудрянка та водойм 
міста,  їх  захисту  від  забруднення  та 
засмічення

Проведено  роботи,  пов’язані  з  покращенням  технічного 
стану  та  благоустрою  водойм  міста  (обкошування  дамб, 
русел, прибирання прибережних смуг).  

Замовлено робочий проект  по  розчистці   водовідвідних 
каналів, розташованих  в заплаві р. П. Буг.

Замовлено  робочий проект по капітальному ремонту та 
благоустрою  об’єкту   “Розчистка   та  благоустрій  правої 
притоки   річки  Плоскої  (струмок  Безіменний)  від  вул. 
Інститутської  до  озера  в  районі  Хмельницького 
перинатального центру” (проведено геодезичні вишукування 
та виконано гідротехнічну частину проекту).

177,8 –  МФОНПС

236. Розробити  Програму  охорони  довкілля  м. 
Хмельницького на 2011-2015 роки

Програма охорони довкілля м.  Хмельницького  на 2011-
2015 роки затверджена рішенням сесії від 30.03.2011 року.

-

237. Забезпечити  виконання  заходів  Програми 
поводження  з  твердими  побутовими 
відходами  у  м.  Хмельницькому  на  період 
2009-2015 років, запланованих на 2011 рік

Щоденно на території міста проводяться перевірки щодо 
дотримання вимог чинного законодавства при поводженні з 
ТПВ.  За  звітний  період  проведено  244  перевірки,  складено 
128  протоколів  за  порушення  вимог  у  сфері  поводження  з 
відходами.

Сформовано перелік власників небезпечних відходів.
З  метою  впровадження  на  території  міста  роздільного 

збирання  побутових  відходів  придбано  65  од.  євро 
контейнерів, 34 од.  євро контейнерів для вторинної сировини, 
3 од. великих комбінованих контейнери.

Здійснено пошарову засипку ґрунтом твердих побутових 
відходів  на  міському  полігоні  ТПВ,  придбано  асенізаційну 
машину КО-503Б. 

817,0 –  МБ
130,8 –  МФОНПС

238. Опрацювати  питання  залучення  коштів 
інвесторів  на  будівництво 
сміттєпереробного заводу

Проводиться  робота  по  пошуку  інвесторів  для 
будівництва  сміттєпереробного заводу.

-

239. Проводити  роботи  із  ліквідації  стихійних 
сміттєзвалищ

 За  звітний  період  ліквідовано  665,5  куб.м  побутового 
сміття та 336 стихійних сміттєзвалищ на території міста. 

80,0 - МБ

240. Забезпечити  виконання  заходів  Програми 
"Питна вода" в м. Хмельницькому на 2007-

За 2011 рік з  метою проведення модернізації  насосного 
обладнання на свердловинах придбано 3 насосних агрегати на 1078,0 – МБ
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2020 роки свердловини ВНС-10.
Для встановлення  на  свердловинах  міських  водозаборів 

придбано 2 насосних агрегати.
Відремонтовано  9  насосних  та  46  глибинних  насосних 

агрегатів.
Проведено  капітальний  ремонт  8  насосних  агрегатів  на 

ГКНС, КНС-2, КНС-14, КНС-16 та 12 насосних агрегатів на 
КОС.

Замінено  аварійні  водопроводи,  38  п.м.  каналізаційного 
колектора.

          716,9 – ВК

 

241. Проводити  роботи  з  озеленення  міста  та 
догляду  за  зеленими  насадженнями, 
благоустрою скверів та парків

Проводились  заходи  з  озеленення  міста  та  догляду  за 
зеленими насадженнями, благоустрою скверів та парків:

- утримання 104,6 Га парків;
- догляд за деревами та кущами;
- поточний ремонт малих архітектурних форм;
- утримання  зелених  насаджень,  видалення  аварійних 

дерев;
- поточний ремонт та утримання 13 криниць;
- садіння квіткових рослин;
- утримання фонтанів;
- догляд за газонами та квітниками.

242. Виготовити  проектно-кошторисну 
документацію  щодо  створення  парку 
"Подільський" по Львівському шосе.

        Виготовлення проектно-кошторисної документації буде 
завершено у 2012 році.

25,7–  МФОНПС

243. Виготовити  проект  землеустрою  щодо 
виділення земельної  ділянки для створення 
скверу "Сонячний" в мікрорайоні Дубове

         Проводяться  підготовчі  роботи щодо виготовлення 
проекту.

