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Звіт про виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань 

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2015 рік за 2015 рік 

 

№  

з/п 

Зміст заходу Виконання заходів  

 за 2015 рік 

Джерела 

фінансування, 

тис.грн. 

 3.1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА 

 3.1.1. Бюджетно-фінансова політика 

1.  Проведення ефективної бюджетної політики:   

 - проведення систематичного аналізу виконання 

доходної частини бюджету міста Хмельницького; 

Фінансовим управлінням постійно здійснюється аналіз 

надходження до міського бюджету податків та зборів в розрізі 

джерел доходів. Інформація про виконання міського бюджету 

щомісячно публікується в газеті міської ради “Проскурів”. 

Рішенням виконавчого комітету від 12.03.2015 року №193 

затверджено заходи щодо збільшення надходжень до міського 

бюджету та економії бюджетних коштів на 2015 рік, якими 

передбачено забезпечити приріст доходів загального та 

спеціального фонду міського бюджету в 2015 році у сумі 10340,0 

тис.грн. та економію бюджетних коштів у сумі 7605,8 тис. 

гривень.  

Станом на 01.01.2016 року приріст доходів загального та 

спеціального фондів міського бюджету склав 11038,1 тис.грн., а 

економія бюджетних коштів – 8772,6 тис. гривень. 

Крім того, на стадії фінансування головних розпорядників 

коштів, міським фінансовим управлінням здійснюється 

попередній контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів. В подальшому, головні розпорядники коштів 

забезпечують внутрішній контроль за витрачанням бюджетних 

коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів. 

– 

 

 - посилення фінансового контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів; 

 - підвищення ефективності управління бюджетними 

коштами шляхом застосування та удосконалення 

програмно-цільового методу бюджетного процесу та 

подальшої оптимізації бюджетних програм; 

Робота по запровадженню планування міського бюджету на 

основі програмно-цільового методу буде розпочата з 2017 року.  

– 

 - посилення бюджетної дисципліни та контролю за 

витратами бюджету, недопущення виникнення 

кредиторської та дебіторської заборгованості у 

Здійснюється постійний контроль за веденням 

бухгалтерськими службами бюджетних установ бухгалтерського 

обліку, дотриманням бюджетного законодавства, стандартів 

– 



 2 

бюджетній сфері; бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів 

чинного законодавства для недопущення порушень у фінансово-

господарській діяльності та кредиторської і дебіторської 

заборгованості. 

2.  Розширення ресурсної бази міського бюджету:    

 - реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та в 

належних розмірах сплати податків, зборів та 

обов’язкових платежів до міського бюджету; 

ДПІ у м. Хмельницькому проводилась робота з суб’єктами 

господарювання щодо недопущення заборгованості по сплаті 

податків та зборів до міського бюджету, здійснювався моніторинг 

поданої податкової звітності та контроль за своєчасною сплатою 

визначених податкових зобов’язань у встановлені податковим 

законодавством терміни. 

Бюджетні призначення міського бюджету на 2015 рік, 

затверджені в сумі 614,8 млн.грн., виконані на 103,8% (додатково 

надійшло 23,3 млн.грн.). В цілому до міського бюджету 

мобілізовано 638 млн.грн. Темп росту фактичних надходжень 

міського бюджету склав 142,7% до 2014 року. 

– 

 - здійснення контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, що мають значні валові доходи, але 

офіційно виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір 

мінімальної заробітної плати, чи на рівні мінімальної 

заробітної плати; 

ДПІ у м. Хмельницькому здійснювався контроль за 

діяльністю суб’єктів господарювання, що мають значні валові 

доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на 

рівні встановленої чинним законодавством мінімальної. З даними 

суб’єктами проводилась відповідна робота щодо офіційного 

оформлення трудових відносин з працівниками та збільшення 

розміру заробітної плати працівників. За результатами проведеної 

роботи за 2015 рік 181 СГД підвищив рівень заробітної плати. 

– 

 - проведення роботи з платниками податків із виявлення 

та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, 

викриття схем ухилення від сплати платежів до 

бюджету; 

ДПІ у м. Хмельницькому проводилась робота щодо 

упередження виникненню на території міста схем мінімізації 

сплати податків, зборів та платежів. 

За 2015 рік проведено 291 документальну перевірку 

юридичних осіб, щодо дотримання ними вимог податкового 

законодавства, за результатами яких донараховано 105,2 млн.грн. 

узгоджених податкових зобов’язань, зменшено суму 

задекларованих СГД збитків на 726,0 тис.грн., ПДВ на 1,9 млн. 

гривень. 

Крім цього, донараховано податків та зборів фізичним 

особам-підприємцям та громадянам, які не задекларували власні 

доходи, у сумі 1,6 млн.грн. 

– 
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Станом на 01.01.2016 року до бюджету надійшло 27,7 

млн.грн., що становить 26,3% до донарахованих узгоджених 

податкових зобов’язань. 

 - проведення системної роботи щодо поліпшення 

адміністрування податків, розширення податкової бази, 

виявлення та усунення негативних чинників, що 

несприятливо впливають на рівень надходжень податків, 

зборів і обов’язкових платежів до бюджету міста; 

ДПІ у м. Хмельницькому проводилась постійна робота по 

забезпеченню надходжень податків та зборів до міського 

бюджету.  

Особлива увага приділялась тим суб’єктам господарювання, 

які зменшили перерахування до бюджету податків і зборів, проте 

нарощують обсяги виробництва та реалізації, вивчалися схеми 

ухилень таких суб’єктів господарювання від оподаткування та 

вживалися заходи для їх усунення. 

Постійно проводився моніторинг надходжень до бюджету 

міста податку на доходи фізичних осіб та вживались заходи, 

спрямовані на забезпечення додаткових надходжень ПДФО, а 

саме:  

- проведено роботу із платниками, які мають заборгованість 

із заробітної плати та ПДФО, за результатами якої додатково 

надійшло 513,8 тис.грн. ПДФО; 

- проведено співбесіди з керівниками 200 СГД щодо 

визначення причин виплати заробітної плати менше законодавчо 

встановленого мінімуму, як результат 181 СГД підвищив рівень 

заробітної плати та додатково сплатив 77,6 тис.грн. ПДФО; 

- здійснено 167 перевірок податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого на користь платників доходу і сум 

утриманого з них податку, в результаті яких нараховано 51,1 тис. 

грн. штрафних санкцій; 

- направлено 406 листів податковим агентам про наявність 

порушень застосування податкової соціальної пільги у 2014 році 

та І півріччі 2015 року. Станом на 01.01.2016 року з 60 

податкових агентів утримано недоплату податку на доходи 

фізичних осіб та штрафні санкції у сумі 41,8 тис. гривень; 

- проведено перереєстрацію 53 суб’єктів підприємницької 

діяльності, від яких додатково залучено до міського бюджету 

820,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. 

В цілому за 2015 рік до міського бюджету надійшло 333,2 

млн.грн. ПДФО, що становить 106,8% до бюджетних призначень. 

– 
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 - залучення до оподаткування громадян, які займаються 

підприємницькою діяльністю без державної реєстрації 

або не декларують доходи, які підлягають 

оподаткуванню; 

У 2015 році ДПІ у м. Хмельницькому залучено до 

оподаткування 49 громадян, що здійснювали підприємницьку 

діяльність без державної реєстрації, яким донараховано податків 

у сумі 986,4 тис.грн. 

– 

 - організація проведення засідань комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових 

та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та 

реалізація заходів по скороченню податкового боргу. 

