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Додаток 1 

Виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань 

програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2014 рік за 2014 рік 

 

№ 

з/п8 

Зміст заходу Виконання заходів у 2014 році Джерела 

фінансуван-

ня, тис.грн. 

 1. ФІНАНСОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

 1.1. Проведення ефективної бюджетної та податкової політики 

1.  Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо 

збільшення надходжень до загального та спеціального 

фондів міського бюджету та економії бюджетних коштів  

Рішенням виконавчого комітету від 27.03.2014 р. № 212 

затверджено заходи щодо збільшення надходжень до міського 

бюджету та економії бюджетних коштів на 2014 рік, якими 

передбачено забезпечити приріст доходів загального та 

спеціального фонду міського бюджету в 2014 році у сумі 23,3 

млн.грн. та економію бюджетних коштів у сумі 6,2 млн. гривень. 

Станом на 01.01.2015 року приріст доходів загального та 

спеціального фонду міського бюджету склав 26,0 млн.грн., а  

економія бюджетних коштів – 6,3 млн. гривень. 

З метою підвищення рівня та ефективності використання 

бюджетних коштів та реалізації II етапу експерименту із 

запровадження програмно-цільового методу планування в 2014 

році затверджено 73 паспорти бюджетних програм.  

Крім цього, міським фінансовим управлінням здійснюється 

попередній контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів на стадії фінансування головних 

розпорядників коштів. В подальшому, головні розпорядники 

коштів забезпечують внутрішній контроль за витрачанням 

бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня та 

одержувачами коштів. 

–  

2.  Здійснювати контроль за ефективним та цільовим 

використанням бюджетних коштів 

3.  Забезпечити виконання планових показників по доходах, 

доведених Державною фіскальною службою України та 

посилити контроль за сплатою поточних платежів по 

всіх видах податків для недопущення виникнення 

заборгованості по їх сплаті  

У 2014 році надходження по доходах, доведених Державною 

фіскальною службою України, збільшились на 9,1% або на 54,3 

млн.грн. і склали 648,9 млн.грн. (план 594,6 млн. грн.). 

Бюджетні призначення міського бюджету за 2014 рік 

збільшились на 6,1% або на 29,9 млн.грн. і становлять 520,4 млн. 

грн. (затверджені 490,5 млн.грн.). Темп росту фактичних 

– 
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надходжень міського бюджету склав 104,8% до попереднього 

року.  

4.  Забезпечити виконання заходів, спрямованих на 

погашення податкового боргу по платежах до бюджетів 

усіх рівнів (у т.ч. контрольні перевірки, заслуховування 

керівників підприємств-боржників, направлення позовів 

до суду, розстрочення податкового боргу тощо)  

Станом на 01.01.2015 року заборгованість до бюджету склала 

72,3 млн.грн. (збільшилась до початку року на 38,2% або на 20,0 

млн.грн.). 

З початку року розстрочено податковий борг 14 платникам у 

сумі 2,6 млн.грн., в т.ч. до міського бюджету 8 платникам у сумі 

1,1 млн. гривень. 

Крім цього, укладено 109 договорів про розстрочення 

податкових зобов'язань на загальну суму 13,4 млн. гривень.  

Протягом 2014 року ДПІ у м. Хмельницькому заслухано 

керівників підприємств-боржників (КП “Аеропорт 

“Хмельницький”, ДП “Поділляторф”, ПФ “Проспектбуд”, КП 

“Цивільжитлобуд” ПП “Хмельницькмонолітбуд”, ПП “Бондар”, 

ПП “Смірнов-Поділля”, КП по організації роботи міського 

пасажирського транспорту, ТОВ “Агроальянс”, ПАТ 

“Хмельницький механічний завод”, ТОВ “СТУК Буд”, ПП “Полі 

Буд Плюс” та ін.) з питань вжиття заходів, спрямованих на 

покращання фінансового-господарської діяльності підприємств, 

та перспектив погашення боргів до бюджету, доведено завдання 

та графіки по їх погашенню. 

У звітному році боржникам направлено 1628 податкових 

вимог та описано майна в податкову заставу на суму 10,3 млн. 

гривень. 

Направлено 173 позови до суду для отримання дозволу на 

стягнення коштів з рахунків та вилучення готівки боржників в 

рахунок погашення податкового боргу на суму 26,6 млн.грн. По 

постановах суду забезпечено надходження коштів до бюджетів 

всіх рівнів у сумі 463,8 тис. гривень. 

Всього, в результаті вжитих заходів, за 2014 рік в рахунок 

погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів 

мобілізовано 21,3 млн.грн., в т.ч. до міського бюджету – 5,6 млн.  

гривень.  

– 

5.  Запобігати та протидіяти виникненню на території міста 

схем мінімізації сплати податків, зборів та платежів  

ДПІ у м. Хмельницькому проводилась робота щодо 

упередження виникненню на території міста схем мінімізації 

сплати податків, зборів та платежів. 

– 
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Протягом 2014 року проведено 1999 документальних 

перевірок суб’єктів господарювання, щодо дотримання ними 

вимог податкового законодавства, за результатами яких 

донараховано 26,6 млн.грн. Станом на 01.01.2015 року до 

бюджету надійшло 20,3 млн.грн. Крім цього, зменшено суму 

задекларованих СГД збитків на 7,3 млн.грн., ПДВ на 16,9 млн. 

гривень. 

6.  Здійснювати систематичний моніторинг фінансових 

результатів діяльності юридичних осіб, які зменшили 

перерахування податку на доходи фізичних осіб (не 

виплачують заробітну плату, виплачують менше 

законодавчо встановленого розміру мінімальної 

заробітної плати) і при цьому, згідно з даними 

фінансової звітності, отримують прибутки та нарощують 

обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій 

ДПІ у м. Хмельницькому постійно проводиться моніторинг 

надходжень до бюджету міста податку на доходи фізичних осіб.  

За 2014 рік до міського бюджету надійшло 347,9 млн.грн. 

ПДФО, що на 28,3 млн.грн. або 8,9% більше, ніж у 2013 році та 

становить 106,3% до бюджетних призначень. 

З метою забезпечення додаткових надходжень податку на 

доходи фізичних осіб проведено: 

- 36 перевірок щодо виявлення випадків “тіньової” зайнятості 

населення та легалізації заробітної плати, в ході яких виявлено 

606 неоформлених найманих працівників та донараховано ПДФО 

в сумі 960,1 тис.грн., з 312 працівниками укладено трудові угоди; 

- роботу із платниками, які мають заборгованість із 

заробітної плати та ПДФО, за рахунок якої додатково надійшло 

830,0 тис.грн. ПДФО; 

- співбесіди з 424 СГД щодо визначення причин виплати 

заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімуму, як 

результат 417 СГД підвищили рівень заробітної плати та 

додатково сплатили 285,3 тис.грн. ПДФО; 

- 100 перевірок податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого на користь платників доходу, і сум утриманого з 

них податку, в результаті яких нараховано 54,6 тис.грн. 

штрафних санкцій. 

– 

 1.2. Залучення інвестицій в економіку міста та розвиток міжнародного співробітництва 

7.  Проводити роботу щодо поширення презентаційних та 

інформаційних матеріалів про інвестиційні можливості 

міста серед потенційних інвесторів 

“Довідник інвестора м. Хмельницького”, який містить 

інформацію про інвестиційні можливості міста надано 

представникам польської компанії “Еколог”, польської 

інвестиційної групи “АВМ СОЛІД С.А.”, компанії “Felix energy 

group” (м. Київ), Надзвичайному і Повноважному Послу України 

– 
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в США, Першому секретарю Генерального Консульства 

Словацької Республіки у м. Ужгороді. 

В ТПП відбулась зустріч представників 10 підприємств міста 

з делегацією Міжнародного Трейд-клубу в Україні, в ході якої 

представники бізнесу презентували свої інвестиційні пропозиції 

та провели переговори щодо їх можливої реалізації. 

8.  Налагоджувати партнерські відносини з міжнародними 

донорськими та інвестиційними організаціями для 

реалізації спільних проектів, залучення нового досвіду 

та додаткового фінансування (грандові кошти). 

Інформувати комунальні підприємства, управління та 

відділи міської ради, про оголошення інвестиційних та 

грандових конкурсів, надавати методичні та практичні 

рекомендації по підготовці інвестиційних проектів 

Місто Хмельницький стало переможцем конкурсного відбору 

серед міст-партнерів міжнародного проекту технічної допомоги 

Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) 

“Муніципальна енергетична реформа в Україні” (МЕР). 

Практична реалізація проекту МЕР розпочнеться у 2015 році. 

Для участі в конкурсному відборі інвестиційних проектів, що 

можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, у 2015 році подані проекти: 

“Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка, 

Красилівського району до м. Хмельницького” та “Будівництво 

дошкільного навчального закладу на 120 місць на вул. 

Шостаковича, 28 А”. Переможців конкурсу буде визначено у 

2015 році. 

Промисловим та комунальним підприємствам запропоновано 

прийняти участь в організації спільного виробництва по 

переробці хімічних промислових відходів, інвестування якого 

здійснюватиметься інвесторами із Сербії.  

– 

9.  Сприяти організації та проведенню зустрічей та 

переговорів з потенційними інвесторами. Забезпечувати 

підтримку підприємств протягом усього інвестиційного 

процесу та подальший супровід їх інвестиційної 

діяльності. 

Відбулась ділова зустріч міського голови з делегацією 

польської компанії “Еколог”, яка займається розробкою та 

впровадженням проектів в галузі комунального господарства. 

Міською радою спільно з ТОВ “Інтелект Україна” розпочато 

підготовку до реалізації інвестиційного проекту переведення 

дитячих навчальних закладів міста на світодіодне освітлення. В 

рамках підготовки визначено пілотного учасника проекту – ДНЗ 

№ 46 та розпочато розробку проектно-кошторисної документації 

з визначенням економічного ефекту від впровадження проекту. 

Представники бізнесу, студентства та міської ради прийняли 

участь у зустрічі з Першим секретарем Генерального 

Консульства Словацької Республіки з питань налагодження 

співробітництва у різних галузях економіки між                                  

– 
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м. Хмельницьким та Словацькою Республікою. 

У разі звернення потенційного інвестора з намірами 

реалізувати інвестиційний проект у м. Хмельницькому, міською 

радою надається вся необхідна інформація, включаючи 

пропозиції промислових підприємств по наявних вільних 

виробничих та офісних приміщеннях для ведення виробничої та 

комерційної діяльності, вільних нежитлових приміщеннях 

комунальної власності, а також земельних ділянках, що 

виставляються на торги. Надається всебічна підтримка при 

проходженні реєстраційних та дозвільно-погоджувальних 

процедур. 

10.  Реалізувати інвестиційний проект “Спеціалізація 

слабозорих дітей в спеціалізованій загальноосвітній 

школі № 15” 

Захід не виконано через відсутність фінансування з 

державного бюджету. 

 

–  

11.  Прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі проектів 

та програм місцевого розвитку 

Проекти ліцею № 17 “Енергоефективна школа – запорука 

незалежності держави” та ДНЗ № 33 “Організація фізкультурно-

оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі” 

прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування. Дані проекти не стали 

переможцями конкурсу. 

– 

12.  Сприяти розвитку співробітництва з містами-

побратимами, міжнародними організаціями у сферах 

освіти, культури, туризму, приймати участь в 

культурних обмінах, святкуванні днів міст, розвивати 

економічне співробітництво 

Делегації міста Хмельницького прийняли участь у 

святкуванні Дня м. Бельц (Молдова), м. Чеханов (Польща),         

м. Крштіні (Чехія). 

Творчі колективи міста взяли участь у культурно-мистецьких 

заходах, спрямованих на розвиток співробітництва у сфері 

культури, а саме: 

- народний аматорський ансамбль бального танцю “Успіх” у 

весняних анімаціях в м. Сомюр (Франція); 

- народний молодіжний ансамбль танцю “Веснянка” та етно-

рок гурт “Чумацький шлях” у Міжнародному інтернаціональному 

фестивалі “ХІІ Європейські зустрічі на березі Бугу” у м. Соколов 

Подляскі (Польща); 

- зразковий ансамбль танцю “Намисто” у Міжнародному 

дитячому фестивалі “Сонце – Радість – Краса” у м. Несебр 

(Болгарія); 

- колектив “Мажоретки Альфа” Хмельницького 

– 
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муніципального духового оркестру у Чемпіонаті світу мажореток 

у м. Пореч (Хорватія), де вибороли І місце, та фестивалі 

військових оркестрів у м. Берлін (Німеччина); 

- театр академічного танцю Хмельницької дитячої школи 

мистецтв у фестивалі танцювальних колективів у Греції. 

 1.3. Розвиток земельних відносин та управління об’єктами комунальної власності 

13.  Забезпечити конкурентне та прозоре середовище під час 

продажу земельних ділянок та передачі їх в оренду 

шляхом проведення земельних аукціонів 

Проведено п’ять аукціонів, на яких продано право оренди на 

12 земельних ділянок, загальною площею 20,7 тис.кв.м на суму 

612,4 тис. гривень. 

– 

14.  Розробити генеральні плани нових масивів 

індивідуальної забудови в мікрорайоні Ружична та 

масиві індивідуальної забудови “Мрія” у мікрорайоні 

Дубове для розподілу між громадянами в порядку 

черговості 

Розроблено генеральний план нового масиву індивідуальної 

забудови “Мрія” у мікрорайоні Дубове та в масиву мікрорайоні 

Ружична. 

 

67,0 – МБ 

15.  Встановити в натурі (на місцевості) межі прибережної 

захисної смуги р. Південний Буг та р. Плоскої (в 

центральній частині міста) 

Захід не виконано через відсутність фінансування. – 

16.  Забезпечити ефективну та прозору передачу в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності 

За 2014 рік проведено 14 конкурсів з визначення орендарів 

нерухомого майна, в якому взяли участь 42 заявника. За його 

результатами передано в оренду одну будівлю і 19 приміщень 

загальною площею 2,7 тис.кв.м. Загальна початкова місячна 

орендна плата становила 82,2 тис.грн., запропонована орендна 

плата склала 94,9 тис.грн., до міського бюджету щомісячно 

додатково надходитиме близько 12,8 тис.грн.  

Укладено 203 договори оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності, у т.ч. 104 договори продовжено. 

– 

17.  Проводити претензійно-позовну роботу по стягненню 

заборгованості по орендній платі за оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності 

За 2014 рік нараховано 9915,2 тис.грн. орендної плати, 

стягнуто – 10005,9 тис. грн., рівень сплати становив 100,9%. 

Заборгованість по орендній платі станом на 01.01.2015 р. 

становила 848,1 тис.грн., що на 90,7 тис.грн. менше, ніж у 2013 

році. 

У звітному періоді направлено 67 претензій орендарям на 

суму 249,7 тис.грн., 20 позовних заяв щодо стягнення 

заборгованості по орендній платі на суму 494,2 тис.грн., одне 

повідомлення про відмову від договору оренди, 21 пропозицію на 
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розірвання договорів оренди, 15 позовних заяв на дострокове 

розірвання договору оренди та зобов’язання повернути 

орендоване приміщення.  