-

244. Продовжити  будівництво  КНС  по  пров. 
Гагаріна, 20б (в рамках реалізації проекту по 
оздоровленню річки Плоска)

       Продовжуються  роботи по будівництву КНС по пров. 
Гагаріна, 20б.

300,9 -  МФОНПС

245. Виготовити  проектно-кошторисну 
документацію  на  будівництво  очисних 
споруд зливової каналізації міста

       Не  виконано.  Кошти  з  міського  фонду  ОНПС  не 
передбачені.

-

246. Провести   місячник  санітарної  очистки  та 
благоустрою міста (до Дня довкілля)

       Місячник  санітарної  очистки  та  благоустрою  міста 
розпочався  з  23  березня.  Проведено  прибирання  парків, 
скверів, зелених зон, в’їздів в місто:

- ліквідовано 43 сміттєзвалища;

-
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- прибрано  5  парків,  9   скверів,  172  дитячих 
майданчиків;

- висаджено 1870 дерев та 420 кущів.
Участь приймали понад 3,0 тис. чоловік. 

247. Проводити  інформаційно-просвітницьку 
роботу  з  екологічних  питань  (інформувати 
населення в ЗМІ про стан довкілля та заходи 
щодо його покращення; проводити семінари 
та  конференції;  організувати  екологічну 
освіту учнів та студентів)

       Управлінням  з  питань  екології  та  контролю  за 
благоустроєм  міста  спільно  з  управлінням  освіти   та 
Українським  товариством  охорони  природи  в  міському 
Будинку природи проведено науково-практичну конференцію 
до Дня водних ресурсів  “Цілюща сила води” та підтримано 
акцію у проведенні Години Землі. Проведено два семінари по 
еколого-правовому навчанню “Проблеми у сфері поводження 
з  відходами,  шляхи  їх  вирішення”,  семінар  на  тему 
“Виявлення карантинних рослин на території міста та методи 
боротьби з ними” тощо.
      Спільно з Хмельницьким обласним водним господарством 
організовано круглий стіл до Дня П. Бугу на тему “Проблеми 
збереження водності р. П.Буг та шляхи їх вирішення”.
       Організовано понад 100 екологічних виставок, лекторіїв, 
тематичних  вечорів,  годин  спілкування  на  екологічну 
тематику, екскурсій тощо.
       Надано 25 інтерв’ю в ЗМІ щодо заборони спалювання 
сухої рослинності та інших відходів на території міста, щодо 
проведення  заходів  до  місячника  благоустрою  та  Дня 
довкілля, проведення земляних робіт на території міста тощо.
       Розповсюджено 8000 інформаційних листівок, плакаті 
екологічного спрямування.

83,0 – МФОНПС

248. Проводити  перевірки  щодо  дотримання 
суб’єктами  господарювання  чинного 
законодавства  в  сфері  охорони 
навколишнього  природного  середовища, 
Правил благоустрою території міста

Проведено  565  перевірок  суб’єктів  господарювання, 
обстеження  4804  прилеглих  територій  та  1603  малих 
архітектурних  форм  щодо  дотримання  вимог 
природоохоронного законодавства та правил благоустрою м. 
Хмельницького.

Складено  474  протоколи  про  адміністративне 
правопорушення. 

-

7.2. Техногенна та пожежна безпека

93,0 – МБ
249. Посилити  агітаційно-масову  роботу  в        В  м.  Хмельницькому  створено  15  консультаційних – 
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напрямку попередження травматизму людей 
під час надзвичайних ситуацій:
        - виготовити друковані засоби наочної 
агітації, методичні посібники;
        - оснастити необхідними матеріалами 
навчально-консультаційні пункти;
        - провести "День цивільного захисту" та 
Тиждень безпеки дитини;
        - виготовити інформаційні стенди щодо 
правил поводження на водних об’єктах

пунктів,  забезпечено  літературою  та  інформаційно-
довідковим матеріалом – 13 (86 % від загальної кількості).
         Проведено  "День  цивільного  захисту  (цивільної 
оборони)"  в  шкільних  та  "Тижня  безпеки  дитини"  у 
дошкільних закладах міста.