За 2015 рік ДПІ у м. Хмельницькому проводились 

заслуховування керівників підприємств-боржників (ПП “АПК 

Агропартнер”, КП “Цивільжитлобуд”, ПП “Бондар”, ПМП 

“Макс” , ТОВ “Агроальянс” , ПП “Полібуд плюс”,  ТОВ “СТК 

БУД”, ПП Агрофірма “Нива”, ДП “Проскурів-хліб” та ін.) з 

питань вжиття заходів, спрямованих на покращення фінансово-

господарської діяльності підприємств та перспектив погашення 

боргів до бюджету, доведено завдання та графіки по їх 

погашенню.  

З метою недопущення виникнення податкового боргу з 

початку року укладено 75 договорів про розстрочення 

податкових зобов’язань на загальну суму 10,9 млн. гривень.  

Крім цього, розстрочено податковий борг 20 платникам у 

сумі 5,7 млн.грн., в т.ч. до міського бюджету – 10 платникам у 

сумі 3,9 млн. гривень. 

У звітному періоді боржникам направлено 2096 податкових 

вимог та описано майна в податкову заставу на суму 14,2 млн. 

гривень. 

Направлено 113 позовів до суду для отримання дозволу на 

стягнення коштів з рахунків та вилучення готівки боржників в 

рахунок погашення податкового боргу на суму 46,7 млн.грн. По 

постановах суду забезпечено надходження коштів до бюджетів 

всіх рівнів у сумі 257,6 тис. гривень. 

Всього, в результаті вжитих заходів, за 2015 рік в рахунок 

погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів 

мобілізовано 22,5 млн.грн., в т.ч. до міського бюджету – 8,9 млн. 

гривень. 

– 

 3.1.2. Інвестиційна діяльність 

3.  Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в 

розвиток економіки міста Хмельницького:  
  

 - сприяння реалізації інвестиційних проектів та 

забезпечення інвестиційного супроводу компаній які їх 

У разі звернення потенційного інвестора з намірами 

реалізувати інвестиційний проект у м. Хмельницькому, міською 

– 



 5 

впроваджують 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. 

За кошти державного фонду регіонального розвитку та 

міського бюджету у 2015 році реалізовувались інвестиційні 

проекти міської ради “Будівництво другої черги водогону від       

с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький” та 

“Реконструкція легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі 

“Поділля” ДЮСШ №1 на вул. Проскурівській, 81 в м. 

Хмельницькому”, які стали переможцями у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку. 

 - забезпечення прозорих правил залучення інвесторів та 

захисту прав інвесторів з боку міської влади 

Міською владою створюються максимально сприятливі 

умови для ведення бізнесу як іноземними, так і вітчизняними 

інвесторами, зокрема, спрощено дозвільні процедури 

(оформлення земельних відносин, укладення договору 

особистого строкового сервітуту), удосконалено систему 

адміністративних послуг, запроваджено прозорий механізм 

передачі в оренду (приватизації) земельних ділянок, приміщень 

комунальної власності тощо. 

– 

 - налагодження партнерських відносин з міжнародними 

донорськими та інвестиційними організаціями для 

реалізації спільних проектів, залучення нового досвіду 

та додаткового фінансування (грантові кошти) 

Міською радою підтримано участь МКП 

“Хмельницькводоканал” у реалізації спільного з Міжнародним 

банком реконструкції і розвитку інвестиційного проекту 

“Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних споруд 

продуктивністю 80 тис.куб.м/добу” (орієнтовна вартість проекту 

26,3 млн.дол.США). 

За допомогою консультантів проекту USAID “Муніципальна 

енергетична реформа в Україні” підготовлено та направлено 

бізнес-заявку від Хмельницької міської ради на отримання 

кредитних коштів від Північної Екологічної Фінансової 

Корпорацієї (НЕФКО) та грантової допомоги по Програмі 

співфінансування від Фонду Східноєвропейського партнерства з 
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енергоефективності та довкілля (Фонду Е5Р) на проведення 

заходів з термомодернізації будівель закладів освіти (ДНЗ № 26, 

29, 54, СЗОШ № 14, НВК № 2). 

З метою отримання від Уряду Японії грантової допомоги по 

проектах людської безпеки програми “Кусаноне” Посольству 

Японії в Україні направлено для розгляду інвестиційні проекти: 

“Впровадження геліосистем для постачання гарячої води у 

корпусах №2 та №3 Хмельницької міської лікарні”, 

“Впровадження сонячних електростанцій для забезпечення 

електроенергією корпусів №2 та №3 Хмельницької міської 

лікарні”, “Термомодернізація приміщень Хмельницької дитячої 

школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

шляхом встановлення пластикових вікон та дверей”, “Створення 

умов для проведення навчально-тренувальних занять з 

командних та індивідуальних видів спорту шляхом проведення 

капітального ремонту спортивних кортів” (Хмельницька дитячо-

юнацька спортивна школа №2), “Створення умов для проведення 

навчально-тренувальних занять з тенісу шляхом будівництва 

двох ґрунтових тенісних кортів” (Хмельницька дитячо-юнацька 

спортивна школа №3) та “Створення соляної кімнати в 

приміщенні Рекреаційного центру сімейного типу по 

відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з 

обмеженими можливостями “Берег надії”. 

В рамках реалізації програми Федерального міністерства 

економіки і технологій з підготовки управлінських кадрів 

Німеччина – Україна: Fit for Partnership with Germany (Готуємося 

до партнерства з Німеччиною) суб’єкти підприємництва міста 

взяли участь у робочому семінарі на тему “Як робити бізнес з 

Німеччиною”, під час якого розглядались питання щодо 

можливостей фінансування проектів міжнародними програмами 

та фондами, донорськими організаціями, що працюють в Україні. 

Спільно з ГО “Хмельницький молодіжний клуб розвитку” та 

ГО “Критична маса”, подано заявку на отримання грантової 

допомоги у рамках Програми малих грантів для велосипедних 

активістів, яку організовано Центром соціальних та ділових 

ініціатив та Асоціацією велосипедистів Києва, для реалізації 
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проекту “Велокоаліція: влада, громада, бізнес – спільні зусилля 

для розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького”. 

 - участь в організації та проведенні переговорів, 

зустрічей з іноземними та вітчизняними компаніями з 

метою реалізації інвестиційних проектів 

У 2015 році відбулися робочі зустрічі міського голови з: 

- керівником Проекту USAID “Муніципальна енергетична 

реформа в Україні”, в ході якої були обговорені перспективи 

реалізації наступних інвестиційних проектів: “Збір та утилізація 

звалищного газу з полігону твердих побутових відходів у місті 

Хмельницькому”, “Комплексна система енергетичного 

менеджменту централізованого теплопостачання та підключених 

до неї будівель (КСЕМ)”, “Створення біопаливної когенераційної 

установки для КП “Південно-Західні тепломережі”; 

- керівником Національного проекту “Чисте місто” та 

власником компанії “CONTROL PROCESS” щодо будівництва 

сміттєпереробного комплексу в місті. За результатами зустрічі 

прийнято рішення щодо  вивчення досвіду роботи 

сміттєпереробних комплексів, побудованих компанією 

“CONTROL PROCESS” у Польщі. 

– 

4.  Підвищення інвестиційної привабливості міста 

Хмельницького та поліпшення інвестиційного клімату:  
  

 - розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та 

інформування широкого загалу інвесторів про 

реалізацію інвестиційних проектів у м. Хмельницькому 

українською та англійською мовами 

Протягом 2015 року оновлено: 

- Довідник інвестора м. Хмельницького, який містить 

інформацію про інвестиційні можливості міста; 

- перелік вільних виробничих та офісних площ промислових 

підприємств м. Хмельницького, які можуть бути запропоновані 

інвесторам для ведення виробничої та комерційної діяльності; 

- перелік вільних приміщень комунальної власності, які 

пропонуються для оренди, та нежитлових приміщень, що 

підлягають приватизації; 

- перелік вільних земельних ділянок, які виставляються на 

земельні торги. 