18.  Провести капітальні ремонти будівель та приміщень 

комунальної власності, у тому числі на вул. 

Кам’янецькій, 2, вул. Проскурівській 4/3, вул. 

Інститутській, 5, вул. Проскурівського підпілля, 71/1  

Проведено ремонти окремих приміщень будівель на вул. 

Проскурівській, 4/3, 56, 35, вул. Кам’янецькій, 2, 38, 257/1, вул. 

Проскурівського підпілля, 71, 203, вул. Соборній, 16, вул. 

Подільській, 10/1, вул. Інститутській, 5, вул. Сковороди, 12, вул. 

Гагаріна, 18, вул. Грушевського, 88, вул. Володимирській, 49.  

1325,2 – ВК  

 Всього:  67,0 – МБ 

1325,2 – ВК 

 2. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 2.1. Розвиток та модернізація промислової галузі 

19.  Створювати сприятливі умови для нарощування обсягів 

промислового виробництва та залучення інвестицій на 

розвиток промислової галузі міста 

Міською радою вживаються всі можливі заходи задля 

створення сприятливих умов розвитку промислового комплексу 

міста Хмельницького. Зокрема, оновлено експортний каталог 

промислових підприємств, в Довідник інвестора                                  

м. Хмельницького включено інформацію про вільні виробничі 

площі промислових підприємств, які здаються в оренду або 

продаються. Каталоги із зразками продукції провідних 

підприємств-виробників м. Хмельницького презентуються на 

зустрічах з іноземними делегаціями.  

Протягом 2014 року промислові підприємства продовжували 

удосконалювати виробничі процеси та обладнання, зокрема: 

впроваджено устаткування по охолодженню технологічних 

процесів за допомогою фреону, обладнання для фільтрації пива 

на ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод”; освоєно 

виробництво льодорубів та скреперів-волокуш для прибирання 

снігу на ПАТ “Завод “Нева”; розроблено та виготовлено мобільну 

лабораторію КЕТЛ-10(6) для вимірювання параметрів і 

випробування обладнання розподільчих мереж 10(6) кВ та 

дослідний взірець спеціального трансформатора для повірки 

трансформаторів напруги ЗНОМ-35 на ПАТ 

“Хмельницькобленерго”; впроваджено технологію термічного 

оброблення металу за кодом НПП - 26.61.21.00 на ТОВ “Валон-

А”; встановлено лісопильне та сушильне обладнання для 
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виробництва власних комплектуючих та лінію зрощення 

деревини для виготовлення клеєного брусу та щита на ПНВП 

“Корпускула”; встановлено стрічкопильний автоматичний станок 

на ТОВ “Дювельсдорф Україна”; впроваджено нові технологічні 

процеси по виготовленню круглих ємностей з пластмаси, 

зварюванню деталей з пластмаси в стик на ПАТ “Завод “Темп”; 

встановлено нову фасовочну лінію молочних продуктів в пакети 

“Філ-пак” та автоматизовану пастеризаційно-охолоджувальну 

установку на ПрАТ “Хмельницька масосирбаза”; введено в 

експлуатацію мобільний бетонозмішувальний вузол потужністю 

50 куб.м на ТДВ “Хмельницькзалізобетон”; впроваджено верстат 

стрічко-відрізний “Мить 1-01” та токарно-револьверний центр 

СТХ 310 V3 на ПАТ “Укрелектроапарат”; встановлено 

автоматичну карусельну машину для прямого приливу підошви 

до взуття на ТОВ “Літма” тощо. 

У 2014 році підприємствами міста реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 5253,1 млн.грн., що на 16,5% 

більше, ніж у 2013 році. 

На розвиток виробництва у січні-вересні 2014 року залучено 

5,7 млн.грн. іноземних інвестицій, що складає майже 19,2% від 

загального обсягу інвестицій в економіку міста. 

20.  Сприяти просуванню товарів місцевих виробників на 

всеукраїнському та міжнародному ринках 

Керівники промислових підприємств постійно інформуються 

про проведення Всеукраїнських та Міжнародних виставок та 

запрошувались прийняти участь у різнопланових зустрічах з 

представниками бізнесу країн СНД, Західної Європи, які 

проводились у Хмельницькій Торгово-промисловій палаті. 

Протягом 2014 року підприємства міста приймали участь у 

наступних виставкових заходах: 

- ДП “Новатор” у XYI міжнародній виставці устаткування і 

технологій для опалення, вентиляції, кондиціонування, 

водозабезпечення, відновлювальної енергетики “Аква-Терм-

2014” (м. Київ); міжнародній медичній виставці “Гал-мед-2014”                     

(м. Львів); ІХ міжнародному науково-практичному семінарі та 

технічній виставці “Ресурсозбереження та якісне водо-

забезпечення” (м. Яремче), у міжнародній  авіаційній виставці 

“CHINA AIR SHOW-2014”; 

– 
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- ТОВ “Трансформатор-сервіс” у XVIII міжнародній 

виставці  “Еlcom Ukraine 2014” (м. Київ); міжнародній виставці 

“Електрика 2014” (м. Львів); 

- ТОВ “Валон-А” у міжнародній виставці “Hannover Messe 

2014” (Німеччина) та XVIII міжнародній виставці “Elсom Ukraine 

2014”  (м. Київ); 

- ПАТ “Хмельницькобленерго” у XVIII міжнародній 

виставці “ЕІсоm Uкгаіnе 2014” (м. Київ); 

- ПАТ “Темп” у Міжнародній виставці “Покриття та 

обробка поверхонь” (м. Москва) та у “ХШ міжнародному 

промисловому форумі 2014” (м.Київ); 

- ПАТ “Хмельпиво” у міжнародній виставці “Brau Beviaie 

2014” в Нюрберзі; 

- ПАТ “Укрелектроапарат” у XVIII міжнародній 

виставці  “Еlcom Ukraine 2014” (м. Київ); міжнародній виставці 

“Електрика 2014” (м. Львів), у VII міжнародній виставці та 

науковій конференції “Основні напрямки розвитку енергетичної 

промисловості Туркменістана” (м. Ашхабад), у VI міжнародній 

виставці Електротехніка. Енергетика. Освітлення. (м. Алма-Ата). 

21.  Забезпечити подальший розвиток виробництва шляхом 

оновлення матеріально-технічної бази підприємств, у 

тому числі придбати: 

  

 - верстат для намотки котушкових обмоток; 

- координатно-пробивний прес для картону; 

ПАТ “Укрелектроапрат” придбано верстат для намотки 

котушкових обмоток та координатно-пробивний прес для 

картону. 

6506,0 – ВК 

 - верстат типу оброблювального центру фірми 

ХААS; 

- шротоструменеву установку;  

- електроерозійний верстат прямого пропалу;  

- установку нанесення маски для друкованих плат; 

ДП “Новатор” придбано верстат типу оброблювального 

центру фірми ХААS, шротоструменеву установку, 

електроерозійний верстат прямого пропалу, установку нанесення 

маски для друкованих плат. 

власні кошти 

підприємства 

 - кран-балку вантажопідйомністю 5 тон (2 од.); 

- зварювальне обладнання нового покоління. 

ПАТ “Завод “Темп” придбано зварювальне обладнання 

нового покоління. 

130,0 – ВК 

22.  Встановити лісопильне та сушильне обладнання для 

виробництва власних комплектуючих (клеєний брус для 

виготовлення вікон та меблевий щит для виготовлення 

ПНВП “Корпускула” встановлено лісопильне та сушильне 

обладнання для виробництва дерев’яних виробів. 

2000,0 – ВК 
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міжкімнатних дверей) 

23.  Провести модернізацію бетонозмішувального вузла 

(переведення на сучасні методи контролю дозування 

інертних матеріалів) 

КП “Комбінат будівельних матеріалів” проведено 

модернізацію бетонозмішувального вузла. 

50,0 – ВК 

 Всього:  8686,0 – ВК 

 2.2. Розвиток підприємницької діяльності та регуляторна політика 

24.  Забезпечити контроль за дотриманням вимог Закону 

України “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” при підготовці та 

прийнятті проектів регуляторних актів (у т. ч. 

оприлюднення регуляторних актів, проведення 

громадських слухань, оцінка регуляторного впливу, 

звітування тощо) 

Для забезпечення прозорості, передбачуваності та 

ефективності регуляторної політики у 2014 році: 

- актуалізовано реєстр регуляторних актів, станом на 

01.01.2015 року у місті діє 65 регуляторних актів, в т.ч.: 55 рішень 

міської ради, 10 рішень виконавчого комітету; 

- проведено 16 відстежень регуляторних актів, результати 15 

з них показали достатній ступінь досягнення визначених цілей, 

результати реалізації їх положень мають позитивну динаміку, 1 

регуляторний акт (рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.06.2005 року № 422 “Про організацію реєстрації та взяття на 

облік суб’єктів підприємницької діяльності в м. Хмельницькому 

за спрощеним механізмом в “Єдиному вікні”) скасовано через 

визнання таким, що не досяг визначених цілей; 

-  прийнято 19 регуляторних актів, переглянуто 19; 

- проведено громадські слухання з обговорення проектів 

регуляторних актів “Про внесення змін до правил благоустрою   

м. Хмельницького”, “Про затвердження порядку видачі дозволів 

на порушення об’єктів благоустрою м. Хмельницького”, “Про 

встановлення тарифів щодо оплати транспортних послуг по 

перевезенню пасажирів в м. Хмельницькому у міському 

пасажирському транспорті загального користування”; 

- забезпечено підготовку висновків про відповідність 

регуляторних актів вимогам Закону України “Про здійснення 

державної регуляторної політики” для постійно діючої комісії 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та 

підприємництва. 

– 
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На офіційному веб-сайті міської ради у розділі “Регуляторна 

політика” оприлюднено проекти регуляторних актів, аналіз 

регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, 

плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, 

інша інформація. 

Інформація про здійснення регуляторної діяльності – проекти 

регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу постійно 

оприлюднюється в газеті міської ради “Проскурів”. 

25.  Проводити тренінги, семінари, круглі столи для суб’єктів 

підприємницької діяльності з питань започаткування та 

ведення бізнесу, вирішення проблемних питань 

Для представників малого та середнього бізнесу міським 

центром зайнятості проведено: 

- 12 інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес”;  

- 12 тематичних семінарів “Від бізнес-ідеї до власної справи”; 

- поглиблену комп’ютерну діагностику для виявлення 

власних здібностей та визначення рівня підприємницького 

потенціалу для 215 осіб; 

У 2014 році 110 безробітних започаткували  власну справу, 

100 з них виплачено одноразову допомогу для організації 

підприємницької діяльності. 108 осіб пройшли професійну 

підготовку за професіями, які дозволяють займатися 

підприємницькою діяльністю. 

Центром підтримки малого підприємництва проведено 38 

семінарів-тренінгів, в яких взяло участь 560 осіб. 112 підприємців 

отримали консультації з питань змін у податковому 

законодавстві, правил роботи на ринках Хмельницького, 

реєстрації підприємницької діяльності тощо.  

– 

26.  Залучати суб’єктів малого і середнього підприємництва 

до участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, 

виставково-ярмаркових заходах тощо 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва взяли участь 

у: 

- засіданнях круглого столу на теми “Актуальні питання 

податкової та митної політики щодо сприяння розвитку бізнесу 

на Хмельниччині”, “Українське суспільство та європейська 

інтеграція: думки експертів”, “Скорочення та ліквідація митних 

зборів на товари, походженням з України: перспективи 

використання нових можливостей для України (рішення 

Європейського парламенту і Ради ЄС)”, “Вплив нелегальної 

тютюнової продукції на економіку країни”, “Орендна плата для 

підприємців”; 

– 
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- телемості з представниками великого, середнього та малого 

бізнесу Києва, Донецька, Запоріжжя, Луцька та Хмельницького; 

- семінарах “Поставка товарів до країн ЄС з урахуванням 

режиму автономних торгових преференцій”, “Програма Fit for 

partnership with Germany”, “Створення та ведення бізнесу у ЄС на 

прикладі Литви: реальний стан та перспективи” за участю 

Генерального директора ТПП м. Шауляй та представника групи 

роботодавців Європейського економічно-соціального комітету, 

“Особливості підготовки та ведення переговорів з іноземними 

компаніями, виходу українських підприємств на Європейський 

ринок”, “Спрощена система тимчасового вивезення товарів за 

кордон – Карнет АТА, як механізм сприяння виходу українських 

товарів на зовнішні ринки”, “Створення мережі регіональних 

центрів знань та експертизи для підтримки реформ”; 

- зустрічах із делегацією бізнесменів Кувейту та з 

Надзвичайним і повноважним послом Чеської Республіки; 

- бізнес-курсах на теми “Створення діючого бізнесу в Європі: 

переваги та перспективи” та “Отримання сертифікатів 

відповідності ЕС для українських товарів в м. Гданськ (Польща), 

“Гранти ЄБРР для малого та середнього бізнесу: як їх отримати”; 

- конференціях на тему “Методи співпраці з Європейськими 

інвестиційними фондами” та “Експортний маркетинг: комплекс 

заходів виведення суб’єктів господарювання на зовнішні ринки”; 

- Міжнародній Енергетичній Виставці у м. Лодзь; 

- міжнародній виставці харчових продуктів “Infood 2014” у  

м. Мешхед (Іран); 

- ІV Європейському Конгресі малих та середніх підприємств 

у м. Катовіце (Польща).   

27.  Залучати підприємців до участі у державній програмі 

“Українська ініціатива” та інших навчальних програмах 

для підприємців 

В рамках реалізації Програми перепідготовки управлінських 

кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” та 

Програми Федерального міністерства економіки і технологій з 

підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна “Fit for 

Partnership with Germany“ п’ять представників підприємництва 

міста пройшли конкурсний відбір для участі у стажуванні в 

Німеччині. 

– 
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28.  Забезпечити виплату одноразової допомоги по безробіттю 

для започаткування підприємницької діяльності 

У 2014 році 100 безробітним виплачено одноразову допомогу 

для організації підприємницької діяльності. 

1578,4 –

ФЗДССВБ 

 Всього:  1578,4 –

ФЗДССВБ 

 2.3. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг  

29.  Сприяти розширенню мережі об’єктів торгівлі та сфери 

послуг із забезпеченням їх територіальної доступності 

для населення 

Станом на 01.01.2015 р. в місті функціонує 1841 об’єкт 

торгівлі, 472 заклади ресторанного господарства та 404 об’єкти 

побуту.  

З метою забезпечення територіальної доступності до об’єктів 

торгівлі мешканців мікрорайонів міста в 2014 році відкрито 

сучасний торговий центр “Агора” на Старокостянтинівському 

шосе, 2/1Б (7,8 тис.кв.м), магазини по продажу продовольчих 

товарів на вул. Волочиській, 19/3 (мікрорайон Гречани), вул. 