В  дитячій  художній  школі  організовано  та  проведено 
виставку дитячого малюнку “Небезпека очима дитини”.

Для  дітей,  які  відпочивають  у позашкільному  навчаль-
ному  закладі  “Дитячо-юнацький  оздоровчий  комплекс 
“Чайка”  м.  Хмельницького”,  що  розташований  у  селі 
Головчинці  Летичівського  району,  проведений  захід  з 
навчання  правилам  безпечної  поведінки  під  час  літнього 
відпочинку.

250. Здійснювати контроль за станом техногенної 
безпеки на підприємствах, в організаціях та 
установах міста усіх форм власності

Проведена  перевірка  стану  техногенної  та  пожежної 
безпеки:  26  потенційно-небезпечних  об’єктів;  114  суб’єктів 
господарювання  високого  ступеню  ризику;  12  суб’єктів 
господарювання  середнього  ступеню  ризику;  9  суб’єктів 
господарювання незначного ступеню ризику. 

–

251. Провести технічну інвентаризацію захисних 
споруд  цивільного  захисту  комунальної 
власності

      Проведено технічну інвентаризацію 7 (100%) захисних 
споруд  цивільного  захисту  комунальної  власності:  МКП 
“Хмельницькводоканал”,  КП  БРЕД,  ЖЕК  №  2,  ЖКК 
“Будівельник”,  міська  дитяча  лікарня,  міська  лікарня,  ХКП 
“Електротранс”.

4,7 – МБ

252. Забезпечити  накопичення  матеріально-
технічних цінностей резерву місцевого рівня 
відповідно  до  обсягів  затвердженої 
номенклатури

      Забезпечено  накопичення  матеріально-технічних 
цінностей  резерву  місцевого  рівня  відповідно  до  обсягів 
затвердженої номенклатури. 

88,3 – МБ

7.3. Охорона правопорядку

253. Розробити  програму  організаційно-
практичних  заходів  щодо  профілактики 
правопорушень та злочинності  на території 
м. Хмельницького у 2011-2015 роках

         З  метою  підвищення  ефективності  охорони 
громадського порядку, захисту прав і свобод громадян у місті, 
Хмельницьким  МВ  УМВС  була  розроблена  програма 
організаційно-практичних  заходів  щодо  профілактики 
правопорушень та злочинності на території м. Хмельницького 
в 2011-2015 роках.      

-

254. Забезпечити  виявлення  дітей,  які 
жебракують, вчиняють правопорушення або 

      За 2011 рік, працівниками кримінальної міліції у справах 
дітей  Хмельницького  МВ УМВС спільно  з  представниками 

-
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стали  жертвами  злочинної  діяльності 
дорослих,  проводити  спільні  оперативно-
профілактичні операції по виявленню таких 
дітей  та  направляти  їх  в  притулок  для 
неповнолітніх

органів  ДПА,  прокуратури,  органів  місцевої  влади 
проводились заходи по відпрацюванню комп’ютерних клубів, 
оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Діти 
вулиці», операції «Нагляд», «Канікули», «Батискаф», «Літо», 
а  також  заходи  щодо  запобігання  правопорушенням 
пов’язаних  із  вживанням  неповнолітніми  алкоголю  і 
наркотиків,  вживались  додаткові  заходи  до  реального 
усунення причин і умов, які сприяють поширенню наркоманії 
та  алкоголізму  у  дитячому  середовищі,  притягненню  до 
відповідальності дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у 
злочинну та іншу протиправну діяльність.

В  результаті  проведеної  роботи  в  поточному  році 
відмічається  зменшення  кількості  злочинів,  вчинених 
неповнолітніми та з їх участю, а саме - 88 злочинів проти 119 
у  2010 році.

З  метою  запобігання  бродяжництву  та  жебрацтву, 
покращення попереджувально – профілактичної роботи серед 
учнівської  молоді,  перевірявся  Хмельницький  обласний 
притулок для дітей, Хмельницька загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат  №2,  інші  навчальні  заклади  м. 
Хмельницького. Під час проведення профілактичних бесід з 
вихованцями  досліджувались  умови  проживання, 
проводились  дні  правової  освіти,  з  роз’ясненням  норм 
законодавства  щодо  відповідальності  за  порушення  правил 
поведінки  в  громадських  місцях  та  в  місцях  проведення 
масових заходів. 