Оновлено інвестиційний паспорт міста та надано 

інвестиційні пропозиції міста для включення до інвестиційного 

паспорту області. 

Інформація щодо інвестиційної діяльності міста розміщена на 

офіційному веб-сайті міської ради в розділі “Інвестиційна 

діяльність”. 

– 
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 - участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових 

заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах 

тощо) з метою формування та просування позитивного 

іміджу міста, популяризації його інвестиційних 

можливостей серед потенційних інвесторів 

Суб’єкти господарювання взяли участь у міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, виставках, семінарах і конкурсах: 

- 20 Міжнародному ярмарку економіки, ремесел та 

сільського господарства Viroexpo 2015 у м. Вировитиця, Хорватія; 

- 22 економічному форумі у м. Торунь, Польща; 

- ІІІ міжнародній конференції “Україна-Кіпр: інвестиційні 

рішення” у м. Києві; 

- українсько-угорському інвестиційному бізнес-форумі у         

м. Києві; 

- робочому семінарі в рамках реалізації партнерської 

платформи GIZ в Хмельницькій області “Як робити бізнес з 

Німеччиною” програми Федерального міністерства економіки і 

технологій з підготовки управлінських кадрів Німеччина – 

Україна: Fit for Partnership with Germany; 

- українсько-іракському бізнес-форумі та засіданні 

українсько-іракської ділової ради у м. Києві; 

- I Східному Форумі Бізнесу у м. Люблін, Польща; 

- виставці Wedding Fashion Moscow 2015 у м. Москва, 

Російська Федерація; 

- національній конференції “Майбутнє МСП в Україні. 

Співвідповідальність. Комунікація. Розвиток” в рамках проекту 

USAID “Впевнений бізнес – заможна громада” у м. Києві; 

- бізнес-форумі “Україна-США: питання експорту” у                        

м. Києві; 

- українсько-австрійському бізнес-форумі, Австрія; 

- III Міжнародному форумі “Польський Бізнес День” у           

м. Києві. 

 

 - сприяння розвитку співробітництва з містами-

побратимами, міжнародними організаціями у сферах 

освіти, культури, туризму, прийняття участі в 

культурних обмінах, святкуванні днів міст, розвиток 

економічного співробітництва 

Місту Хмельницькому присвоєно почесну нагороду Ради 

Європи “Європейський диплом” за активну діяльність міста у 

напрямку євроінтеграції, зміцнення міжнародних зв’язків та 

поширення європейських цінностей.  

Укладено договір про дружбу та співробітництво між 

містами Хмельницький та Старобільськ (Луганська область), в 

рамках якого здійснювалось економічне співробітництво, обмін 

офіційними делегаціями, досвідом роботи міських рад, 

громадських організацій, проводились зустрічі творчих 

– 
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колективів та спортивних команд, надавалась гуманітарна 

допомога тощо.  

З метою поглиблення міжнародної співпраці у 2015 році 

розпочато діалог щодо поріднення з містами Батумі, Руставі 

(Грузія) та Катовіце (Польща); 

Відбулась зустріч керівництва міста з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Угорщини в Україні, на якій 

обговорювались перспективи співпраці між країнами у різних 

сферах. 

Організовано виставку Парламентської асамблеї Ради 

Європи, присвячену 60-й річниці “Нагороди Європи”. 

Представники міської ради проходили: 

- стажування з питань організації місцевого 

самоврядування у США на прикладі міської ради міста Модесто в 

рамках реалізації програми “Відкритий світ”; 

- навчання в рамках міжнародного проекту “Формула 

громадянина Європи”, який спрямований на заохочення та 

підтримку європейських молодіжних ініціатив (м. Вільнюс, 

Литва); 

- навчання у Польщі, організоване Фундацією польсько-

української співпраці “Місцеве самоврядування в Польщі: чому 

воно працює”; 

- стажування у Європейському Парламенті, організоване 

Фундацією Роберта Шумана (м. Брюссель, Бельгія, м. Страсбург, 

Франція). 

В місті постійно проводиться робота спрямована на розвиток 

співробітництва у сферах культури, освіти та ін. Зокрема: 

- Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр 

брав участь у міжнародному фестивалі Берлін-Тату (м. Берлін, 

Німеччина); 

- Хмельницька команда КВН “Відпочиваємо разом” брала 

участь у фіналі західноєвропейської ліги КВН (м. Дюсельдорф, 

Німеччина), де посіла 3 місце; 

- учні ДМШ №1 ім. М. Мозгового взяли участь у 

Міжнародному конкурсі “Таланти Європи” (м. Дольни-Кубін, 

Словаччина), де посіли І місце; 
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- народний колектив мажореток “Альфа” муніципального 

естрадно-духового оркестру брав участь у Гран-прі Європи з 

мажорет-спорту (м. Сегет, Угорщина), де посів І місце; 

- муніципальний академічний камерний хор брав участь у 

Міжнародному хоровому конкурсі “С.А.Seghizzi” (м. Горіція, 

Італія), де посів 2 місце;  

- народний аматорський театр “Дзеркало” міського будинку 

культури брав участь у ХХІ міжнародному театральному 

фестивалі аматорських театрів “Інтеррампа-2015“ (Литва); 

- на базі СЗОШ №6 реалізується спільний німецько-

український проект “Школи – партнери майбутнього”; 

- адміністрація ЗОШ №20 проводила переговори щодо 

укладання угоди про співпрацю з навчальними закладами міста 

Ченстохов (Польща); 

- учні СЗОШ №15 взяли участь у відеоконференції з учнями 

литовської гімназії “Ромува” (м. Шяуляй), в ході якої 

обговорювались питання адаптації дітей у соціумі з урахуванням 

сучасної економічної та соціальної політики в країні; 

- директори СЗОШ №1 та технологічного багатопрофільного 

ліцею взяли участь в VI Міжнародному з’їзді директорів 

інноваційних закладів і представників управлінь освіти країн 

Східної Європи (м. Лодзь, м. Варшава), де підписали угоди про 

співпрацю: СЗОШ №1 з Громадською академією наук Польщі, 

ТБЛ з міжнародною організацією “Євростудент”.  

- на базі СЗОШ №1 проведено перший тур “Програми обміну 

майбутніх лідерів” (FLEX) серед старшокласників міста в рамках 

співпраці з організацією “Американські Ради з міжнародної 

освіти: ACTR/ACCELS” (American Councils).  

 - залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста 

Укладено 151 договір про пайову участь замовників у 

створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста на загальну суму 43,2 млн.грн. Станом на 

01.01.2016 року до міського бюджету надійшло 11,8 млн. 

гривень. 

– 

 - налагодження співпраці між місцевою владою, бізнес-

середовищем та громадськістю міста (укладання угод 

про соціальне та економічне партнерство) для 

З метою налагодження співпраці між місцевою владою, 

бізнес-середовищем та громадськістю міста при виконавчому 

комітеті Хмельницької міської ради створено Громадську раду, 

– 
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забезпечення реалізації пріоритетних напрямків 

розвитку міста. 

до складу якої увійшло 102 особи – представники громадськості, 

бізнесу та влади. Протягом 2015 року відбулося 9 засідань Ради, 

на яких обговорювались питання щодо будівництва заводу з 

переробки твердих побутових відходів у місті, надання земельних 

ділянок учасникам АТО, самовільного будівництва на території 

міста, якості надання послуг з перевезення пасажирів 

громадським транспортом, встановлення в місті пам'ятної 

споруди на честь героїв Небесної сотні, розроблення концепції 

розвитку парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана,  

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді та ін.    