Фруктовій, 2 (мікрорайон Лезневе-2), вул. Лісогринівецькій 16/1 

(мікрорайон Озерна), розі вул. Раскової та вул. Дубовської 

(мікрорайон Дубове). 

Протягом звітного періоду зареєстровано 300 декларацій 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі, 

укладено 345 договорів особистого строкового сервітуту. 

Згідно з договорами особистого строкового сервітуту до 

міського бюджету надійшло 2,7 млн.грн., що майже на рівні 2013 

року.   

– 

30.  Забезпечити умови для спрощення просування на 

споживчий ринок міста товарів, що виробляються 

місцевими виробниками 

Протягом 2014 року проведено 10 ярмарків з продажу 

сільськогосподарської продукції та продукції місцевих 

товаровиробників.  

Розширено мережу фірмової торгівлі місцевих 

товаровиробників. У звітному році відкрито 14 об’єктів фірмової 

торгівлі, станом на 01.01.2015 року в місті функціонує 103 

об’єкти фірмової торгівлі. 

– 

31.  Сприяти подальшій розбудові інфраструктури міських 

ринків  

Адміністраціями ринків протягом 2014 року вживались 

заходи щодо забезпечення функціонування ринків, створення 

належних умов для купівлі-продажу товарів на ринках. 

Для розвитку інфраструктури ринків:  

ХМСТ “Кооператор: 

1167,8 – ВК 
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- проведено капітальний ремонт сходів до речового ринку 

“Старий ринок” на Львівському шосе; 

- проведено капітальний ремонт молочного павільйону із 

заміною вікон та ремонтом підлоги. 

Ринок КП “Спецбудмеханізація”: 

- виконано поямковий ремонт асфальтового покриття 

території ринку, ремонт дахової покрівлі, пожежних люків. 

ПП “Ринок Дарсон” та ПП “Еверслі”: 

- проведено ремонт проїздів, маршових сходів, мережі 

зливної каналізації, асфальтового покриття автостоянки, заміну 

електромереж. 

ТОВ ринок “Сардонікс”: 

- проведено ремонт дахової покрівлі над ринком, 

асфальтового покриття, електромереж, адміністративного 

приміщення, туалету, прокладено додаткову мережу зливної 

каналізації. 

ТОВ ринок “Деніокс”: 

- проведено капітальний ремонт сходів. 

ТСЦ ринок “Оптовик” 

- проведено ремонт асфальтового покриття території ринку. 

Здійснено ремонт частини вул. Геологів на умовах дольової 

участі ТОВ “Ринок “Сардонікс”, ПП “Ринок “Житомирський”, 

КОРП “Укрторгсервіс”, ТОВ “Ринок “Пако”, ТОВ “Речовий 

ринок “Торговий Дім “Бартерсервіс”. 

32.  Провести роботу, спрямовану на запобігання 

виникненню стихійної торгівлі та реалізації неякісних і 

потенційно-небезпечних харчових продуктів  

Протягом 2014 року спільно з контролюючими органами 

проведено 84 рейди по припиненню несанкціонованої торгівлі 

харчовими продуктами на вул. Гарнізонній, Геологів, Шевченка, 

Львівському шосе, Проскурівського підпілля, Кам’янецькій, за 

результатами яких до 77 громадян застосовано штрафні санкції 

на суму 4,1 тис.грн. 

– 

33.  Сприяти підвищенню рівня правової обізнаності та 

поінформованості споживачів про їх законні права 

Управлінням торгівлі протягом року надавались консультації 

громадянам щодо захисту прав споживачів. Крім цього, спільно з 

інспекцією з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій 

області розглянуто 105 письмових звернень та надано 

роз’яснення щодо вирішення питань, зазначених у них.  

– 

34.  Провести конкурси професійної майстерності “Кращий Проведено конкурси професійної майстерності: – 
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кухар” та “Кращий продавець” - “Кращий кухар міста Хмельницького 2014”, переможцем 

якого визначено кухаря комплексу громадського харчування 

“Веселка” Саранчук Оксану Вікторівну; 

- “Кращий продавець міста Хмельницького 2014”, 

переможцем якого визначено продавця товарів секції “Посуд” 

відділу “Деко” гіпермаркету “Епіцентр” Сас Вікторію Петрівну. 

35.  Провести перевірки з метою виявлення незаконно 

встановлених тимчасових споруд та забезпечити 

впорядкування їх розміщення на території міста  

Проведено інвентаризацію 953 тимчасових споруд, у яких 

розміщені заклади торгівлі та побуту, за результатами якої 

встановлено, що у 272 випадках фактично зайняті площі не 

відповідають площам, обумовленим у договорах. За результатами 

інвентаризації, станом на 01.01.2015 року, суб’єктами 

господарювання замовлено 104 нових паспорта прив’язки 

тимчасової споруди, на підставі яких укладатимуться нові 

договори. Додатково сплачено до міського бюджету 2269,2 тис. 

гривень. 

– 

36.  Провести реконструкцію верхнього майданчика МКП 

ринок “Ранковий” на прв. Гвардійський, 21 

Проведено асфальтування території верхнього майданчика 

МКП ринку “Ранковий” на прв. Гвардійський, 21 

111,5 – ВК 

37.  Провести реконструкцію зовнішніх газових мереж та 

котельні в міській лазні № 1 на вул. І.Франка, 28 

Розпочато реконструкцію котельні у міській лазні № 1 на 

вул. І.Франка, 28, а саме замінено газові котли на 3 

твердопаливних. Роботи по реконструкції продовжуватимуться у 

2015 році.  

710,0 – ДБ 

59,3 – МБ  

 Всього:  710,0 – ДБ 

59,3 – МБ 

1279,3 – ВК 

 3. РОЗВИТОК МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 3.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста 

38.  Забезпечити належне утримання, ремонт та ефективну 

експлуатацію житлового фонду, об’єктів благоустрою, 

вулично-дорожньої мережі та прибудинкових територій, 

ліфтового господарства 

У 2014 році: 

- виконано капітальний та поточний ремонти покрівель 259 

житлових будинків; 

- відремонтовано 281 під’їзд у житлових будинках; 

- встановлено 25 пандусів у житлових будинках; 

- проведено капітальний ремонт 2 ліфтів у будинку на вул. 

Соборній, 16 та вул. Подільській, 25, замінено електродвигун 

ліфта у будинку на вул. Пілотській, 7а, проведено експертну 

оцінку технічного стану 185 ліфтів; 

24685,2 – МБ 

2911,2 – ВК 
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- виконано капітальний та поточний ремонти прибудинкових 

територій 138 житлових будинків;  

- проведено капітальний ремонт гуртожитку на вул. 

Інститутській, 8; 

- проведено заміну групових та встановлення нових 

розподільчих та запобіжних коробок та щитків в 20 житлових 

будинках; 

- проведено роботи з відновлення 258 п.м 

внутрішньобудинкової каналізаційної мережі та приєднання до 

міської каналізаційної мережі 2 житлових будинків; 

- проведено заміну 457,5 п.м трубопроводів водопостачання в 

житлових будинках; 

- проведено ремонт фасадів 2 житлових будинків. 

Забезпечено належне утримання об’єктів благоустрою, 

зокрема виконано: 

- поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього 

освітлення; 

- роботи по санітарному очищенню міста; 

- поточний ремонт та утримання кладовищ; 

- роботи з озеленення міста та догляду за зеленими 

насадженнями, благоустрою скверів та парків. 

39.  Провести капітальний ремонт покрівель окремих 

будинків у мікрорайонах Виставка та Озерна 

Проведено капітальний ремонт покрівель будинків на вул. 

Зарічанській, 16, 8/1, 24/2, пр. Миру, 70/1, 73/1, вул. Залізняка, 

14/2, Старокостянтинівське шосе, 7. 

645,6 – МБ 

40.  Встановити 4 комплексні дитячі майданчики 

(мікрорайон Виставка, Південно-західний мікрорайон, 

дендропарк, парк мікрорайону Ракове) та продовжити 

роботи по капітальному ремонту дитячих та спортивних 

майданчиків 

Проведено капітальний ремонт та реконструкцію 10 дитячих 

та спортивних майданчиків.  

491,7 – МБ 

41.  Розпочати роботи з капітального ремонту Привокзальної 

площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. 

Шевченка) 

Продовжуються роботи з капітального ремонту 

Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської 

до вул. Шевченка) – облаштовано 2,3 тис.кв.м тротуарної плитки, 

виконано загально-будівельні роботи. 

1268,9 – МБ 

42.  Розпочати роботи з реконструкції набережної річки 

Південний Буг 

Продовжується реконструкція набережної річки Південний 

Буг – проведено роботи з облаштування 470 п.м підпірної стінки 

(влаштовано щебеневу та бетону основу під підпірну стінку, 

2224,9 – МБ 
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сходи, прокладено кабель зовнішнього освітлення). 

43.  Сприяти створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

У 2014 році створено 26 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Станом на 01.01.2015 року зареєстровано 229 ОСББ, які 

обслуговують житловий фонд, загальною площею 865,3 тис.кв.м. 

– 

44.  Залучати громадськість до управління житлово-

комунальним господарством шляхом проведення 

круглих столів для формування виваженої громадської 

позиції та дотримання балансу інтересів надавачів та 

споживачів житлово-комунальних послуг 

ЖЕКами міста за 2014 рік проведено 38 робочих зустрічей з 

мешканцями житлових будинків з питань якості надання послуг з 

утримання будинків та прибудинкових територій. 

Представники управління житлово-комунального 

господарства прийняли участь у зборах членів ОСББ “Садки 

подільські”, “Вікторія, 16”, “Саграда”, в ході яких надали 

роз’яснення щодо методики проведення розрахунків за послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.  

– 

45.  Провести роботу та забезпечити зменшення 

заборгованості з оплати населенням за спожиті житлово-

комунальні послуги 

У 2014 році подано до суду 2585 заяв на стягнення 

заборгованості у сумі 5,3 млн.грн. Станом на 01.01.2015 року 

розглянуто судом 2456 заяв на суму 4,0 млн. гривень. 

– 

46.  Забезпечити придбання техніки для покращання 

матеріально-технічної бази комунальних підприємств 

У 2014 році придбано: 

КП по зеленому будівництву і благоустрою міста: 

- навантажувач грейферний “Карпатець” ПЕА-1 Н. 

КП “Спецкомунтранс”: 

- 12 сітчастих огорож; 

- 4 пластикові біотуалети; 

- 49 автошин. 

853,3 – МБ 

47. Провести реконструкцію мереж каналізації по вул. 

Шевченка (від автовокзалу № 2 до залізничного вокзалу) 

Проведено реконструкцію мереж каналізації на вул. 

Шевченка (від автовокзалу № 2 до залізничного вокзалу) 

1315,8 – ВК 

48. Провести будівництво вуличних мереж водопроводу по 

вул. Смотрицького, вул. Заболотного, від вул. Філатова 

до гуртожитку на Вінницькому шосе, 12 

Побудовано 2668 п. м вуличної мережі водопроводу від вул. 

Філатова до гуртожитку на Вінницькому шосе, 12, на вул. 

Смотрицького, вул. Заболотного. 

1067,5 – МБ  

49. Провести будівництво вуличної каналізаційної мережі 

по вул. Короленка (від перехрестя вул. Грибоєдова до 

вул. Купріна) 

Побудовано 185 п.м вуличної каналізаційної мережі на вул. 

Короленка (від перехрестя вул. Грибоєдова до вул. Купріна).  

212,0 – МБ 

50. Провести технічне переоснащення ВНС-10 в                    

с. Чернелівка Красилівського району. 

Проведено технічне переоснащення ВНС-10 в с. Чернелівка 

Красилівського району. 

2161,6 – ВК 
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51. Провести геологорозвідувальні роботи з виготовленням 

картографічних матеріалів Чернелівської ділянки і 

Хмельницького родовища підземних вод в цілому 

Проведено геологорозвідувальні роботи з виготовленням 

картографічних матеріалів Чернелівської ділянки і 

Хмельницького родовища підземних вод в цілому. 

464,3 – МБ 

52. Провести монтаж насосного обладнання на головній 

каналізаційно-насосній станції 

Проведено монтаж насосного агрегату № 2 на головній 

каналізаційно-насосній станції. 

535,7 – ВК 

53. Впровадити когенераційну установку на базі 

газопоршневого двигуна потужністю 500 кВт в 

приміщенні хімводоочистки на вул. Курчатова, 8Б 

КП “Південно-Західні тепломережі” проведено роботи по 

встановленню когенераційної установки на базі газопоршневого 

двигуна потужністю 500 кВт, а саме завершено ремонтні роботи в 

приміщенні хімводоочистки на вул. Курчатова, 8Б та виготовлено 

проектно-кошторисну документацію. 

66,6 – ВК 

 Всього:  31913,4 – МБ 

6990,9 – ВК 

 3.2. Реалізація політики у сфері енергозбереження 

54. Продовжити роботи з заміни зношених трубопроводів 

теплових мереж на попередньоізольовані труби  

КП “Південно-Західні тепломережі” та МКП “Хмельницьк-

теплокомуненерго” проведено заміну 3,96 км зношених труб 

теплотрас на попередньо ізольовані труби в двотрубному вимірі. 

7507,1 – ВК 

55. Провести технічне переоснащення котелень на вул. 

Кам’янецькій, 82 та на вул. Трембовецької, 51 

Здійснено монтаж 4-х більш економних мережевих насосів на 

котельні на вул. Трембовецької, 51 та 3-х насосів на котельні на 

вул. Кам’янецькій, 82. 

1259,8 – ВК 

 

56. Встановити регулятори частоти обертів приводу 

електродвигунів вентиляторів та димососів в котельнях 

Встановлено 28 регуляторів частоти обертів електродвигунів 

димососів та мережних насосів в котельнях на вул. 

Тернопільській, 3, 14/3, вул. Курчатова, 8, вул. Молодіжній, 2, пр. 

Миру, 99/101, вул. Кам’янецькій, 46/1, 48/1, вул. Пілотській, 1, 

вул. Свободи, 44, вул. Купріна, 12, вул. Майборського, 5, вул. 

Гречко, 10/1, вул. Зарічанській, 30. 

863,9 – МБ 

896,0 – ВК 

57. Провести капітальний ремонт електронасосного 

обладнання на КНС, ВНС та КОС 

Проведено капітальний ремонт 9 агрегатів електронасосного 

обладнання на КНС № 2, 12, 18, 21, 22, ВНС № 9, КОС № 2. 

22,2 – ВК 

58. Провести заміну аварійних мереж водопостачання Проведено заміну 1670 п. м водопровідних мереж. 704,3 – МБ 

595,4 – ВК 

59. Провести зонування мереж водопостачання з 

встановленням регуляторів тиску 

Проведено зонування мереж водопостачання з 

встановленням регуляторів тиску. 

67,3 – ВК 

60. Провести заміну світильників з лампами ДРЛ та 

розжарення на світильники з лампами ДНАТ (500 шт.) 