До  відділів  міліції  міста  в  поточному  році  було 
доставлено  505  неповнолітніх  (серед  них  -  23  за 
бродяжництво),  яких  поміщено  у  Хмельницький   обласний 
притулок для дітей. 

З  метою  профілактики  підліткової  злочинності 
активізовано  інформаційну  роботу.  За  звітний  період 
проведено  340  виступів  в  навчальних  закладах  міста. 
Проведено 44 виступи у засобах масової інформації. 

255. Проводити оперативно-розшукові заходи по 
виявленню  та  викриттю  організованих 
злочинних  угрупувань,  що  займаються 
незаконним обігом наркотиків 

Протягом  2011  року  задокументовано  137  фактів, 
пов’язаний  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів, 
прекурсорів та їх аналогів, з яких 50 злочинів пов'язаних зі 
збутом.  До суду направлені  кримінальні  справи відносно 3 
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наркозбувачів.  Викрито  1  наркопритон  та  задокументовано 
по  1  злочину  пов’язаному  із  втягненням  в  наркоманію, 
викраденням  психотропних  речовин  та  викраденням 
обладнання  призначеного  для  виготовлення  наркотичних 
засобів.

З  початку  року  з  нелегального  обігу  вилучено  6,7  кг 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин.  Серед 
вилученого “лідером” є марихуана (5,4 кг) та макова соломка 
(0,2 кг), виготовлені з макової соломки опіумні розчини (25,2 
мл), психотропні речовини – 647 гр. 

З  метою  ліквідації  економічного  підґрунтя 
наркозлочинності,  шляхом  вилучення  в  наркозлочинців 
коштів  та  майна,  здобутих  злочинним  шляхом,  по 
кримінальним справам з  початку року вилучено  готівки  та 
інших цінностей на загальну суму 1,6 млн. грн. та вилучено 
майна на суму 772,9 тис. гривень.

256. Проводити  комплексні  оперативно-
профілактичні  операції  в  напрямку 
попередження грабежів та розбійних нападів 
на громадян, квартирних крадіжок

Порівняно  з  2010  роком  в  місті  збільшилась  кількість 
вчинених розбійних нападів і за 2011 рік склала 28 (у 2010 р.- 
20). Розкрито 27 розбійних напади.

6,8%  від  зареєстрованих  злочинів  вчинено  шляхом 
грабежу. В цілому по місту їх кількість збільшилась на 23,2% 
(із 155 до 191). 

Значну частину злочинів продовжують складати крадіжки 
майна  -  1726  злочинів,  що  становить 61,1%  від  усіх 
зареєстрованих злочинів, з яких розкрито 625 крадіжок. 

Протягом  звітного  періоду  спостерігається  зменшення 
квартирних крадіжок - на 10,0%, що становить 221 крадіжку 
(у 2010 р. – 246). Питома вага квартирних крадіжок в числі 
загальної злочинності складає 7,8%. 

З метою розкриття  майнових злочинів,  а  саме крадіжок 
особистого  майна  громадян,  в  поточному році  в  результаті 
проведення оперативно - розшукових заходів була затримана 
група із трьох осіб, яка на протязі 2010 – 2011 років здійснила 
цілий  ряд  крадіжок  з  будинків  та  квартир  громадян  на 
території міста та Хмельницької області. 

Також  затримано  групу  з  4-х  осіб,  яка  скоїла  15 
пограбувань та розбійних нападів. На даний час кримінальні 
справи направлено до суду.
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257. Проводити  оперативно-розшукові  заходи  з 
метою  виявлення  тяжких  економічних 
злочинів.  Активізувати  боротьбу  з 
організованою злочинністю та корупцією

Протягом  звітного  періоду  2011  року  на  пріоритетних 
напрямках  економіки  виявлено  119  економічних  злочини,  з 
них тяжких та особливо тяжких – 60, що становить 50,4%.  

Виявлено  та  розкрито  25  злочинів  скоєних  у  сфері 
службової діяльності, в т.ч. 4 факти хабарництва. 

Крім  того,  службою  по  боротьбі  з  економічними 
злочинами  виявлено  та  розкрито  19  злочинів,  пов’язаних  з 
використанням  бюджетних  коштів  та  8  злочинів  в  сфері 
господарської діяльності.

В сфері земельних відносин у поточному році викрито 3 
злочини, з них 1 пов’язаних з приватизацією. 