 3.1.3. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу 

5.  Підвищення конкурентоспроможності промислової 

продукції міста: 
  

 - сприяння товаровиробникам міста у збільшенні 

виробництва високоякісної, імпортозамінної та 

експортоорієнтованої продукції; 

Міською радою вживаються всі можливі заходи задля 

створення сприятливих умов розвитку промислового комплексу 

міста Хмельницького. Зокрема, в Довідник інвестора                                  

м. Хмельницького включено оновлену 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 2015 року керівники промислових підприємств 

взяли участь у семінарах та бізнес форумах на теми: “Експорт 

продукції до ЄС”, “Всесвітня торговельна система: вплив СОТ та 

ЄС на український бізнес”, “Україна – США: питання експорту”, 

Національному форумі з підтримки експорту, українсько-

угорському інвестиційному бізнес-форумі, засіданні українсько-

грузинської ділової ради, у зустрічах з представниками китайської 

делегації з інвестиційних питань. 

Керівники промислових підприємств постійно 

інформувались про проведення Всеукраїнських та Міжнародних 

виставок та запрошувались прийняти участь у різнопланових 

зустрічах з представниками бізнесу країн СНД та Західної 

Європи.   

 –  

 - сприяння у залученні інвестицій для реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів промисловими 

підприємствами міста; 

 

 - проведення моніторингу щодо впровадження 

промисловими підприємствами міста інноваційних 

Промислові підприємства продовжували удосконалювати 

виробничі процеси та обладнання, зокрема: встановлено верстат 

– 
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технологій, обладнання та продукції для порізки паперу, установку для контактного зварювання 

гофробаків, камеру вакуумного заповнення трансформаторів 

маслом на ПАТ “Укрелектроапарат”; введено в експлуатацію 

додаткову ємність (форфас) для зберігання пива перед розливом, 

проведено реконструкцію фільтрів водопідготовчого відділення 

із заміною фільтруючого сорбенту та управляючих клапанів на 

ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод”; освоєно виробництво 

шнеків для зернозбиральної техніки, розроблена конструкція 

верстата правки і порізки стержнів на ПАТ “Хмельницький завод 

КПУ “Пригма-Прес”; проведено модернізацію дробеструменевої 

дільниці на ПАТ “Завод “Темп”; освоєно виробництво 

світлодіодних світильників, медичного апарату “АПОЛОН” для 

лікування та профілактики простатиту, приладу “Нітратомір” для 

визначення концентрації нітратів у продуктах харчування, 

відкрито лінію порошкового фарбування в гальванічно-

фарбувальному цеху на ДП “Новатор”; встановлено стрічково-

відрізну пилку СВП-2, освоєно виробництво приводу ПР-17 та  

21 типорозміру ремонтно-з'єднувальних хомутів на ПАТ “Завод 

“Нева”. 

6.  Популяризація та сприяння збуту продукції, яка 

виробляється промисловими підприємствами:  
  

 - сприяння розвитку фірмової торгівлі місцевих 

товаровиробників 

Міська влада максимально сприяє розширенню мережі 

фірмової торгівлі. Станом на 01.01.2016 року в місті функціонує 

121 об’єкт фірмової торгівлі, що на 14 об’єктів більше, ніж 

станом на 01.01.2015 року. 

Продовжує діяти постійно діюча виставка-ярмарок на 

Львівському шосе, 14, на якій здійснюють торгівлю 28 

товаровиробників. 

Проведено 13 ярмарків з продажу сільськогосподарської 

продукції.  

– 

 - здійснення організаційних заходів щодо залучення 

промислових підприємств міста до участі у 

Всеукраїнських та Міжнародних виставкових заходах 

Керівники промислових підприємств постійно 

інформувались про проведення Всеукраїнських та Міжнародних 

виставок та запрошувались прийняти участь у різнопланових 

зустрічах з представниками бізнесу країн СНД та Західної 

Європи. 

Протягом 2015 року підприємства міста приймали участь у 

– 
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наступних виставкових заходах: 

- ДП “Новатор” у XVIІ Міжнародній виставці устаткування 

і технологій для опалення, вентиляції, кондиціонування, 

водозабезпечення, відновлювальної енергетики “Аква-Терм-

2015” (м. Київ); Міжнародній медичній виставці “Гал-мед-2015” 

(м. Львів); ІХ Міжнародному науково-практичному семінарі 

“Ресурсозбереження та якісне водозабезпечення – стратегічний 

напрямок розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

України” (м. Яремче); ХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці 

засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, 

технологій і товарів подвійного використання “Зброя та безпека” 

– 2015 (м. Київ); ХXІV Міжнародній медичній виставці “Охорона 

здоров'я” (м. Київ); міжнародній оборонній виставці  

“Defense&Security-2015” (м. Бангкок, Таїланд); 

- ТОВ “Трансформатор-сервіс” у II Міжнародній 

спеціалізованій виставці “Київський Технічний Ярмарок-2015” 

(м. Київ);  

- ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес” у VII 

Міжнародній спеціалізованій виставці “Металообробка. 

Інструмент. Пластмаса – 2015” (м. Київ), у ХVI Міжнародній 

спеціалізованій виставці приладів і інструментів для 

металообробної промисловості “Металообробка-2015”                

(м. Москва, РФ); Міжнародному промисловому форумі (м. Київ); 

- ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза” та ПАТ 

“Хмельницький обласний пивзавод” у ХVII Міжнародній 

агропромисловій виставці “АГРО-2015” у Національному 

комплексі “Експоцентр України” (м. Київ); 

- ТОВ “Літма” у ХХІ Міжнародній спеціалізованій виставці 

взуття та аксесуарів (м. Київ); 

- ПНВП “Корпускула” у ХІV Міжнародній виставці машин 

та устаткування для лісового господарства, деревообробної і 

мебельної промисловості “Лісдеревмаш” (м. Київ); 

- ПАТ “Завод “Темп” у VI спеціалізованій виставці  

новітніх технологій і обладнання для індустрії чистоти  (м. Київ); 

- ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод” у Міжнародній 

спеціалізованій виставці “Індустрія пива, слабоалкогольних та 

http://http/www.agroinkom.com.ua/ru/beer
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безалкогольних напоїв” (м. Київ);  

- ПАТ “Завод “Нева” у спеціалізованих виставках у  

виставковому центрі “Київ Експо плаза” (м. Київ). 

 - оновлення каталогу продукції промислових 

підприємств-експортерів міста Хмельницького 

Інформація про експортні можливості промислових 

підприємств міста надана облдержадміністрації для формування 

узагальненого експортного каталогу підприємств області. 

– 

 - сприяння своєчасному відшкодуванню податку на 

додану вартість промисловим підприємствам міста, які 

мають вагомий виробничий та експортний потенціал (у 

разі їх звернень) 

У звітному періоді звернень щодо сприяння відшкодуванню 

податку на додану вартість від промислових підприємств не 

надходило. 

– 

 3.1.4. Ефективне управління об’єктами комунальної власності та регулювання у сфері земельних відносин  
7.  Забезпечення ефективного управління та контролю за 

діяльністю комунальних підприємств: 
 – 

 - забезпечення розгляду на засіданнях балансових 

комісій показників фінансово-господарської діяльності 

підприємств комунальної власності міста, підготовка 

пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи 

За підсумками роботи комунальних підприємств у 2014 році 

проведено засідання балансової комісії, на яких розглянуто 

роботу 23 підприємств. На засіданнях підприємствам надано 

доручення, направлені на підвищення ефективності їх роботи, 

забезпечення раціонального використання енергоресурсів. За 

результатами роботи балансової комісії прийнято рішення 

виконавчого комітету від 23.04.2015 р. №289 “Про підведення 

підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що 

належать до комунальної власності територіальної громади                

м. Хмельницького”. 