Проведено заміну 248 світильників з лампами ДРЛ та 

розжарення на світильники з лампами ДНАТ. 

250,0 – МБ 
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61. Продовжити впровадження пристроїв контролю 

освітлення в місцях загального користування 

багатоквартирних житлових будинків  

Впроваджено 1490 пристроїв контролю освітлення в місцях 

загального користування багатоквартирних житлових будинків. 

6,7 – ВК 

62. Впроваджувати енергоефективні заходи у бюджетних 

закладах (заміна вікон, дверей, ламп розжарювання, 

гідрохімічна промивка внутрішніх мереж опалення 

тощо) 

Закладами бюджетної сфери впроваджено ряд 

енергоефективних заходів, а саме:  

- замінено 1858 лампи розжарювання на енергоефективні; 

- замінено 1617 старих віконних та дверних блоків на нові 

металопластикові; 

- замінено 876,7 п. м труб тепло- та водопостачання; 

- проведено поточні ремонти системи опалення в ДНЗ № 3, 

ДНЗ № 5, ДНЗ № 21, ЗОШ № 12; 

- відремонтовано 15,6 тис.кв.м покрівлі в ЗОШ № 7, 12, 15, 

24, 27, НВК № 7, ДНЗ № 21, 28, 35, 48, 52, 54. 

4609,2 – МБ 

2083,2 – ВК 

63. Провести заміну електричних конфорок на 

енергозберігаючі в закладах освіти (40 шт.) 

Проведено заміну 32 електричних конфорок на 

енергозберігаючі в закладах освіти. 

80,0 – МБ 

64. Продовжити роботи по заміні застарілого обладнання на 

нове енергоефективне у харчоблоках та пральнях 

загальноосвітніх та дошкільних закладів  

Придбано кухонне обладнання для 12 загальноосвітніх шкіл 

та 19 дошкільних закладів, обладнання для пралень для 9 

дошкільних закладів.  

276,9 – МБ 

349,2 – ВК 

65. Провести заміну теплового лічильника: 

- - у дошкільному навчальному закладі № 3 на пров. 

Жукова, 5; 

- - у дитячій музичній школі № 1 на вул. 

Проскурівській, 18; 

- - у Хмельницькому міському територіальному 

центрі соціального обслуговування на вул. Перемоги, 

10Б  

Проведено заміну теплового лічильника у дитячій музичній 

школі № 1 на вул. Проскурівській, 18 та у Хмельницькому 

міському територіальному центрі соціального обслуговування на 

вул. Перемоги, 10Б. 

5,4 – МБ 

4,4 – ВК 

66. Провести капітальний ремонт системи опалення: 

- - дитячої музичної школи № 3 на вул. Кармелюка, 

8; 

- - ДЮСШ № 2 на вул. Проскурівській, 66 

Виконання заходу перенесено на 2015 рік. – 

67. Продовжити утеплення фасаду головного корпусу 

Хмельницького міського перинатального центру на вул. 

Хотовицького, 6 

Продовжувались роботи по утепленню фасаду головного 

корпусу Хмельницького міського перинатального центру на вул. 

Хотовицького, 6. Завершення робіт планується у 2015 році. 

835,0 – МБ 

 
Всього:  

7624,7 – МБ 

12791,3 – ВК 
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 3.3 Розвиток дорожньо-транспортної системи 

68. Забезпечити реалізацію проекту залучення коштів під 

державні гарантії для придбання низькопольних 

тролейбусів 

 

Для КП “Електротранс” придбано 2 тролейбуси Львівського 

зводу “Електрон”. 

4452,0 – МБ 

69. Завершити роботи щодо обладнання транспортних 

засобів (тролейбусів) GPS навігаторами 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

70. Провести реконструкцію незавершеної будівництвом 

будівлі майстерні по ремонту силових трансформаторів 

під житловий будинок для малих сімей на вул. 

Кам’янецькій, 94/2 (проектно-вишукувальні роботи) 

Рішенням сесії міської ради змінено призначення будівлі 

майстерні по ремонту силових трансформаторів під житловий 

будинок для малих сімей. Проведено проектно-вишукувальні 

роботи та конкурс з визначення забудовника будівництва             

6-ти поверхового будинку на 70 квартир. Переможцем визнано 

ПП “Смірнов-Поділля” 

– 

71. Продовжити роботи по демонтажу старих та 

встановленню нових павільйонів для очікування 

пасажирами транспорту на зупинках 

Встановлено 6 нових павільйонів для очікування пасажирами 

транспорту на зупинках.  

Облаштовано заїзними кишенями 14 зупинок громадського 

транспорту. 

– 

72. Провести ремонт автомобільних доріг  Протягом 2014 року проведено: 

- капітальний ремонт 26,7 тис.кв.м автомобільних доріг, в т.ч. 

11,2 тис.кв.м тротуарів; 

- поточний ремонт 65,2 тис.кв.м автомобільних доріг.  

14389,1 – ДБ       

8920,8 – МБ 

 

73. Забезпечити безпечні умови дорожнього руху (ремонт 

світлофорних об’єктів, нанесення дорожньої розмітки, 

заміна та експлуатація дорожніх знаків тощо) 

Забезпечено функціонування в режимі регулювання 88 

світлофорних об’єктів. 

Проведено заміну 106 лампових світлофорів на світлодіодні 

на перехрестях вул. Проскурівської та прв. Пилипчука, вул. 

Кам'янецької та вул. Проскурівського підпілля, вул. Кам'янецької 

та вул. Гагаріна, вул. Кам'янецької та вул. Героїв Майдану, вул. 

Кам'янецької та вул. Інститутської, вул. Кам'янецької та вул. 

Тернопільської, вул. Кам'янецької та вул. Купріна, вул. 

Кам'янецької та вул. Вайсера, вул. Кам'янецької та вул. 

Примакова, Старокостянтинівського шосе та вул. Шевченка. 

За 2014 рік на світлофорних об’єктах проведено заміну 126 

електроламп, 103 лампи підігріву, 57 лінз, 66 козирків, 29 головок 

світлофорів. 

Відремонтовано 30 контролерів типу УК-2 та 36 – типу ДКЛ, 

3183,0 – МБ 
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замінено 7 стійок на світлофорних об’єктах на вул. Тернопільська 

(завод “Катіон”), Львівське шосе (районна лікарня), на перехресті 

вул. Чорновола та вул. Гайдара, вул. Кам’янецької та вул. 

Театральної, вул. Трудової та вул. Заводської, вул. Трудової та 

вул. Пілотської.  

Встановлено 157, виготовлено 26, реставровано 35 дорожніх 

знаків, демонтовано 60 знаків, встановлено дорожнє дзеркало на 

перехресті вул. Тихої та пров. Веселого, пофарбовано 141 стійку. 

Відремонтовано 72 секції, пофарбовано 1110 секцій пішохідної 

огорожі, додатково встановлено 20 м пішохідної огорожі на 

перехресті вулиць Камя’нецької та Гагаріна, замінено 31 стійку 

та 32 секції огорожі на вул. Гагаріна. 

Повністю поновлена дорожня розмітка на вулицях: 

Кам’янецькій, Рибалка, Гагаріна, Толстого, Вінницькій, 

Тернопільській, Проскурівській, Сковороди, Пушкіна, пр. Миру. 

Позначено лініями розмітки 359 пішохідних переходів. Частково 

поновлено дорожню розмітку на вулицях: Красовського, 

Пілотській, Трудовій, Шевченка, Франка, Грушевського,  

Купріна, Свободи, Подільській, Купріна, Прибузькій, 

Проскурівського підпілля, Курчатова, Старокостянтинівському 

шосе та ін. Загальна площа нанесеної дорожньої розмітки 

становить 18,4 тис.кв.м. 

 Всього:  14389,1 – ДБ       

16555,8 – МБ 

 

 3.4. Містобудування та забезпечення населення житлом 

74. Розробити план червоних ліній магістральних вулиць 

міста 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

75. Розробити розділ інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний та 

особливий період у складі Генерального плану                     

м. Хмельницького  

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

76. Продовжити створення Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов  

У 2014 році підготовлено 353 особових справи громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, для включення до 

єдиного Державного реєстру, всього у переліку перебуває 2154 

– 
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громадянина. 

77. Завершити будівництво житлового будинку на вул. 

Озерній, 6/2А, яке здійснюється в рамках реалізації 

Державної програми “Доступне житло”  

Завершено будівництво житлового будинку на вул. Озерній, 

6/2А в рамках реалізації програми “Доступне житло”, в якому 60 

сімей отримали житло на пільгових умовах. 

– 

78. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

умов участі громадян в будівництві доступного житла та 

отримання пільгового іпотечного кредитування для його 

придбання 

Відділ обліку та розподілу житлової площі міської ради 

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо умов 

участі громадян в будівництві доступного житла та отримання 

пільгового іпотечного кредитування для його придбання через 

засоби масової інформації та на сайті Хмельницької міської ради. 

– 

79. Розробити проектну документацію на проведення робіт з 

розчистки русла річки Південний Буг з влаштуванням 

водойм та підвісних мостів у межах вулиць 

Старокостянтинівське шосе та Трудової 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

 4. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ  

 4.1. Ринок праці та грошові доходи населення 

80. Проводити роботу по підвищенню рівня середньої 

заробітної плати та погашення заборгованості із її 

виплати на підприємствах міста (у тому числі 

проведення засідань комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати податків, погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

інших соціальних виплат, робочої групи зі сприяння 

легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” 

заробітної плати, перевірок з питань дотримання 

законодавства про працю) 

Проводився щомісячний моніторинг рівня середньої 

заробітної плати на підприємствах міста та вживались відповідні 

заходи щодо її підвищення.  
Проведено 14 нарад з суб’єктами господарювання, у яких 

середній розмір заробітної плати нижчий, ніж законодавчо 
встановлений мінімум, на яких спільно з керівниками 167 
підприємств розглянуто можливість щодо збільшення розміру 
заробітної плати працівників. 

Протягом року із 425 підприємств, що звітують у органи 

статистики по ф. 1ПВ “Звіт з праці”, на 60 підприємствах 

спостерігався середній розмір заробітної плати менший за 

законодавчо встановлений мінімум. В результаті вжитих заходів 

кількість таких підприємств у грудні зменшилась до 16. 

У січні-вересні 2014 року середній розмір заробітної плати в          

м. Хмельницькому становив 2929 грн., що на 272 грн. або 10,2% 

більше у порівнянні з січнем-вереснем 2013 року.  

Проведено 6 спільних засідання комісії з питань 

забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, 

погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

– 
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інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації 

“тіньової” зайнятості населення і “тіньової” заробітної плати, на 

які запрошувались керівники 86 підприємств-боржників із 

виплати заробітної плати, перед Пенсійним фондом України, або 

які мали недоїмку зі сплати єдиного соціального внеску та 

керівників підприємств-мінімізаторів. 

Протягом звітного періоду проведено 186 перевірок 

дотримання трудового законодавства, 80 з яких на 

підприємствах, де спостерігався низький рівень заробітної плати. 

Виявлено 678 порушення, як результат 47 підприємств повністю 

ліквідували раніше виявлені порушення. 

За результатами перевірок зменшено заборгованість на 5 

підприємствах на суму 139,3 тис.грн., у тому числі повністю 

ліквідовано заборгованість на 3 підприємствах на суму                      

86,4 тис.грн.  

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 

01.01.2015 року була наявна на 5 підприємствах і становила 

1950,9 тис.грн., що на 529,8 тис.грн. (на 21,4%) менше, ніж у 

попередньому місяці та на 11,3 тис.грн. (на 0,6%) більше, ніж на 

початок 2014 року.  

81. Проводити моніторинги створення нових робочих місць, 

стану ринку праці міста, працевлаштування осіб з 

обмеженими можливостями 

У 2014 році створено 3461 робочих місць, що складає 73,7% 

до річного завдання (4696).  

В загальній кількості новостворених робочих місць 1803 

робочих місця (52,1%) створені в галузі оптової і роздрібної 

торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; 428 р.м. 

(12,4%) – у галузі транспорту, складського господарства, 

поштової та кур’єрської діяльності; 385 р.м. – у галузі 

промисловості; 363 р.м. (10,5%) – у галузі тимчасового 

розміщення й організації харчування . 

Протягом 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 

308 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з яких 69 осіб 

працевлаштовано, 27 осіб отримали одноразову допомогу для 

організації підприємницької діяльності, 40 – проходили 

профнавчання, 15 – перебували на тимчасових роботах. 

– 

82. Забезпечити роботу телефонів гарячої лінії (70-41-46, 65-

53-90) для звернень громадян міста з питань 

У відділі трудових відносин та зайнятості населення 

управління праці та соціального захисту населення працюють 

– 
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законодавства про працю  телефони “гарячої лінії” (70-41-46, 65-42-81), на які можуть 

звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю. 

83. Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи серед 

суб’єктів господарювання та найманих працівників щодо 

запобігання явищам “тіньової” зайнятості населення та 

“тіньової” заробітної плати 

Проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед роботодавців та найманих працівників щодо необхідності 

укладання трудових договорів при прийомі на роботу. 
ДПІ у м. Хмельницькому надано у ЗМІ, на радіо та 

телебачення 1665 інформаційних матеріалів на зазначену 
тематику, проведено 190 семінарів, нарад та “круглих столів”. 

Хмельницьким міським центром зайнятості проведено: 

- 32 семінари для роботодавців на тему “Легалізація 

зайнятості – шлях до забезпечення зайнятості населення в місті”, 

в яких взяли участь 221 роботодавець;  
- 325 інформаційних семінарів з безробітними, на яких 

висвітлювалися питання легалізації трудових відносин та 
недопущення виплати заробітної плати “у конвертах”, у яких взяв 
участь 2986 незайнятих громадян.  

Керівникам підприємств надаються “пам’ятки” про 

недопустимість використання “тіньової” зайнятості та виплати 

“тіньової” заробітної плати із зазначенням видів відповідальності 

за порушення трудового законодавства.  

– 

84. Сприяти скороченню тривалості безробіття шляхом 

працевлаштування незайнятого населення на вільні та 

новостворені робочі місця  

У 2014 році працевлаштовано на вільні та новостворені 

робочі місця 2519 осіб, з яких 1191 безробітний. 

– 

85. Забезпечити професійну підготовку та перепідготовку 

безробітних під конкретні замовлення роботодавців  

Протягом 2014 року в навчальних закладах та безпосередньо 

на виробництві пройшли профнавчання 594 безробітних за більш 

як 50 професіями, 465 з яких працевлаштовано. 

Під конкретні замовлення роботодавців навчалось 441 особа 

(61 особа за індивідуальними навчальними планами під 

гарантовані робочі місця та 183 особи шляхом стажування), які в 

подальшому були працевлаштовані. 