За  2011  рік  службою  по  боротьбі  з  економічними 
злочинами виявлено 33 злочини,  сума  матеріальних  збитків 
складає від 100 тис. до 1 млн. гривень та 4 злочини, збитки по 
яких перевищують 1 млн. гривень.

По  розслідуваним  кримінальним  справам  сума 
матеріальних  збитків  становить  3,3  млн.грн.,  з  яких 
відшкодовано  1,9  млн.  грн.,  накладено  арешт  на  майно  на 
суму 2,5 млн. гривень.

-

258. Удосконалити комплексне використання сил 
і  засобів  міліції  в  охороні  громадського 
порядку,  забезпеченні  ефективної  охорони 
громадського  порядку  й  безпеки  під  час 
проведення  масових  заходів,  збільшенні 
щільності  нарядів  міліції  у  найбільш 
криміногенних місцях

З метою підвищення ефективності роботи підрозділів та 
служб, задіяних на охорону громадського порядку в системі 
єдиної  дислокації  з  1  квітня  2011  року  несення  служби 
особовим  складом  переведено  на  весняно-літній  період.  З 
урахуванням  стану  оперативної  обстановки  переглянуто 
дислокацію  постів  та  маршрутів  сил  і  засобів,  задіяних  на 
охорону  громадського  порядку,  максимально  наближено  їх 
розташування  до  місць  з  найбільш  складною  оперативною 
обстановкою, масового перебування та відпочинку людей, а 
також об’єктів підвищеної небезпеки. Внесено зміни за часом 
виставлення нарядів.
       Щоденно згідно плану комплексного використання сил та 
засобів в місті на охорону громадського порядку залучаються 
співробітники  батальйону  ПС,  Хмельницького  взводу  ДПС 
УДАІ, Хмельницького МВДСО, в/ч 3053 ВВ МВС України, 
РМОП «Беркут».
      Організовано  спільне  патрулювання  з  охорони 
громадського  порядку  працівниками  БПС  та 
військовослужбовцями  в/ч  3053.  Щодобово  формується  5-6 
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спільних  нарядів,  що  дає  можливість  збільшити  щільність 
перекриття території міста.
      Протягом  2011  року  на  території  м.  Хмельницького 
відбулося 173 масових заходи,  в яких прийняло участь біля 
171,8  тисяч  громадян,  із  них  19 заходів  політичної 
спрямованості,  24  -  релігійного  характеру,  28  -  культурно-
видовищного характеру. 
      Під  час  проведення  масових  заходів  порушень 
громадського порядку не допущено.

259. Активізувати роботу дільничних інспекторів 
міліції та  громадських формувань У  2011  році  проводилась  робота  по  забезпеченню 

особистої  безпеки  громадян,  захисту  їх  прав  і  свобод, 
законних інтересів, попередженню злочинів, правопорушень, 
забезпеченню та охороні громадського порядку, виявленню та 
розкриттю  злочинів,  розшуку  осіб  які  вчинили  злочини, 
захисту  власності  від  злочинних  посягань.  Проводилась 
індивідуально - профілактична робота з особами, схильними 
до скоєння правопорушень.

Станом  на  01.01.2012  р.  на  профілактичних  обліках 
перебуває 3137 осіб, із них 949  раніше судимих, в тому числі 
82  піднаглядних,  119  формалістів,  413  осіб,  які  вчиняють 
насильство  в  сім'ї,  113  осіб,  які  зловживають  спиртними 
напоями, 177 психічно хворих осіб та ін.

З початку 2011 року на різні обліки додатково поставлено 
1357  осіб,  що  потребують  уваги  з  боку  міліції,  з  них  679 
раніше  судимих  (в  тому  числі  102  піднаглядних,  51 
формаліст, 386 осіб, що скоїли насильство в сім'ї).

Проводилась робота по охороні громадського порядку на 
вулицях  міста.  Проведено  122  рейди  та  заходи  по 
відпрацюванню міста,  затримано та доставлено до чергових 
частин  62  особи  за  вчинення  адміністративних 
правопорушень  та  розкрито  48  злочинів.  Здійснювались 
перевірки i проводились бесіди з особами, які перебувають на 
профілактичних  обліках  в  Хмельницькому  МВ  УМВС  за 
місцем їх проживання.
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