– 

 - посилення фінансового контролю за діяльністю 

комунальних підприємств у частині забезпечення 

прибуткової діяльності, виконання затверджених 

показників фінансових планів на 2015 рік 

За підсумками роботи за 9 місяців 2015 року прибутки 

отримали 13 комунальних підприємств у сумі 1,4 млн.грн. 

Затверджені плани по доходах виконали 22 комунальних 

підприємства (57,9% від загальної кількості підприємств). 

Показники фінансового результату в межах затвердженого 

фінансового плану виконали 12 комунальних підприємств (38,6% 

від загальної кількості підприємств). 

– 

 - зменшення залежності комунальних підприємств від 

бюджетного фінансування за рахунок розвитку 

госпрозрахункової діяльності 

За рахунок залучення окремими комунальними 

підприємствами додаткових коштів частка бюджетного 

фінансування в загальному обсязі доходів підприємств 

зменшилась. Так, за 9 місяців 2015 року із 11 комунальних 

підприємств, які отримують бюджетне фінансування, по 8 

підприємствах відсоток бюджетних коштів у загальній сумі 

– 

http://http/www.agroinkom.com.ua/ru/beer
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доходів зменшився у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року. 

8.  Підвищення ефективності використання майна 

комунальної власності міста:  
  

 - забезпечення ефективної та прозорої передачі в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності 

У 2015 році проведено 6 конкурсів з визначення орендарів 

нерухомого майна, в яких взяли участь 19 заявників. За його 

результатами передано в оренду 10 приміщень, загальною 

площею 345,7 кв.м. Загальна початкова місячна орендна плата 

становила 11580,1 грн., запропонована орендна плата склала 

19602,0 грн., до міського бюджету щомісячно додатково 

надходитиме близько 8,0 тис.грн.  

Укладено 479 договорів оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності, у т.ч. 265 договори продовжено. 

– 

 - посилення контролю за ефективним та цільовим 

використанням комунального майна, переданого в 

оренду 

Протягом звітного періоду проведено обстеження 280 

приміщень міської комунальної власності, які здаються в оренду, 

щодо їх цільового використання та належного санітарного і 

технічного стану. 

Крім цього, балансоутримувачі один раз на три місяці 

проводять обстеження зданого в оренду майна, про що складають 

відповідний акт, в якому зазначають технічний та санітарний 

стан приміщення на дату обстеження та використання його за 

цільовим призначенням.  

– 

 - проведення ефективної претензійно-позовної роботи по 

стягненню заборгованості по орендній платі за 

використання майна комунальної власності 

За 2015 рік нараховано 12163,4 тис.грн. орендної плати, 

стягнуто – 11796,1 тис.грн., рівень сплати становив 97,0%. 

Заборгованість по орендній платі станом на 01.01.2016 р. 

становила 1,2 млн.грн., що на 368,5 тис.грн. більше, ніж на 

відповідну дату попереднього року. 

У звітному періоді направлено 216 претензій орендарям на 

суму 1103,3 тис.грн., 8 позовних заяв щодо стягнення 

заборгованості по орендній платі на суму 766,1 тис.грн., 22 

пропозиції на розірвання договорів оренди, 4 позовних заяви на 

дострокове розірвання договору оренди та зобов’язання 

повернути орендоване приміщення, 1 позовна заява на стягнення 

неустойки у сумі 6,9 тис. гривень. 

– 

 - проведення капітальних ремонтів будівель та 

приміщень комунальної власності з метою покращення 

Проведено ремонти окремих приміщень будівель на                   

вул. Кам’янецькій, 2, вул. Проскурівського підпілля, 71,                 

1177,8 – ВК  
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їх експлуатаційної привабливості; прс. Миру, 84/1, вул. Грушевського, 64, вул. Проскурівській, 4/3 

та 44, вул. Шевченка, 99, вул. Гагаріна, 18 та ін.  

 - оприлюднення інформації в засобах масової інформації 

та на офіційному веб-сайті міської ради щодо переліку 

вільних приміщень комунальної власності, які 

пропонуються для надання в оренду та приватизації. 

Інформація про вільні приміщення комунальної власності, які 

пропонуються для надання в оренду та приватизації, 

систематично публікується в газеті міської ради “Проскурів” та 

розміщується на офіційному веб-сайті міської ради.  

– 

9.  Вдосконалення системи управління земельними 

ресурсами: 
  

 - проведення комплексу землевпорядних, 

землеоціночних робіт з підготовки ділянок до продажу; 

Приведено у відповідність до чинного законодавства 

землевпорядну документацію 38 земельних ділянок, які 

передаватимуться в оренду шляхом проведення земельних 

аукціонів. 

– 

 - забезпечення раціонального використання земель в 

межах міста; 

Відповідно до Земельного кодексу України міською радою 

здійснюється контроль за цільовим використанням земель 

комунальної власності. Передача земельних ділянок у власність 

або оренду здійснюється згідно з їх цільовим призначенням.  

 

 - встановлення в натурі (на місцевості) межі 

прибережної захисної смуги річки Південний Буг та 

річки Плоскої (в центральній частині міста); 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

 - розробка Генерального плану нового масиву 

індивідуальної забудови в мікрорайоні Ружична для 

розподілу між громадянами в порядку черговості. 

Розроблено Генеральний план нового масиву індивідуальної 

забудови в мікрорайоні Ружична для розподілу між громадянами 

в порядку черговості. 

35,0 – МБ 

10.  Забезпечення дохідності бюджету м. Хмельницького від 

зростання ефективності землекористування, 

удосконалення та подальшого розвитку земельних 

відносин: 

  

 - організація та проведення земельних аукціонів; Затверджено проекти землеустрою по 38-ми земельних 

ділянках, які передаватимуться в оренду шляхом проведення 

земельних аукціонів.  

– 

 - сприяння в межах компетенції в оформленні права 

власності та користування земельними ділянками; 

На підставі поданого заявником пакету документів 

проводиться підготовка рішень міської ради щодо оформлення 

права власності та користування земельними ділянками. За 2015 

рік міською радою прийнято 118 таких рішень.  

– 

 - укладання договорів оренди земельних ділянок та 

приведення їх у відповідність до вимог законодавства у 

частині визначення розміру орендної плати за землю. 

При розробці та укладанні договорів оренди земельних 

ділянок враховуються всі вимоги чинного законодавства України. 

Станом на 01.01.2016 року усі укладені договори на оренду 

– 
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земельної ділянки приведені у відповідність до вимог 

законодавства у частині визначення розміру орендної плати за 

землю. 