– 

86. Сприяти створенню робочих місць для 

працевлаштування окремих груп населення, зокрема 

молоді, якій надається перше робоче місце, осіб з дітьми, 

осіб з обмеженими фізичними можливостями  

За звітний рік працевлаштовано 275 осіб окремих груп 

населення, в т.ч. 59 осіб з числа безробітних, які мають дітей 

віком до 6 років, 52 випускники навчальних закладів, 145 осіб 

передпенсійного віку та 69 інвалідів. 

– 

87. Залучати незайнятих громадян до робіт тимчасового 

характеру  

Протягом 2014 року у роботах тимчасового характеру взяли 

участь 217 незайнятих громадян, з них 199 безробітних.  

– 
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88. Проводити профорієнтаційні заходи (ярмарки професій, 

марафони робітничих професій, тижні профорієнтації, 

презентації професій, професіографічні екскурсії на 

ринкоутворюючі підприємства), спрямовані на 

підвищення престижу робітничих професій та мотивацію 

до свідомого вибору професій актуальних на ринку праці 

для молоді, яка навчається в загальноосвітніх школах 

Протягом 2014 року міським центром зайнятості проведено 

150 різноманітних профорієнтаційних заходів, в яких взяли 

участь 9396 осіб, що навчаються у навчальних закладах різних 

типів, у т.ч. 7566 учнів загальноосвітніх шкіл. 

Проведено: 

- 2 ярмарки професій для старшокласників, в яких прийняли 

участь представники 15 навчальних закладів різного рівня 

акредитації, роботодавці та 900 учнів; 

- 3 ярмарки кар’єри; 

- 3 професіографічні екскурсії; 

- 16 профінформаційних уроків; 

- 15 Днів відкритих дверей для учнів ЗОШ міста, в яких 

прийняли участь 512 осіб; 

- семінар “Молодь на ринку праці” для учнів випускних 

класів СЗОШ № 32 за участю роботодавців;  

- День інформації “Служба зайнятості молоді” для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів; 

- Марафон робітничих професій для учнів випускних класів 

загальноосвітніх шкіл міста; 

- профорієнтаційний захід “Місто професій”, в ході якого 

учасники мали можливість спробувати себе у 20 різних 

професіях. 

У рамках профорієнтаційного проекту “Іменини професії” 

проведено Тиждень професії, в якому взяли участь учні 7-8 класів 

шкіл міста. Протягом тижня учні відвідали приватне 

підприємство “Олег” (пошив одягу), прийняли участь у виїзній 

акції в позашкільному навчальному закладі “Дитячо-юнацький 

оздоровчий комплекс “Чайка” (с. Головчинці, Летичівського 

району), у ході якої було проведено профорієнтаційний “брейн-

ринг”.  

– 

 4.2. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення 

89. Забезпечити своєчасне призначення та виплату всіх 

видів державних соціальних допомог, в тому числі 

житлових субсидій, відповідно до вимог чинного 

законодавства 

Розглянуто звернення 31159 осіб на призначення всіх видів 

державної соціальної допомоги. Надана допомога, пов’язана з 

охороною материнства і дитинства, на покращення матеріального 

стану дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на соціальний захист малозабезпечених сімей, пенсіонерів, 

231438,8 – ДБ 

8194,0 – ОБ 

5077,0 – ПФ 
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інвалідів, найвразливіших категорій громадян. 

Житловою субсидією за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету користувалось 5123 сім’ї.  

90. Забезпечити фінансову підтримку малозабезпечених 

верств населення за рахунок коштів міського бюджету 

шляхом: 

  

 - надання житлових субсидій сім’ям, що 

складаються лише з непрацездатних громадян, 

інвалідів І, ІІ групи та перебувають на обліку в 

територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), дітей-сиріт, дітей, які 

залишилися без батьківського піклування; 

Призначено житлові субсидії 12 сім’ям, що складаються 

лише з непрацездатних громадян, інвалідів І, ІІ групи та 

перебувають на обліку в територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), дітей – круглих 

сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування. 

15,4 – МБ 

 - надання 50% пільги 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 

12 сім’ям, в складі яких двоє і більше інвалідів І групи. 

 

18,9 – МБ 

 - виплати грошової допомоги на кишенькові витрати 

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування; 

Призначено грошових допомог на кишенькові витрати 151 

дитині-сироті та дітям, позбавленим батьківського піклування  

96,5 – МБ 

 - доплати до пенсії членам Проскурівського 

підпілля, партизанам, визволителям м. 

Хмельницького від німецько-фашистських 

загарбників та колишнім політв’язням та 

репресованим; 

 

Здійснено доплату до пенсії 32 особам. 84,2 – МБ 

 - виплати одноразової грошової допомоги 

пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим верствам 

населення, які опинились в складних життєвих 

обставинах 

Надано одноразову грошову допомогу 4653 особам. 87,5 – ДБ  

3272,1 – МБ 

 

91. Провести капітальні ремонти житлових будинків і 

квартир інвалідів війни, членів сімей загиблих 

військовослужбовців та прирівняних до них осіб, заміну 

газового обладнання малозабезпеченим верствам 

населення 

Для 16 інвалідів Великої Вітчизняної війни проведено 

безоплатні капітальні ремонти житла. 

Проведено заміну непридатного до використання газового 

обладнання для 40 осіб. 

281,2 – ДБ 

215,1 – МБ 

92. Забезпечити стабільне функціонування соціальних 

закладів з надання соціальних послуг 

В м. Хмельницькому функціонує 5 установ, які надають 

соціальні послуги, 3 з них здійснюють соціальний захист і 

реабілітацію дітей та молоді з обмеженими можливостями.  

7570,6 – МБ 
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Протягом звітного періоду: 

- територіальним центром соціального обслуговування 

надано послуги 7547 особам; 

- Центром реабілітації та тимчасового перебування інвалідів 

з розумовою відсталістю “Родинний затишок” надано послуги 92 

особам; 

- в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа 

життя” пройшли реабілітацію 116 дітей-інвалідів;  

- у будинку тимчасового перебування громадян, які втратили 

зв’язок з сім’ями “Центр реабілітації бездомних (безпритульних)” 

“Промінь надії” надано 15334 послуги для 576 осіб, взято на 

облік 205 осіб (в т.ч. 58 осіб з місць позбавлення волі); 

- в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню 

здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими 

можливостями “Берег надії” оздоровилось 288 осіб. 

93. Забезпечити проведення заходів з нагоди святкування 

державних, релігійних, професійних та інших свят 

 

Проведено заходи з нагоди святкування: 

- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав (направлено 2658 вітальних листівок); 

- Міжнародного дня прав жінок і миру (направлено 1825 

вітальних листівок жінкам – інвалідам війни, учасницям бойових 

дій, вдовам ветеранів війни); 

- Дня визволення м. Хмельницького від німецько-

фашистських загарбників (направлено 6 вітальних листівок 

визволителям м. Хмельницького, членам Проскурівського 

підпілля та особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною); 

- Міжнародного дня визволення в’язнів концтаборів; 

- Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні (направлено 

4375 вітальних листівок); 

- Великодніх свят (роздано 1600 пасок малозабезпеченим 

громадянам); 

- Дня жертв політичних репресій (надано продуктові набори 

та грошову допомогу 20 особам); 

- Дня партизанської слави; 

- Дня ветерана; 

- Міжнародного дня інвалідів; 

203,9 – МБ 
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- Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  

94. Проводити привітання жителів міста Хмельницького, 

яким виповнюється 100 і більше років  

Вшановано трьох найстаріших жителів міста. 1,5 – МБ 

95. Надати фінансову підтримку громадським організаціям, 

в тому числі громадським організаціям інвалідів та 

ветеранів 

Надано фінансову підтримку 34 громадським організаціям, в 

т.ч. 20 громадським організаціям інвалідів та ветеранів. 

200,0 – МБ 

96. Провести реконструкцію частини приміщення міського 

територіального центру соціального обслуговування на 

вул. Перемоги, 7А для відкриття відділення денного 

перебування людей похилого віку та інвалідів 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

97. Придбати ігровий майданчик для міського центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя” на 

вул. Зарічанська, 20/2 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

98. Підготувати інвестиційний проект “Створення соляної 

кімнати в приміщенні Рекреаційного центру сімейного 

типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших 

груп населення з обмеженими можливостями “Берег 

надії” для участі у програмі “Кусаноне” Міністерства 

закордонних Справ Японії  

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

99. Розширити спектр послуг, які надаватимуться через 

громадські приймальні 

Розширено спектр послуг, які надавались через громадські 

приймальні, а саме: прийняття на облік та надання адресної 

допомоги особам, які прибули з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної операції; надання 

жителям міста компенсації за житлово-комунальні послуги. 

– 

100. Створювати умови для безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими можливостями до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури 

Створено умови для безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими можливостями до всіх об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури, встановлено 

інформаційні таблички з надрукованими знаками (шрифтом 

Брайля). 

– 

101. Забезпечити своєчасне призначення та виплату пенсій У 2014 році призначено пенсії 3480 особам. Станом на 

01.01.2015 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду             

м. Хмельницького перебуває 70209 пенсіонерів, що на 1492 особи 

більше, ніж у 2013 році. Середній розмір пенсії становить 1519,5 

гривень. 

203610,6 – ДБ 

1065270,7 – 

ПФ 

376,0 – кошти 

фондів 
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102. Посилити претензійно-позовну роботу по стягненню 

заборгованості із сплати єдиного внеску та 

відшкодування пільгових пенсій 

Станом на 01.01.2015 року вживались відповідні заходи, 

спрямовані на скорочення заборгованості із сплати єдиного 

внеску та відшкодування пільгових пенсій, а саме: подано 253 

позовних заяв щодо відшкодування фактичних витрат на виплату 

та доставку пільгових пенсій до Хмельницького окружного 

адміністративного суду на суму 3,9 млн.грн., направлено 4043 

виконавчих документи на примусове виконання до відділу 

державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного 

управління юстиції на суму 14,9 млн.грн. В результаті вжитих 

заходів з боржників стягнуто 5,0 млн. гривень. 

Станом на 01.01.2015 року загальний борг складав 10,3 млн. 

грн., у т.ч. борг із сплати внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування – 2,5 млн.грн. (24,2%), борг із 

відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових та 

наукових пенсій – 7,8 млн.грн. (75,8%). 

– 

 Всього:  435418,1 – ДБ 

8194,0 – ОБ 

11678,2 – МБ 

1070347,7 – 

ПФ 

376,0 – кошти 

фондів 

 4.3. Підтримка сім’ї та молоді, захист прав дітей 

103. Забезпечити соціальний супровід багатодітних сімей 

міста 

Станом на 01.01.2015 року в місті проживає 1119 

багатодітних сімей, в яких виховується 3526 дітей, функціонують 

два дитячі будинки сімейного типу і дві прийомні сім'ї, в яких 

виховуються 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

З початку року у міському центрі соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді під соціальним супроводом знаходилось 367 

сімей, які мають неповнолітніх дітей. Цим сім’ям надавалась 

допомога психологів, юристів та соціальних працівників. Як 

результат, на кінець звітного періоду під супроводом залишилась 

48 сімей, в яких виховується 74 дитини.  

Надано 1482 проїзних квитка одному з батьків багатодітної 

сім’ї та матерям-героїням, які не досягли пенсійного віку. 

194,9 – МБ 

12,5 – 

благодійні 

кошти 
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Проведено обстеження 52 багатодітних родин, за 

результатами яких станом на 01.01.2015 року надано благодійну 

допомогу 16 родинам. 

Крім того, громадською організацією “Багатодітні сім’ї 

“Ненька” надано благодійну допомогу у вигляді одягу 55 

багатодітним родинам. 

Організовано вітання 21 матері, яка народила немовлят в 

міському перинатальному центрі в першу добу 2014 року та в 

День матері, 117 матерів-героїнь з нагоди відзначення 

Міжнародного дня сім’ї, сім’ї Назарець І.В., у якій народилась 

трійня. 

За 2014 рік підготовлено 3 клопотання перед Хмельницькою 

облдержадміністрацією щодо нагородження багатодітних матерів 

почесною нагородою України “Мати-героїня”. Станом на 

01.01.2015 року в місті проживає 124 багатодітних матері, які 

мають це почесне звання. 

Проведено обласний конкурс “Таланти дітей з багатодітних 

родин”, в якому прийняли участь 40 дітей з багатодітних сімей, 7 

дітей стали переможцями, 1 дитина нагороджена путівкою в 

МДЦ “Артек”. 

Проведено заходи з нагоди святкування Міжнародного дня 

захисту дітей, Дня батька, для дітей з багатодітних родин 

“Готуємо до школи” та Ніч “Святого Миколая”. 

104. Провести інформаційно-пропагандистські заходи (лекції, 

тренінги) серед студентів вищих та середньо-

спеціальних навчальних закладів спрямовані на 

підвищення престижу сім’ї та рівня культури сімейних 

стосунків  

Для формування позитивного іміджу сім’ї та утвердження 

сімейних традицій для учнів та студентів шкіл та навчальних 

закладів (3075 осіб) прочитано 88 лекцій сімейної тематики: 

“Сімейні цінності в родині”, “Відповідальна поведінка 

батьківства”, “У пошуках сімейного ладу” та ін. 

В рамках реалізації програми “Соціальна підтримка молодої 

сім’ї”, метою якої є підготовка молоді до одруження, надання 

соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних послуг 

молоді у раціональному вирішенні можливих сімейних проблем, 

створенні нормального психологічного клімату в сім’ї, 

запобігання розлучення, в Клубі майбутніх наречених проведено 

37 презентаційних та лекційних занять для 1107 учнів та 

студентів середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів. 

– 
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105. Провести лекції, тренінги, вуличні акції, індивідуальні 

консультації, направлені на профілактику негативних 

явищ у молодіжному середовищі 

За 2014 рік проведено 162 лекції, 82 бесіди, 128 тренінгових 

занять, 35 семінарів, 15 засідань круглого столу, 2 конференції, 

20 презентацій, 9 різноманітних акцій, 56 масових заходів, 

спрямованих на формування у молоді принципів здорового 

способу життя, стимулювання самостійного та усвідомленого 

вибору життєвої позиції. В заходах прийняло участь 23,2 тис. 

осіб. 

– 

106. Забезпечити проведення розважальних заходів для 

молоді з нагоди святкування дня закоханих, дня молоді, 

дня студента та інших свят 

Протягом 2014 року проведено: 

- розважальний захід для членів громадської організації 

“Товариство молодих інвалідів” з нагоди святкування Дня 

закоханих; 

- свята “Карнавал дитинства”, “Небайдужі люди” та парад 

близнят до Дня захисту дітей; 

- святкову програму “Щасливе дитинство” для вихованців 

дитячого будинку сімейного типу, прийомних сімей та дітей з 

сімей, які потрапили у складні життєві обставини; 

- молодіжний фестиваль розвитку “Грін-фест” до Дня молоді; 

- фестиваль для людей з обмеженими можливостями “Сяйво 

дитинства”; 

- акції “Частину тепла – кожній дитині”, “Лист щастя для 

матері”, “Молодь проти паління”, “Прийміть дитину у родину”, 

“Про майбутнє дбаємо разом!” 

260,8 – МБ 

107. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, що 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  

Оздоровлено 786 дітей пільгових категорій, з них 63 дитини у 

ДЦ “Молода гвардія” та 353 дитини у закладах санаторного типу 

за кошти державного бюджету, 69 дітей у дитячих оздоровчих 

закладах Кам’янець-Подільського району та Одеської області за 

кошти обласного бюджету, 243 дитини у ПНЗ ДЮОК “Чайка” та 

58 дітей в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню 

здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими 

можливостями “Берег надії” за кошти міського бюджету. 

230,9 – ДБ 

274,7 – ОБ 

521,1 – МБ 

 

 

108. Залучати молодь до громадського життя міста та 

розвитку молодіжного руху, надати підтримку 

молодіжним і дитячим громадським організаціям та 

обдарованій молоді 

Молодіжні трудові загони учнівської молоді прийняли участь 

в прибиранні прибережної смуги р. Південний Буг в рамках 

проведення місячника охорони довкілля.  

До Дня молоді, за участю молодіжних громадських 

організацій, проведено відкритий фестиваль з вуличних стилів 

мистецтв та екстремальних видів спорту “JAM4IK 5,0” та 

39,6 – МБ 
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фестиваль розвитку “Грін-фест”. 

Проведено молодіжний форум “Спектри діяльності 

молодіжних громадських організацій та лідерів студентського 

самоврядування в контексті розвитку сучасного суспільства”, в 

якому прийняли участь лідери молодіжного громадського руху та 

активісти студентського самоврядування. 

В рамках Європейського тижня місцевої демократії 

проведено семінар-прктикум “Практичні поради в організації 

діяльності громадських об’єднань у сфері реалізації молодіжної 

політики”.  

Надана фінансова підтримка 10 молодіжним громадським 

організаціям. 

109. Провести капітальний ремонт приміщень підліткових 

клубів на вул. Лісогриневецькій, 16/1, вул. Трудовій, 17 

Проведені капітальні ремонти в приміщеннях підліткових 

клубів на вул. Трудовій, 17, вул. Соборній, 31, вул. Інститутській, 

8, вул. Лісогринівецькій, 16/1. 

120,1 – МБ 

110. Активізувати роботу Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Центру по роботі з дітьми та підлітками, 

СКЦ “Плоскирів” 

Активізовано роботу профільних закладів, зокрема: 

- Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

послугами якого за 2014 рік скористалось 25,8 тис. осіб, що на 3,9 

тис. осіб більше, ніж у 2013 році. Збільшилась кількість 

проведених Центром різнопланових заходів на з 495 у 2013 році 

до 509 у 2014 році. У Центрі активно працюють спеціалізована 

служба психологічної допомоги “Телефон Довіри” та 

консультативний пункт “Довіра”, до фахівців яких за 

консультацією звернулося більше 6,5 тис. осіб, які попали у 

складні життєві обставини; 

- Центру по роботі з дітьми та підлітками, яким у 2014 році 

проведено 114 заходів, присвячених святкуванню державних та 

релігійних свят, пам’ятних дат тощо. 

Третій рік поспіль на базі підліткових клубів за місцем 

проживання працюють групи денного перебування для дітей 

шкільного віку. В поточному році працювало 6 груп, в яких 

відпочило 199 дітей, що на рівні минулого року.  

- спортивно-культурного центру “Плоскирів”, у 6 гуртках та 

секціях якого займається 256 дітей, що на 101 дитину більше, ніж 

у 2013 році. Протягом 2014 року Центром проведено 32 заходи, в 

яких взяли участь 2748 осіб.  

– 
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111. Сприяти реалізації права дитини на виховання в сім’ї, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

У місті функціонують два дитячі будинки сімейного типу та 

дві прийомні сім'ї, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

Протягом звітного періоду усиновлено 48 дітей, у тому числі 

13 дітей іноземними громадянами, влаштовано під опіку 13 дітей. 

З метою влаштування дітей вищеназваних категорій на 

сімейні форми виховання проводилась інформаційно-

роз’яснювальна робота серед потенційних усиновлювачів. 

767,9 – МБ 

112. Забезпечити своєчасне виявлення і превентивне 

виховання дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах та надання правової допомоги їх батькам 

Протягом 2014 року: 

- проведено 65 профілактичних рейдів, а саме: “Діти вулиці”, 

“Вокзал”, “Підліток”, “Обмеження перебування дітей без 

супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, у закладах дозвілля, 

громадського харчування, розважальних закладах, на вулицях 

міста та інших громадських місцях м. Хмельницького”; 

- обстежено житлово-побутові умови дітей у 515 сім’ях; 

- ініційовано притягнення до адміністративної відпо-

відальності 113 батьків за неналежне виконання батьківських 

обов'язків; 

- позбавлено батьківських прав 33 особи стосовно 36 дітей; 

- передано в Хмельницький міськрайонний суд 13 справ 

щодо позбавлення батьків батьківських прав.  

Спільно з міськрайонним управлінням юстиції, 

кримінальною міліцією у справах дітей, управлінням освіти 

проведено правоосвітньо-профілактичні зустрічі, щодо 

недопущення пропусків уроків без поважних причин, 

попередження злочинів і правопорушень, тютюнопаління та 

вживання алкоголю неповнолітніми, з батьківським та 

педагогічним колективами у 43 загальноосвітніх закладах та у 4 

закладах професійно-технічної освіти.  

Проведено Всеукраїнський рейд “Урок” щодо виявлення 

дітей, які не приступили до навчання, опинившись у складних 

життєвих обставинах. 

– 

113. Забезпечити проведення святкових заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Дня святого 

Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, і тих які 

Проведено святкові заходи: 

- до Міжнародного дня захисту дітей на майданчику біля 

кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка, в якому взяли участь близько 100 

дітей; 

23,9 – МБ 
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виховуються в складних матеріально-побутових умовах - до Дня знань для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та тих, які виховуються у сім’ях, що 

опинились у складних життєвих обставинах; 

- до Дня святого Миколая для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які виховуються в сім’ях що 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Всього:  230,9 – ДБ 

274,7 – ОБ 

1928,3 – МБ 

12,5 – 

благодійні 

кошти 

 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ 

 5.1. Охорона здоров’я  

114. Відкрити 4 амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в мікрорайонах Дубове, Гречани, Ракове та на 

вул. Зарічанській 

Відповідно до постанови КМ України від 01.03.2014 року      

№ 65 подальше розширення мережі амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини призупинено. 

– 

115. Сприяти покращанню матеріально-технічного 

забезпечення закладів охорони здоров’я 

Протягом 2014 року придбано: 

- компресор для стоматологічної установки та 6 повітряних 

компресорів для міської стоматологічної поліклініки; 

- відеоколоноскоп, гастроскоп, систему рентгенівську 

діагностичну, хірургічний апарат високочастотний для міської 

лікарні; 

- УЗД-апарат, систему рентгенівська діагностичну, 

ортопедичне пристосування для операційного столу, 

офтальмоноскоп, аналізатор біохімічний, 6 повітряних 

компресорів та джерело освітлення для міської дитячої лікарні; 

- УЗД-апарат, пульсоксиметр, шприцьований інфузійний 

насос, аналізатор сечі для перинатального центру; 

- гастродуенскоп, комплекс реографічний, електоро-

кардіографи, аналізатор глюкози для поліклініки № 1; 

- комплекс діагностичний “+“, аналізатор глюкози для 

поліклініки № 2; 

- 10 сумок укладок для сімейного лікаря, 3 центрифуги для 

вакутайнерів, термостат для поліклініки № 4. 

684,0 – ОБ  

10200,0 – МБ  

679,9 – ВК 
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116. Провести капітальні ремонти:   

 - даху головного корпусу міського перинатального 

центру на вул. Хотовицького, 6; 

 

Завершено капітальний ремонт даху (920 кв.м) головного 

корпусу міського перинатального центру на вул. Хотовицького, 

6. 

117,4 – МБ  

 - 2 палат для реабілітації пацієнтів, які знаходяться в 

алкогольному або наркотичному сп’янінні, в міській 

лікарні на пров. Проскурівській, 1;  

Проведено державну експертизу кошторисної частини 

проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт палат 

для реабілітації пацієнтів, які знаходяться в алкогольному або 

наркотичному сп’янінні. 

1,2 – МБ 

 - системи водопостачання та каналізації (центральна 

поліклініка) в міській дитячій лікарні на вул. Разіна, 1; 

 

Захід не виконано через недостатність фінансування. 

 

 

 - приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини на вул. Курчатова; 

Захід не виконано через недостатність фінансування. 

 

 

 - даху будівлі міської поліклініки №2 на пр. Миру, 61/1; 

 

Проведено капітальних ремонт даху будівлі міської 

поліклініки №2 на пр. Миру, 61/1 

143,8 – МБ 

 - приміщення для облаштування амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини на вул. Кам’янецькій, 106/1 

Захід не виконано через недостатність фінансування  – 

117. Придбати автомобілі для амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини (5 од.) 

Захід не виконано через недостатність фінансування  – 

118. Забезпечити якісну та сучасну діагностику туберкульозу 

на ранніх стадіях (рентгенологічне обстеження, 

туберкулінодіагностика)  

Протягом 2014 року пройшли профілактичне флюоро-

графічне обстеження 158,3 тис. мешканців міста, що на 3,3% 

менше, ніж у 2013 році. 

Проведено 701 аналіз мокротиння на виявлення бактерії 

туберкульозу, виявлено – 10 позитивних. 

План вакцинації БЦЖ новонароджених виконано на 25,3% 

від запланованого на 2014 рік. План вакцинації не виконано через 

недостатню кількість вакцини. 

У звітному році збільшилась захворюваність на туберкульоз з 

121 до 143 випадків, що складає 46,2% випадків на сто тисяч 

населення.  

738,1 – МБ 

119. Забезпечити виконання “Загальнодержавної програми 

імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних хвороб на 2009-2015 роки” шляхом: 

- проведення вакцинації проти грипу населенню 

Проведено вакцинацію проти грипу 50 особам “групи 

ризику” 

План по проведенню первинного вакцинального комплексу 

дітям, виконано на 36,8% (у 2013 році 98,8%), план щеплень 

691,4 – ДБ 

498,8 – ОБ 

  95,7 – МБ 
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міста “групи ризику” за епідемічними показами 

щеплень; 

- профілактичних щеплень дітей та дорослих від 

керованих інфекцій, згідно Календаря щеплень 

дорослого населення проти дифтерії та правцю (вакциною АДП-

м) не виконано через відсутність вакцини. 

120. Забезпечити виконання Загальнодержавної програми 

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 

роки (виявлення на ранніх стадіях онкологічних 

захворювань, належний рівень лікування хворих, 

проведення санітарно-просвітницької роботи серед 

населення щодо ризиків виникнення онкологічних 

захворювань) 

За 2014 рік зареєстровано 982 випадки злоякісних 

новоутворень, що на 42 випадки менше, ніж за 2013 рік. Питома 

вага візуальних форм злоякісних новоутворень, виявлених в ІІІ 

стадії складає 3,2%, що на 2,6 в.п. менше, ніж у 2013 році; у ІV 

стадії – 5,8%, що на 4,4 в.п. менше, ніж у 2013 році. 

Лікарями лікувально-профілактичних закладів міста 

проводиться санітарно-просвітницька робота серед мешканців 

міста щодо профілактики онкологічних захворювань та 

необхідності ранньої діагностики. За звітний період прочитано 

213 лекцій та прийнято участь у проведені 3-х радіо- та 2-х 

телепередач. 

214,7 – МБ 

121. Забезпечити виконання Державної програми 

“Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року” 

шляхом: 

- оснащення акушерських стаціонарів необхідними 

витратними матеріалами (одноразовими 

вакуумекстракторами, фетальними моніторами, 

інфузоматами, вакуум-аспіраторами) для 

впровадження сучасних перинатальних технологій; 

- проведення просвітницької роботи серед дітей, 

підлітків та молоді з питань здорового способу 

життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, 

які передаються статевим шляхом та ВІЛ 

Хмельницький міський перинатальний центр забезпечений 

необхідними витратними матеріалами для впровадження 

сучасних перинатальних технологій у рамках Державної 

Програми “Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 р.”. 

За 2014 рік обстежено 5,8 тис. жінок на інфекції, що 

передаються статевим шляхом. 

Проводилась просвітницька робота серед дітей, підлітків та 

молоді з питань: 

- здорового способу життя (прочитано 1188 лекції, взято 

участь у 27 радіо та 29 телепередачах);  

- планування сім'ї (прочитано 92 лекції, взято участь у 11 

радіо та 15 телепередачах);  

- профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом 

(прочитано 72 лекції) та ВІЛ інфекції (прочитано 501 лекцію, 

взято участь 12 радіо та 20 телепередачах). 

25,6 – ДБ 

1414,5 – ОБ 

111,7 – МБ 

331,9 – 

благодійні 

кошти 

122. Провести щорічний медичний огляд та лікування дітей-

інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей 

Протягом звітного періоду проведено медичні огляди та 

лікування 4603 дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних 

сімей. 

1030,5 – МБ 

123. Забезпечити слуховими апаратами інвалідів з вадами 

слуху (відповідно до звернень) 

Забезпечено слуховим апаратом 30 ветеранів війни. 26,6 – МБ 
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124. Забезпечити пільгове зубопротезування соціально 

незахищеним верствам населення 

Забезпечено пільгове зубопротезування 730 пільговикам, в т.ч. 37 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 

531,0 – МБ 

 Всього:  717,0 – ДБ 

2597,3 – ОБ 

13210,7 – МБ 

331,9 – 

благодійні 

кошти 

 5.2. Освіта 

125. Завершити капітальний ремонт приміщень дошкільного 

навчального закладу №36 на 12 груп (300 місць) на пр. 

Миру, 84/2 

Продовжується ІІ етап капітального ремонту приміщень на 

12 груп (300 місць) дошкільного навчального закладу № 36 на пр. 

Миру, 84/2. 

1750,2 – МБ 

126. Продовжити роботи по добудові приміщень навчально-

виховного об’єднання №1 на 6 груп (150 місць) на 

Старокостянтинівському шосе, 3Б 

Продовжуються роботи по добудові приміщень на 6 груп 

НВО № 1 на Старокостянтинівському шосе, 3Б. 

 

1277,0 – МБ 

127. Розпочати будівництво дошкільного навчального 

закладу на 6 груп (120 місць) на пров. Шостаковича, 28А 

Виконання заходу перенесено на 2015 рік. – 

128. Розпочати реконструкцію дошкільного навчального 

закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи (75 

місць) на пров. Жукова, 5 

Виконання заходу перенесено на 2015 рік. – 

129. Відкрити в дошкільних навчальних закладах додатково 

12 груп: в ДНЗ №36 на пр. Миру,84/2 (4 групи), ДНЗ 

№51 на вул. Щербакова, 17 (4 групи), ДНЗ №43 на вул. 