 Всього:  35,0 – МБ 

1177,8 – ВК 

 3.1.5. Підтримка розвитку підприємницької діяльності та покращання бізнес-середовища 

11.  Ефективна реалізація принципів державної 

регуляторної політики: 
  

 - оприлюднення проектів регуляторних актів, 

проведення їх обговорення за участю громадськості та 

врахування обґрунтованих пропозицій громадськості; 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об'єднань у 2015 році на офіційному сайті 

Хмельницької міської ради та у газеті “Проскурів” було 

опубліковано 13 проектів рішень (10 рішень міської ради та 3 

рішення виконавчого комітету) та аналіз їх регуляторного впливу, 

з них: 

- “Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої 

сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. “Про впорядкування 

орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської 

ради”; 

- “Про затвердження Порядку приєднання об’єктів до систем 

централізованого водопостачання та водовідведення комунальної 

власності територіальної громади міста Хмельницького”; 

- “Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської 

ради від 30.04.2014 р. № 8” (щодо внесення змін до Положення 

про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на 

території м. Хмельницького); 

- “Про внесення змін та доповнень до Порядку участі 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Хмельницького”; 

- “Про внесення змін та доповнень в рішення 37-ї сесії 

Хмельницької міської ради від 30.04.2014р. № 8 “Про 

затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку і 

розваг на території м. Хмельницького” із внесеними змінами 

рішенням сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014 р. № 13 та 

50-ї сесії міської ради від 27.05.2015р. № 11”; 

- “Про внесення змін та доповнень до рішення двадцять 

четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. № 54”; 

–  
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- “Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради від 

30.10.2013 р. № 11”; 

- “Про встановлення місцевих податків та зборів у                                    

м. Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради”; 

- “Про проведення обстеження пасажиропотоків”; 

- “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

13.05.2010 № 556 “Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 10.06.2004 № 327 “Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами у місті Хмельницькому”; 

- “Про встановлення тарифів на транспортні послуги по 

перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському 

пасажирському транспорті загального користування“. 

 - здійснення перегляду регуляторних актів щодо їх 

відповідності принципам державної регуляторної 

політики та приведення їх у відповідність до вимог 

чинного законодавства; 

У 2015 році здійснено перегляд 4 рішень міської ради: 

- “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату 

чинності рішень сесії міської ради” та прийнято рішення від 

04.03.2015 року № 28 про внесення змін до нього; 

- “Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Хмельницького” та прийнято рішення від 08.04.2015 року       

№ 37 про внесення змін до нього; 

- “Про затвердження Положення про надання послуг у сфері 

відпочинку і розваг на території м. Хмельницького” та прийнято 

рішення від 27.05.2015 р. № 11 про внесення змін до нього; 

- “Про посилення профілактичного впливу і протидії проявам 

пияцтва та алкоголізму серед населення м. Хмельницького” та 

прийнято рішення від 23.09.2015 р. № 10 про внесення змін до 

нього. 

– 

 - проведення відстежень результативності прийнятих 

регуляторних актів та оприлюднення звітів про 

відстеження; 

Відповідно до плану-графіку проведення заходів з 

відстеження власних регуляторних актів Хмельницької міської 

ради та виконавчого комітету на 2015 рік протягом звітного року 

здійснено відстеження результативності 30 регуляторних актів. 

Звіти про відстеження оприлюднені на офіційному веб-сайті 

міської ради у розділі “Регуляторна політика”. 

– 

 - забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої 

влади з підприємцями та їх громадськими об'єднаннями. 

Міська рада постійно співпрацює з асоціаціями та іншими 

громадськими організаціями, які сприяють залученню інвестицій 

в місто. Представники торгово-промислової палати, громадських 

– 
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організацій підприємців є членами консультаційно-дорадчих 

органів міської ради, зокрема, координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва, ради з питань інвестицій тощо. 

Станом на 01.01.2016 року у м. Хмельницькому 

зареєстровано дві громадські організації, які є суб’єктами 

підприємництва, а саме ГО “Хмельницький, Самооборона і 

громадський контроль” та ГО “Українсько-Польський Центр 

Поділля”. 

Крім цього, на території міста зареєстровано 15 об’єднань 

підприємців за галузевим принципом. 

12.  Підтримка підприємницької ініціативи:   

 - підтримка створення та діяльності об'єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва, в т. ч. 

сприяння діяльності Центру підтримки підприємництва; 

За сприянням міської ради продовжує роботу Центр 

підтримки малого підприємництва, яким за 2015 рік проведено 51 

семінар-тренінг, в якому взяли участь 663 особи, зустріч з 

представниками Всеукраїнської громадської організації 

“Жіночий Консорціум України”, на якій обговорювались питання 

щодо самозайнятості жінок та можливостей надання податкових 

канікул для жінок-підприємців, що розпочинають свій бізнес, 18 

підприємців безкоштовно користувались ресурсами центру 

(приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпе-

чення). 

За фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції 

на базі Центру реалізується проект “Стабілізаційна підтримка 

внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад у розвитку 

мікропідприємництва”. За результатами конкурсного відбору 

бізнес-планів 56 учасників отримали грантову допомогу у сумі 

75,5 тис. грн. на придбання обладнання та для реалізації власних 

бізнес-ідей. 

– 

 - проведення семінарів та круглих столів із залученням 

підприємців та їх громадських об'єднань з обговорення 

проблемних питань підприємницької діяльності, 

проведення засідань координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва; 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва взяли участь 

у: 

- навчальному семінарі “Експорт продукції до країни ЄС”, 

який проходив в Хмельницькій торгово-промисловій палаті; 

- науково-практичному семінарі на тему: “Новації в 

оподаткуванні” (м. Київ); 

- семінарі на тему: “Забезпечення відповідності нехарчової 

продукції європейським вимогам задля їх подальшого 

–  
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безперешкодного доступу до ринку ЄС” (м. Львів); 

- засіданні круглого столу “Про запровадження реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) з 01.07.2015 року”                              

(м. Хмельницький); 

- стажуванні в рамках програми SABIT “Регіональний 

економічний розвиток. Підприємства малого та середнього 

бізнесу” (США); 

- бізнес-форумі “Україна-США: питання експорту” (м. Київ); 

- Україно-Австрійському бізнес-форумі (Австрія); 

- III Міжнародному формі “Польський Бізнес День”                      

(м. Київ). 

В місті створено координаційну раду з питань розвитку 

підприємництва, на засіданнях якої обговорюються нагальні 

питання ведення бізнесу. Зокрема, 22 вересня 2015 року відбулося 

засідання координаційної ради, на якому обговорювались 

пропозиції до концепції податкової реформи та діючих 

нормативно-правових документів з питань податкового 

адміністрування. 

Суб’єктам підприємництва міста постійно надається 

інформація щодо можливості участі у різних заходах, 

спрямованих на вирішення проблемних питань ведення бізнесу. 

 - організація виставок, ярмарків, ділових переговорів, 

бізнес-зустрічей із залученням суб'єктів малого та 

середнього бізнесу; 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва взяли участь у 

наступних заходах:  

- засіданні круглого столу на тему: “Врегулювання проблем у 

відносинах між виробниками (постачальниками) продовольчих 

товарів та роздрібними торговельними мережами: українські 

проблеми, світовий досвід” у торгово-промисловій палаті України, 

(м. Київ); 

- Форумі для продовольчого бізнесу України – Продовольча 

Стратегія-Ініціатива 2015 у торгово-промисловій палаті України,     

(м. Київ); 

- засіданні круглого столу на тему “Відкрите вікно: Кувейт, 

Таїланд, Китай, ПАР” у торгово-промисловій палаті України,          

(м. Київ); 

- засіданні круглого столу на тему “Як прискорити 

забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку 

– 
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підприємств і економіки України” у торгово-промисловій палаті 

України, (м. Київ); 

- спільному засіданні Антикризової ради громадських 

організацій України та Державної регуляторної служби України 

щодо обговорення поточної регуляторної політики, дерегуляції 

господарської діяльності та проблем підприємництва в Україні у 

торгово-промисловій палаті України, (м. Київ); 

- засіданні круглого столу на тему: “Податкова реформа та 

дерегуляція: що потребує бізнес” у Хмельницькій торгово-

промисловій палаті;  

- семінарі від провідних європейських компаній на тему: 

“Рішення від підлоги до стелі” у Хмельницькій торгово-

промисловій палаті; 

- зустрічі з в.о. голови Міжнародної спілки бізнесменів 

України та Туреччини (TUID), (м. Київ); 

- зустрічі з президентом Болгарії у торгово-промисловій 

палаті України, (м. Київ); 

- зустрічі з представниками китайської делегації з 

інвестиційних питань, (м. Хмельницький); 

- семінарі “Банкрутство чи розквіт? Безпека бізнесу в 

критичних ситуаціях” у Хмельницькій торгово-промисловій 

палаті. 