Молодіжна,5/1 (2 групи), ДНЗ №49 на вул. Паркова, 4/1 

(1 група), НВО №23 на вул. Карбишева, 6 (1 група) 

В дошкільних навчальних закладах додатково відкрито 8 

додаткових груп: 4 групи (140 дітей) в ДНЗ № 36 на пр. Миру, 

84/2 та 4 групи (100 дітей) у НВК № 31 на вул. Щербакова, 17. 

159,1 – МБ 

130. 
Провести капітальний ремонт басейну спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 8 на вул. Гайдара, 34 

Придбано та встановлено нове обладнання для басейну 

СЗОШ № 8 на вул. Гайдара, 34 

 

62,0 – МБ 

131. Провести капітальний ремонт покрівлі НВК №4 на вул. 

Перемоги, 9 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

132. Провести ремонт обладнання спортивних та ігрових 

майданчиків на території дошкільних навчальних 

закладів 

Встановлено 2 тіньові навіси на території ДНЗ № 49, 

проведено ремонт спортивних та ігрових майданчиків в ДНЗ № 5, 

ДНЗ № 25, ДНЗ № 37. 

42,4 – 

благодійні 

кошти 
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133. Придбати комп’ютерні класи, мультимедійні дошки, 

обладнання для профільних класів дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Придбано: 

- 3 кабінети інформатики для НВК № 10, гімназії № 1, ЗОШ 

№ 25, кабінет математики для НВК № 2, лінгафонний кабінет для 

СЗОШ № 1, 13 комп’ютерних класів; 

- 15 мультимедійних комплексів;  

- 20 проекторів для мультимедійних дошок; 

- комп’ютерну техніку для 66 закладів освіти. 

1759,4 – МБ  

637,0 – ВК  

 

134. Придбати ліцензійне програмне забезпечення для 

закладів освіти 

Придбано 90 ліцензійних програм для закладів освіти. 140,0 – МБ 

135. Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів 

Придбано: 

- меблі для 68 закладів освіти;  

- 13 комплектів парт для загальноосвітніх закладів; 

- кухонне обладнання для 31 закладу освіти; 

- обладнання для пралень для 10 дошкільних навчальних 

закладів; 

- звукопідсилюючу апаратуру для Палацу творчості;  

- лазерний апарат для діагностики та відновлення 

бінокулярного зору для ДНЗ № 38;  

- обладнання для басейну ЗОШ № 8; 

- м’який та спортивний інвентар, іграшки, телевізори 

тощо. 

Замінено теплові лічильники в ЗОШ № 18, НВО № 5, НВО 

№ 28. 

1235,5 – МБ 

3817,3 – ВК  

 

136. Забезпечити участь міських учнівських команд у 

обласних, всеукраїнських, міжнародних предметних 

олімпіадах, конкурсах 

102 учні прийняли участь у ІІІ етапі (обласному) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 88 з них стали 

переможцями. 

27 учнів прийняли участь у IY етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, 13 – стали переможцями. 

60 учнів прийняли участь в ІІ етапі (обласному) конкурсу-

захисту Малої академії наук України, 49 учнів стали 

переможцями. На Всеукраїнському ІІІ етапі конкурсу перемогу 

отримали 6 учнів. 

– 

137. Здійснити виплату персональних стипендій міської ради 

для обдарованих дітей, талановитої молоді та молодих 

митців міста Хмельницького 

Здійснено виплату персональних стипендій міської ради для 

обдарованих дітей, талановитої молоді та молодих митців міста 

Хмельницького (всього 25 дітям). 

31,7 – МБ 
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138. Здійснити виплату премії міської ради кращим 

педагогічним працівникам навчальних закладів міста, 

викладачам шкіл естетичного виховання та провідним 

митцям міста Хмельницького 

Здійснено виплату премії міської ради кращим педагогічним 

працівникам навчальних закладів міста, викладачам шкіл 

естетичного виховання та провідним митцям міста 

Хмельницького (всього 35 педагогічним працівникам). 

180,2 – МБ 

139. Забезпечити всебічну допомогу дітям пільгових 

категорій: 

  

 - надати грошову допомогу дітям-сиротам-

випускникам 9-х та 11-х класів; 

Надано грошову допомогу 21 дитині-сироті випускникам 9-х 

та 11-х класів. 

8,4 – МБ 

 - надати грошову допомогу дітям-сиротам, яким у 

2014 році виповнюється 18 років; 

Надано грошову допомогу 124 дітям-сиротам, яким у 2014 

році виповнилося 18 років. 

43,4 – МБ 

 - забезпечити дітей-сиріт шкільною та спортивною 

формою; 

Забезпечено шкільною та спортивною формою 124 дитини-

сироти. 

37,2 – МБ 

 - надати матеріальну допомогу для здобуття вищої 

освіти студентам пільгових категорій;  

Надано матеріальну допомогу 12 студентам пільгових 

категорій для здобуття вищої освіти. 

99,4 – МБ 

 - організувати безкоштовне харчування дітей з 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Організовано безкоштовне харчування дітей з 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в загальноосвітніх школах та 

дошкільних навчальних закладах. 

860,8 – МБ 

140. Забезпечити роботу пришкільних оздоровчих таборів з 

денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних 

закладах, Палаці творчості дітей та юнацтва та Дитячо-

юнацького оздоровчого комплексу “Чайка” 

Забезпечено роботу пришкільних таборів з денним 

перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста та 

“ДЮОК “Чайка”, у яких відпочило 4599 дітей, у тому числі 402 

дітей пільгових категорій. 

528,1 – МБ 

 Всього:  8172,4 – МБ 

4454,3 – ВК 

42,4 – 

благодійні 

кошти 

 

 5.3. Культура 

141. Створити веб-сторінку управління культури та туризму 

та електронну базу об’єктів туристичної інфраструктури 

міста  

Створено веб-сайт управління культури та туризму, 

здійснюється збір та уточнення даних щодо об’єктів міської 

туристичної інфраструктури для створення відповідної бази.  

4,0 – МБ 

142. Організувати проведення культурно-мистецьких заходів 

з нагоди державних, народних, професійних свят, 

Протягом 2014 року проведено 171 загальноміський захід, 

зокрема: цикл новорічних заходів, до Дня Соборності України, 

1102,9 – МБ 
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фестивалів, конкурсів, Дня міста 25-ї річниці виводу військ з Афганістану, Міжнародного Дня 

рідної мови, Міжнародного дня прав жінок та миру, 70-ї річниці 

визволення міста від фашистських загарбників, 200-річчя з дня 

народження Т. Шевченка, Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня 

незалежності України, Дня міста Хмельницького.  

Крім цього, проведено творчий звіт художніх колективів 

міста та міські конкурси учнівської творчості “Об’єднаймося ж, 

брати мої” та “Найкращий читач року”, огляд-конкурс 

викладацьких колективів “Музична палітра”.  

143. Забезпечити надання пільг обдарованим дітям та молоді 

в оплаті за навчання в школах мистецтв 

Надано пільги в оплаті за навчання в школах мистецтв 680 

обдарованим дітям та молоді. 

 

393,1 – МБ 

144. Забезпечити виплату персональних стипендій 

обдарованим дітям, викладачам шкіл естетичного 

виховання, провідним митцям міста. 

14 обдарованим учням та 20 викладачам шкіл естетичного 

виховання, провідним митцям міста виплачено персональну 

стипендію. 

216,0 – МБ 

145. Сприяти покращанню матеріально-технічної бази 

закладів культури (придбати музичні інструменти, 

костюми тощо) 

Придбано обладнання для культурно-мистецьких закладів: 

- рояль для дитячої школи мистецтв; 

- рамки для картин для дитячої школи образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва; 

- звукопідсилювальну апаратуру для дитячої школи 

мистецтв “Райдуга”; 

- музичні інструменти для дитячих музичних шкіл; 

- меблі для дитячої музичної школи № 2 та музею історії 

міста; 

- костюми та сценічну завісу для центру національного 

виховання учнівської молоді;  

- принтер та ноутбук для бібліотек; 

- матеріали для організації Гостини Діда Мороза та інших 

казкових героїв. 

270,6 – МБ 

103,2 – ВК 

87,3 – 

благодійні 

кошти 

 

146. Придбати книги для поповнення бібліотечного фонду, в 

т. ч. місцевих авторів 

Придбано 5748 примірників нових книг для поповнення 

бібліотечного фонду, в т.ч. 700 примірників книг місцевих 

авторів.  

170,5 – МБ 

30,1 – ВК  

34,5 – 

благодійні 

кошти 

147. Провести капітальний ремонт закладів культури:   
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 - приміщення дитячої школи образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва на вул. 

Проскурівській, 67; 

Проведено капітальний ремонт приміщення дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на вул. 

Проскурівській, 67. 

537,8 – МБ 

 

 - дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового на вул. 

Проскурівській, 18; 

Проведено капітальний ремонт приміщення бібліотеки 

дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового (замінено віконні 

та дверні блоки, здійснено гідроізоляцію стін).  

57,1 – МБ 

 - центральної бібліотеки на вул. Подільська, 78 та 

бібліотек-філій; 

Проведено капітальні ремонти приміщень центральної 

бібліотеки на вул. Подільська, 78 та бібліотек-філій № 8, 10, 12. 

612,7 – МБ 

 - покрівлі приміщення Центру національного виховання 

учнівської молоді на вул. Курчатова, 1Б; 

Проведено капітальний ремонт покрівлі Центру 

національного виховання учнівської молоді на вул. Курчатова, 

1Б. 

103,4 – МБ 

 - системи теплопостачання та водовідведення моно-

театру “Кут” на вул. Проскурівського підпілля, 34. 

Проведено капітальний ремонт системи теплопостачання та 

водовідведення моно-театру “Кут” на вул. Проскурівського 

підпілля, 34. 

118,1 – МБ 

148. Забезпечити ефективну діяльність кінотеатру імені 

Т.Г.Шевченка на вул. Проскурівська, 40 

В місті збережено у комунальній власності кінотеатр імені 

Т.Г.Шевченка на вул. Проскурівській, 40, для забезпечення 

ефективної діяльності якого у 2014 році укладено угоду на 

придбання цифрової кіноапаратури “3 D” та крісел для 

глядацької зали, проведено ремонт фойє, коридорів та 

приміщення для проведення репетицій ансамблю мажореток 

“Альфа”.  

1936,9 – МБ 

22,7 – ВК  

 Всього:  5523,1 – МБ 

156,0 – ВК 

121,8 – 

благодійні 

кошти 

 

 5.4. Фізична культура і спорт 

149. Забезпечити проведення міських фізкультурно-

спортивних заходів з олімпійських та не олімпійських 

видів спорту (у тому числі для інвалідів) 

Протягом 2014 року проведено 144 міських фізкультурно-

спортивних заходи, 53 навчально-тренувальних збори по 

підготовці до обласних та Всеукраїнських змагань. 

Проведено змагання з шахів, настільного тенісу, міні-

футболу, волейболу серед спортсменів з вадами здоров’я. 

509,9 – МБ 

150. Сприяти участі спортсменів і команд з ігрових видів 

спорту в обласних, всеукраїнських та міжнародних 

Збірні команди міста приймали участь у 38 обласних 

змаганнях, які організовував департамент освіти і науки, молоді 

86,1 – МБ 
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змаганнях та спорту Хмельницької ОДА та у 21 Всеукраїнському. 

151. Забезпечити виплату персональної стипендії десяти 

кращим спортсменам міста 

Здійснено виплату персональних стипендій міської ради 9 

кращим спортсменам. 

60,9 – МБ 

152. Забезпечити належне функціонування дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та покращення їх матеріально-

технічної бази 

Забезпечено належне функціонування трьох дитячо-

юнацьких спортивних шкіл міста, в яких займається 1846 дітей. 

Для покращення матеріально-технічної бази придбано 

інтерактивну дошку в комплекті з проектором та комп’ютером 

для ДЮСШ №2 (шаховий клуб), вагончики-роздягальні для 

ДЮСШ № 1 та № 3, апарат фехтувальний та гвинтівку 

пневматичну для ДЮСШ № 2. 

7980,7 – МБ 

 

 

153. Продовжити будівництво легкоатлетичного ядра у 

спортивному комплексі Поділля ДЮСШ №1 на вул. 

Проскурівській, 81 

Захід не виконано через відсутність фінансування з 

державного бюджету. 

 

– 

154. Провести капітальний ремонт приміщень ДЮСШ №1, 

№2, №3 (ремонт даху, внутрішніх приміщень, заміна 

вікон, дверей) 

Проведено: 

- капітальний ремонт нежитлових приміщень ДЮСШ №2 – 

шахового клубу на вул. Проскурівській, 66 та тиру на вул. 

Березневій, 1;  

- капітальний ремонт м’якої покрівлі і приміщень ДЮСШ  

№ 1 на вул. Щорса, 17; 

- капітальний ремонт трибуни футбольного поля ДЮСШ   

№ 1 на вул. Щорса, 17; 

- будівництво зовнішнього освітлення з встановленням 

освітлювальних мачт  штучного футбольного поля на вул. Щорса, 

17. 

955,5 – МБ 

155. Сприяти реалізації соціальної ініціативи спортивних 

об'єднань, інших суб’єктів господарювання щодо 

спільного використання спортивних об’єктів міста, за 

умови проведення ними реконструкцій та капітальних 

ремонтів цих об’єктів 

Розроблена форма угоди для співпраці із спортивними 

об’єднаннями щодо спільного використання спортивних об’єктів 

міста. Станом на 01.01.2015 року пропозицій щодо спільного 

використання спортивних об’єктів міста не надходило. 

– 

 Всього:  9593,1 – МБ 

 

 6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 6.1. Покращення стану довкілля 
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156. Здійснювати контроль за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства та Правил 

благоустрою території міста Хмельницького 

У 2014 році здійснено 313 перевірок дотримання вимог 

природоохоронного законодавства та 512 обстежень щодо 

дотримання Правил благоустрою території міста, за результатами 

яких складено 223 протоколи про адміністративні 

правопорушення на загальну суму 102,3 тис. гривень. 

– 

157. Забезпечити контроль за виконанням плану заходів щодо 

організації робіт з благоустрою території                                

м. Хмельницького 

Рішенням виконавчого комітету від 23.01.2014 року № 22 

затверджено план заходів з організації робіт по благоустрою 

території м. Хмельницького на 2014 рік. 

Станом на 01.01.2015 року виконано 80% заходів від 

запланованих на поточний рік, зокрема проведено ремонти 

фасадів окремих будинків та тимчасових споруд, мощення 

тротуарів тротуарною плиткою, оформлення клумб тощо. 

– 

158. Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, 

спрямовані на підвищення екологічної свідомості 

мешканців міста (науково-технічні конференції, 

семінари, лекції тощо) 

Проведено конференцію до Дня Водних ресурсів “Стан 

водних ресурсів Хмельниччини”. 