 - залучення 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“ чотири представники бізнесу міста 

пройшли стажування у Німеччині. 

– 

 - сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед 

безробітних шляхом проведення профорієнтаційної 

роботи, організації відповідної професійної підготовки, 

надання одноразової допомоги по безробіттю для 

започаткування підприємницької діяльності; 

З метою сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед 

безробітних міським центром зайнятості проведено: 

- 14 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 179 осіб. 

Надано 220 безоплатних індивідуальних та групових 

1773,9 – фонд 

загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування у 

випадку 

безробіття 



 22 

консультацій з питань започаткування підприємницької 

діяльності. 

У 2015 році 88 безробітним виплачено одноразову допомогу 

для організації підприємницької діяльності, 97 осіб пройшли 

професійну підготовку за професіями, які дозволяють займатися 

підприємницькою діяльністю. 

 - надання всебічної допомоги з питань організації та 

ведення підприємницької діяльності особам з 

функціональними обмеженнями. 

У 2015 році на обліку в центрі зайнятості перебувало 347 осіб 

з обмеженими фізичними можливостями, з яких 47 осіб 

працевлаштовано, 15 осіб отримали одноразову допомогу для 

організації підприємницької діяльності, 30 – проходили 

профнавчання, 12 – перебували на тимчасових роботах. 

– 

 Всього:  1773,9 - 

ФЗДССВБ 

 3.1.6. Адміністративна та інформаційна політика 

13.  Підвищення якості надання адміністративних послуг та 

інформаційно-консультативного, аналітичного 

забезпечення суб'єктів підприємництва: 

  

 - розширення спектру адміністративних послуг, які 

можуть надаватись через Центр надання 

адміністративних послуг шляхом залучення до співпраці 

з ЦНАП територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади; 

Протягом звітного періоду розширено спектр 

адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, а саме 

доповнено Перелік адміністративних послуг, суб’єктом надання 

яких є Хмельницький міський відділ Державної міграційної 

служби України в Хмельницькій області та Реєстраційна служба 

Хмельницького міськрайонного управління юстиції. Станом на 

01.01.2016 року надається 203 види адміністративних послуг. 

У 2015 році громадянам та суб’єктам господарювання надано 

76,6 тис. адміністративних послуг. 

Для виконання норм Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов 

ведення бізнесу (дерегуляція)» та з метою належної організації 

роботи  в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно 5 адміністраторів Управління підключені до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. Розпочато прийом 

документів у цій сфері.  

Адміністратори Управління підключені до Державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб.  

Встановлено додатково 5 автоматизованих робочих місць 

–   
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для адміністраторів Управління та залучених представників 

державних органів.  

Здійснюється щоденний запис до черги на влаштування 

дітей дошкільного віку у дошкільні навчальні заклади.  

 - продовження роботи щодо удосконалення системи 

адміністративних послуг шляхом мінімізації кількості 

документів та процедурних дій, що вимагаються для 

отримання адміністративних послуг; 

Адміністративні послуги Хмельницькою міською радою 

надаються відповідно до державних стандартів та діючого 

законодавства України. 

 

– 

 - здійснення моніторингу якості надання 

адміністративних послуг, в тому числі шляхом 

анкетування або опитування заявників, проведення 

консультацій з громадськими організаціями; 

З червня 2014 року здійснювався щоденний моніторинг 

якості наданих адміністративних послуг шляхом голосування 

талонами, які отримують відвідувачі через електронну систему 

керування чергою в Управлінні адміністративних послуг. За його 

результатами у 2015 році 51,4 тис. відвідувачів (97,1%) позитивно 

оцінили роботу Управління. Інформація про результати оцінки 

роботи адміністраторів розміщена на веб-сайті ЦНАП 

(cnap.khmelnytsky.com) та щомісячно оновлюється. 

– 

 - підвищення кваліфікації адміністраторів, державних 

адміністраторів, представників суб'єктів надання 

адміністративних послуг та дозвільних органів шляхом 

проведення навчальних семінарів та тренінгів; 

З метою підвищення кваліфікації державні адміністратори 

взяли участь у: 

- тематичному короткотерміновому семінарі на тему 

“Надання адміністративних послуг: практичні аспекти”               

(м. Львів); 

- засіданні Секції з питань адміністративних послуг, яке 

проводила Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування “Асоціація міст України” в рамках проекту 

“Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого 

самоврядування в Україні” (м. Кривий Ріг); 

- семінарі “Вдосконалення діяльності центру надання 

адміністративних послуг” за участю представників Центру 

політико-правових реформ (м. Київ) та Центру досліджень 

місцевого самоврядування (м. Львів); 

- селекторній нараді з питань підключення до єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та до Реєстру речових прав на нерухоме майно. 

– 

 - забезпечення функціонування та своєчасного 

наповнення актуальною інформацією сторінки ЦНАП на 

офіційному веб-сайті міської ради; 

Забезпечено технічний супровід, функціонування та 

наповнення офіційного веб-сайту ЦНАП Хмельницької міської 

ради http://cnap.khmelnytsky.com/, на якому представлена вся 

– 

http://cnap.khmelnytsky.com/
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необхідна одержувачам послуг інформація. 

На веб-сайті створено новий розділ “Паспорт громадянина 

України. Реєстрація”, в якому надаються роз’яснення щодо 

видачі та оформлення паспорта громадянина України. Оновлено 

розділ “Адміністративні послуги”. 

 - проведення реконструкції приміщення та відкриття 

філії Центру надання адміністративних послуг. 

Виконання заходу перенесено на 2016 рік.  

14.  Забезпечення повноти та оперативності інформування 

територіальної громади міста про діяльність органів 

місцевого самоврядування: 

  

 - висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих 

органів на офіційному веб-сайті міської ради у мережі 

Інтернет; 

Забезпечено технічний супровід, функціонування та 

наповнення офіційного веб-сайту міської ради 

http://khmelnytsky.com/. 

Постійно на офіційному веб-сайті міської ради 

висвітлювалась інформація про роботу міської влади та заходи, 

які проводяться у місті. Протягом 2015 року до місцевих і 

центральних засобів масової інформації, електронних ЗМІ, 

Інтернет порталів надано 1749 інформаційних матеріалів (прес-

релізи, анонси подій, оголошення, вітання, звернення до 

мешканців міста тощо). 

Створено новий розділ “Електронне звернення“. 

– 

 - інформатизація процесів роботи міських посадовців та 

оснащення їх робочих місць сучасними програмно-

технічними засобами; 

Прийнято Програму впровадження електронного 

урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки, за 

рахунок реалізації якої створюватимуться ефективні механізми 

управління з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Протягом звітного періоду проведено: 

- встановлення та оновлення програмного забезпечення на 

персональних комп'ютерах посадових осіб міської ради; 

- заміну комп’ютерів на 35 робочих місцях; 

- модернізацію сервера системи керування чергою для 

використання його як резервного сервера для Управління 

адміністративних послуг; 

- перенесено до серверної та переналаштовано 6 серверних 

станцій та одне файлове сховище.   