Прийнято участь: 

- у проведенні міжнародної акції “Година Землі 2014”; 

- у засіданні круглого столу: “Про впорядкування та 

озеленення населених пунктів”;  “Розроблення та впровадження 

місцевих планів дій з охорони навколишнього природного 

середовища”;   

- у роботі всеукраїнського семінару “Роздільне збирання 

побутових відходів в Україні: проблеми та перспективи” та 

семінарі з учителями біологами щодо підсумків проведення 

природоохоронних акцій з презентацією еко-бюлетня для 

нагородження переможців; 

- у організації екологічних фестивалів “Свіжий вітер” та 

GREEN FEST. 

Надано репортажі та інтерв’ю на ТРК “Місто”, ТРК 

“Поділля-Центр”, “33 канал”, 7 TV+, в газету “Проскурів” щодо: 

- безпечного поводження з відходами та виявлення 

стихійних сміттєзвалищ на територій міста; 

- проведення місячника благоустрою та санітарної очистки 

міста; 

- дотримання вимог Правил благоустрою території міста 

Хмельницького; 

- заборони спалювання на міській території сухої 

40,2 – ФОНПС 



 44 

рослинності та сміття.  

Проводились акції зі збору відпрацьованих батарейок та 

акумуляторів, в рамках яких працювали мобільні пункти прийому 

від населення відпрацьованих енергозберігаючих ламп, 

термометрів, елементів живлення. Крім цього спеціалізовані 

контейнери встановлені в торгових мережах “Ватсонс”, МТС, 

ТОВ “Форсаж Авто”, ТЦ “Фуршет”, ТЦ “Епіцентр”, на 

автозаправках “WOG”, в НВК № 4, СЗОШ № 15, СЗОШ № 12, а 

також у більшості комунальних підприємств. За 2014 рік зібрано 

та відправлено на утилізацію на ДП “Аргентум” (м. Львів) 510 кг 

відпрацьованих елементів живлення.  

159. Організовувати та проводити природоохоронні акції, 

суботники, заходи з озеленення міста та підтримання в 

належному стані заплав, русел річок і водойм, їх захисту 

від забруднення  

В місті проведено місячник санітарної очистки та 

благоустрою міста та заходи до Дня довкілля, Дня Землі та Дня 

Південного Бугу. В рамках проведених заходів висаджено 2,0 

тис. дерев та кущів, проведено розчистку від порослі двох 

джерел, упорядковано прибережні смуги, видалено аварійні та 

засохлі дерева в заплаві р. Південний Буг, обкошено та прибрано 

від стихійних сміттєзвалищ прибережні смуги річок Плоска, 

Кудрянка, Хмельницького водосховища, розчищено р. Плоску 

під мостами на вул. Геологів, вул. Будівельників, вул. Гагаріна. 

Проведено розчистку 22,4 тис.кв.м водовідвідних канав в 

заплаві р. Південний Буг.  

Проводились роботи з капітального ремонту об’єкту 

благоустрою “Розчистка та благоустрій правої притоки р. Плоска 

(струмок Безіменний) від вул. Інститутської до озера в районі 

Хмельницького перинатального центру” 

2805,0 – МБ 

214,3 – 

ФОНПС 

160. Розробити Схему комплексного озеленення території м. 

Хмельницького 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

161. Сприяти будівництву сміттєпереробного заводу в рамках 

реалізації Національного проекту “Чисте місто” 

Місто Хмельницький в числі 10-ти інших міст України 

приймало участь в національному проекті “Чисте місто” – 

система комплексів з переробки твердих побутових відходів”. За 

результатами конкурсу визначено переможця конкурсного 

відбору (інвестора) на будівництво заводу по переробці твердих 

побутових відходів в м.Хмельницькому ТОВ “Еко-інженіринг” 

(м. Київ). На даний час реалізація проекту призупинена на 

державному рівні. 

– 
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162. Облаштувати контейнерні майданчики в Південно-

Західному мікрорайоні міста  

Облаштовано 10 контейнерних майданчиків в Південно-

Західному мікрорайоні міста: на Львівському шосе, 16, 18/1, 43, 

вул. Інститутській, 8, вул. Хотовицького, 5/1, 7, 11/1, вул. 

Тернопільській, 14, 18/1, 30/1, вул. Кам’янецькій, 102, вул. 

Молодіжній, 3/2. 

– 

163. Проводити роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ У 2014 році ліквідовано 539 стихійних сміттєзвалищ (9,4 

тис.куб.м сміття). 

628,9 – МБ 

9,7 – ФОНПС 

164. Придбати 2 сміттєвози та євро контейнери для збирання 

побутових відходів 

Придбано сміттєвоз, 348 контейнерів євро стандарту для 

збирання твердих побутових відходів (1,1 куб.м) та 131 

звичайний контейнер (0,75 куб.м) 

2771,8 – МБ 

165. Провести роботи по реконструкції та капітальному 

ремонту очисних споруд, заміні зношених 

каналізаційних мереж  

МКП “Хмельницькводоканал” проведено заміну 23 п.м 

зношених каналізаційних мереж, відремонтовано та накрито 146 

каналізаційних колодязів. 

На міських очисних спорудах проведено ремонт первинних 

та вторинних відстійників, біофільтрів, зовнішніх бортів та 

скребкового механізму, напірного трубопроводу. 

179,4 – ВК 

 Всього:  6205,7 – МБ 

179,4 – ВК 

264,2 – 

ФОНПС 

 6.2. Техногенна безпека та охорона праці 

166. Забезпечити накопичення матеріально-технічних 

цінностей резерву місцевого рівня до обсягів 

затвердженої номенклатури 

У 2014 році обсяги накопичення матеріально-технічних 

цінностей резерву місцевого рівня становили 78,2% до обсягів 

затвердженої номенклатури. 

– 

167. Провести роботу з попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на території міста: 

- виготовлення друкованих засобів наочної агітації, 

методичних посібників; 

- забезпечення проведення заходів з проведення 

“Дня цивільного захисту” та “Тижня безпеки 

дитини”; 

- виготовлення та оформлення інформаційних 

стендів та наочної агітації на водних об’єктах міста 

В м. Хмельницькому при житлово-експлуатаційних конторах 

працює 11 консультативних пунктів, якими надано 1024 

консультації щодо дій у надзвичайних ситуаціях 2128 особам. 

Виготовлено 8 стендів та розповсюджено 340 екземплярів 

друкованих засобів наочної агітації з попередження нещасних 

випадків на водних об’єктах та про заборону випалювання сухої 

трави. 

– 
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168. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного 

законодавства з питань охорони праці на підприємствах, 

в установах та організаціях усіх форм власності   

Здійснено 91 перевірку стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях міста, в ході яких 

виявлено 1699 порушень. 

– 

169. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

населення міста з питань регулювання відносин між 

роботодавцем та працівником у галузі реалізації прав на 

здорові та безпечні умови праці 

Надано методичну допомогу 97 суб’єктам господарської 

діяльності з питань впровадження в дію системи управління 

охороною праці. 

– 

170. Організувати та провести засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

та Ради з питань безпечної життєдіяльності населення 

міста 

Проведено: 

- 7 засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 20 питань 

щодо життєдіяльності міста; 

- 4 засідання ради з питань безпечної життєдіяльності 

населення міста, на якому розглянуто питання щодо стану 

охорони праці та безпечної експлуатації посудин під 

тиском у закладах охорони здоров’я, невиробничого 

травматизму у 2013 році, виконання заходів з 

профілактики дитячого травматизму, технічного стану 

транспортних засобів, які обслуговують автобусні 

маршрути загального користування та ін. 

– 

171. Забезпечити проведення заходів з нагоди святкування 

Всесвітнього дня охорони праці 

В рамках тижня охорони праці, присвяченому святкуванню 

Всесвітнього дня охорони праці проведено:  

- семінар-нараду з керівниками та відповідальними особами 

за охорону праці закладів охорони здоров’я; 

- конкурс на кращий дитячий малюнок “Охорона праці 

очима дітей” серед учнів шкіл міста, 10 переможців якого 

отримали цінні подарунки від міської влади. 

– 

172. Придбати: 

- катер KOBRA 1650 TC; 

- двигун човновий 

Придбано катер та двигун човновий для міської комунальної 

аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.  

247,7 – МБ 

 Всього:  247,7 – МБ  

 7. Інформаційна та адміністративна політика 

173. Розширити спектр адміністративних послуг, які можуть 

надаватись через Центр надання адміністративних послуг  

Станом на 01.01.2015 року через Хмельницький Центр 

надання адміністративних послуг надається 151 адміністративна 

послуга, проводиться реєстрація дітей дошкільного віку у дитячі 

навчальні заклади та надаються супутні послуги.  

З метою розширення спектру адміністративних послуг 

– 
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узгоджуєвалось питання щодо надання через ЦНАП послуг 

Головного управління Держземагентства у Хмельницькій області 

та його територіального підрозділу у Хмельницькому районі. 

Одна з послуг управління вже надається через дозвільний центр, 

а саме надання висновку державної експертизи землевпорядної 

документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій 

державній експертизі.  

У 2014 році до Центру звернулось 98,0 тисяч громадян та 

суб’єктів господарювання, надано більше 16 тис. фахових 

консультацій з різних питань. 

174. Сприяти впровадженню проекту комплексного 

громадського моніторингу діяльності Центру надання 

адміністративних послуг в м. Хмельницькому, який 

здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного 

фонду “Відродження” 

Громадською радою при виконавчому комітеті спільно із 

Львівською ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування” 

реалізовано проект “Громадський моніторинг діяльності ЦНАП у 

м. Хмельницькому”. В рамках проекту проведено регіональну 

конференцію, під час якої представникам ЗМІ та громадськості 

було презентовано результати моніторингу. 

Пропозиції та зауваження по результатам моніторингу 

надано керівництву міської ради. 

За результатами соціологічних досліджень якості 

адміністративних послуг ЦНАПів 10 міст України (Київ, 

Хмельницький, Дніпропетровськ, Львів, Харків, Рівне, Черкаси, 

Полтава, Луцьк, Миколаїв), які були проведені у грудні 2014 року 

Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” на 

замовлення Центру політико-правових реформ, ЦНАП                  

м. Хмельницького отримав найбільше позитивних оцінок (94% 

від осіб, що зверталися до міських органів надання послуг, 

оцінюють функціонування органу добре), поступившись тільки 

ЦНАП у м. Рівне (96%). 

– 

175. Продовжити будівництво волоконно-оптичної лінії 

зв’язку для забезпечення безперебійного, швидкісного та 

захищеного зв’язку між адміністративними органами та 

Центром надання адміністративних послуг в рамках 

виконання заходів щодо впровадження системи 

електронного документообігу в міській раді 

Продовжується будівництво волокно-оптичної лінії зв’язку І 

та ІІ черги. 

294,9 – МБ 

http://pravo.org.ua/2011-07-20-17-42-30/1852-dlia-pokrashchennia-iakosti-nadannia-administratyvnykh-posluh-potribni-detsentralizatsiia-povnovazhen-ta-rozvytok-intehrovanykh-ofisiv-opytuvannia.html
http://pravo.org.ua/2011-07-20-17-42-30/1852-dlia-pokrashchennia-iakosti-nadannia-administratyvnykh-posluh-potribni-detsentralizatsiia-povnovazhen-ta-rozvytok-intehrovanykh-ofisiv-opytuvannia.html
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176. Придбати та впровадити програмне забезпечення для 

запровадження електронної реєстрації дітей до 

дошкільних навчальних закладів міста 

Виконання заходу перенесено на 2015 рік. – 

177. Забезпечити висвітлення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів на офіційному веб-сайті міської ради 

та у засобах масової інформації, а також належний 

доступ до нормативних актів міської ради, виконавчого 

комітету шляхом оприлюднення їх на офіційному веб-

сайті міської ради 

Постійно на офіційному веб-сайті міської ради 

висвітлювалась інформація про роботу міської влади та заходи, 

які проводяться у місті. 

Через засоби масової інформації (газету міської ради 

“Проскурів”, інтернет-випуски програм муніципальної ТРК 

“Місто”, обласні теле- та радіоефіри) проводилось інформування 

мешканців про різноманітні сторони життєдіяльності міста, його 

проблеми та шляхи їх вирішення.  

Забезпечено функціонування розділу  “Подайте пропозицію 

чи скаргу щодо життєдіяльності міста”.  

З інформацією про роботу діяльності міської ради та її 

виконавчих органів можна ознайомитися на сайтах міської ради: 

http://www.khmelnytsky.com/, http://mereja.km.ua/ та  

http://cnap.khmelnytsky.com/ 

– 

178. Забезпечити проведення прямих телефонних ліній 

“Міська влада відповідає” та функціонування “телефону 

довіри” 

Проведено 8 прямих телефонних ліній “Міська влада 

відповідає”, в ході яких від мешканців міста поступило 80 

звернень, та 9 виїзних прийоми за участю міського голови та його 

заступників. 

На “телефон довіри” надійшло 75 звернень, у скриньку для 

звернень до міського голови – 55, на сайт міської ради – 387. 

Відповіді на звернення надавались у встановлені законодавством 

терміни. 

– 

179. Продовжити взаємодію міської влади з об’єднаннями 

громадян в рамках діяльності громадської ради при 

виконавчому комітеті Хмельницької міської ради 

Протягом звітного періоду організовано 3 засідання 

громадської ради, на яких обговорено проект Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)”; внесено на розгляд засідання 

виконавчого комітету пропозиції щодо удосконалення діяльності 

ОСББ у місті Хмельницькому та створення у складі виконавчих 

органів окремого органу з охорони культурної спадщини. 

Реалізовано соціальний проект, спрямований на протидію 

корупції в українському суспільстві, у рамках якого на сіті-

лайтах у центральній частині міста розміщено 10 постерів 

тематичної соціальної реклами. 

– 

http://www.khmelnytsky.com/
http://mereja.km.ua/
http://cnap.khmelnytsky.com/
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180. Вдосконалити інформатизацію процесів роботи 

посадових осіб органів місцевого самоврядування 

шляхом оновлення комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення на робочих місцях 

Підготовлено технічне завдання для оголошення відкритих 

торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення 

інформації (комп'ютери, оргтехніка та інше устаткування для 

автоматичного оброблення інформації, вузли та приладдя до 

нього).  

– 

181. Придбати 2 цифрові відеокамери, мікшерський пульт та 

мікрофони для радіостудії) 

Придбано 3 мікрофони та стійки до них для радіостудії.  8,5 – ВК 

 Всього:  303,4 – МБ 

 Разом:  451465,1 – ДБ 

11066,0 – ОБ 

113082,8 – МБ 

35862,4 – ВК 

1070347,7 – 

ПФ 

2218,6 – 

кошти фондів 

508,6 – 

благодійні 

кошти 

 

 

ДБ – державний бюджет; ОБ – обласний бюджет; МБ – міський бюджет; ПФ – Пенсійний фонд; ВК – власні кошти підприємств та 

установ; ФОНПС – фонд охорони навколишнього природного середовища; ФЗДССВБ – Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у випадку безробіття.  
 

 

 

 

 