Забезпечено: 

– 
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- технічний супровід та функціонування баз даних обліку 

реєстраційних карток вхідної/вихідної кореспонденції, яка 

проходить через канцелярію, відділ роботи із зверненнями 

громадян, Управління надання адміністративних послуг; 

- формування бази даних електронної карти міста; 

- технічний супровід системи голосування під час проведення 

сесій міської ради. 

З метою впровадження нових інформаційних систем:  

- розроблені функціонально-технічні вимоги до системи 

Внутрішнього порталу виконавчих органів Хмельницької 

міської ради;  

- продовжувались технологічні роботи по запуску системи 

електронного документообігу (програмне рішення для 

автоматизації опрацювання звернень громадян, замовників 

адміністративних послуг, ділових листів від юридичних осіб та 

нормативних актів), розпочаті у попередні роки. 

 - вдосконалення єдиної інформаційної системи 

комунальних платежів міста та формування бази даних 

відомостей про забезпеченість житловою площею та 

комунальними послугами населення для спрощення 

процедури надання субсидій; 

Забезпечено: 

- функціонування Єдиної інформаційної мережі комунальних 

платежів міста Хмельницького; 

- технічну підтримку та функціонування бази даних 

відомостей для спрощення процедури надання субсидій.  

За 2015 рік використано більше 165,8 тис. електронних 

довідок для нарахування субсидій та інших соціальних виплат. 

Для управління праці, соціального захисту населення 

розроблені спеціальні електронні довідки для розрахунку 

компенсацій вартості послуг теплопостачання. 

– 

 - створення конкурентоспроможного телевізійного та 

радіо продукту МКП “МТРК “Місто”, популяризація 

газети “Проскурів”. 

Для створення конкурентоспроможного телевізійного та 

радіо продукту МКП “МТРК “Місто” придбано дві сучасні 

цифрові відеокамери Panasonic AG-AC90, робочу станцію для 

нелінійного телемонтажу на базі процесора INTEL CORE. 

Встановлено новітнє звукопоглинаюче та звукорозсіююче 

покриття у радіостудії підприємства. Обладнано залу для 

проведення прес-конференцій та круглих столів. 

Для популяризації газети “Проскурів” активно працює центр 

соціально-економічного моніторингу газети, в якому проводяться 

прес-конференції, брифінги, дискусійні клуби з актуальних 

281,5 – МБ 
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питань життєдіяльності міста, до участі в яких залучається 

громадськість міста.  

Газета виступає інформаційним спонсором численних 

культурно-мистецьких заходів, що відбуваються в місті. 

 Всього:  281,5 – МБ 

 3.1.7. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг 

15.  Розвиток мережі закладів торговельного та 

побутового обслуговування, забезпечення мешканців 

міста продовольчими товарами за цінами виробника: 

  

 - сприяння розширенню мережі об’єктів торгівлі та 

сфери послуг із забезпеченням їх територіальної 

доступності для населення; 

Станом на 01.01.2016 року в місті функціонує 1818 об’єктів 

торгівлі, 470 закладів ресторанного господарства та 410 об’єктів 

побуту.  

З метою забезпечення територіальної доступності до об’єктів 

торгівлі мешканців мікрорайонів міста протягом 2015 року 

відкрито: магазини по продажу продовольчих товарів на                  

вул. Волочиській (транспортна зупинка “Залізничний вокзал – 

рух у центр міста”), непродовольчих товарів на вул. Трудовій, 

5/5Б та на вул. Подільській, 54, транспортних засобів та їх 

складових на вул. Прибузькій, 44; торговий центр на вул. Нижній 

Береговій, 42/1; торгово-сервісний центр на вул. П. Мирного, 1/3; 

майстерня шиномонтажу та заміни автомобільних мастил на вул. 

Трудовій, 5/5Б, супермаркет “Комфорт-центр” на вул. 

Старокостянтинівське шосе. 

Протягом звітного періоду зареєстровано 198 декларацій 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі, 

укладено 284 договори особистого строкового сервітуту. 

Згідно з договорами особистого строкового сервітуту до 

міського бюджету надійшло 3123,3 тис.грн., що на 446,3 тис.грн. 

або на 16,9% більше, ніж у 2014 році.  

– 

 - запровадження сучасних стандартів торговельного і 

побутового обслуговування, створення умов для 

розвитку організованих форм торгівлі; 

У м. Хмельницькому продовжує розвиватися торговельна 

інфраструктура та мережа об’єктів з надання послуг населенню, 

адаптованих до європейських стандартів, створюються умови для 

здорової ринкової конкуренції. Зокрема: запроваджено продаж 

товарів за методом самообслуговування, замовлення товарів 

через мережу Інтернет, здійснення розрахункових операцій за 

– 
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допомогою банківських карток, дисконтні картки на знижки, 

акційний продаж товарів тощо. 

В місті набирає популярності доставка їжі та промислових 

товарів за замовленням. Такий вид торгівлі здійснюють кухня 

“Cook drave”, піцерія “Мак Смак” та “Інтернет-магазин”.  

 - проведення міських ярмарків із реалізації 

сільськогосподарської продукції та продовольчих 

товарів із залученням до участі в них товаровиробників 

із різних районів області; 

Проведено 13 сільськогосподарських ярмарок з продажу 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, в яких 

взяли участь фермерські господарства області та місцеві 

товаровиробники.  

– 

 - забезпечення функціонування постійно-діючої 

виставки-ярмарку на Львівському шосе, 14; 

Продовжує діяти постійно діюча виставка-ярмарок на 

Львівському шосе, 14, на якій здійснюють торгівлю 28 

товаровиробників. 

– 

 - проведення моніторингу цін на соціально значущі 

продовольчі товари; 

Постійно проводиться моніторинг цін на соціально значущі 

продовольчі товари у роздрібній торговельній мережі. 

Так, у грудні 2015 року до листопада 2015 року зафіксовано: 

- зменшення на 1,1-3,9% середніх цін на свинину, вирізку 

яловичину, ковбаси варені, сосиски, рибу морожену, рис, батон, 

капусту, моркву, огірки, цибулю ріпчасту, майонез, горілку; 

- зростання на 1,1-10,7% середніх цін на овочі, яйця, олію 

соняшникову, сало, молоко, фрукти, сметану, крупи гречані, 

манні, кисломолочну продукцію, цукор, мед натуральний. 

– 

 - сприяння подальшій розбудові інфраструктури міських 

ринків, створенню належних умов для працівників, 

підвищення рівня обслуговування покупців; 

У місті функціонує 41 ринок, 10 торгових майданчиків та 17 

торгових рядів, де здійснюють підприємницьку діяльність понад 

20 тис. фізичних осіб-підприємців.  

Адміністраціями ринків вживались відповідні заходи для 

забезпечення належних умов для купівлі-продажу товарів та 

здійснення підприємницької діяльності, а саме:  

- ТОВ “Речовий ринок “ВВК Поділля 2” виконано ремонт 

водогону, каналізаційних стоків, адмінбудівлі та дахового 

покриття камери схову, ямковий ремонт території ринку, 

поточний ремонт електромереж, замінено 2 пожежних гідранти, 

виконано благоустрій торгового ряду на вул. Будівельників; 

- МКП ринок “Ранковий” виконано благоустрій майданчика 

із щебеневим покриттям на вул. Толстого (Фельштинський 

переїзд), благоустрій асфальтобетонного покриття, встановлено 

навіси із стаціонарними столами, криті прилавки, здійснено 

514,6 – ВК 
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монтаж електромережі та монтаж зливної системи першої черги 

прилавків на секторі ринку на прв. Гвардійському, 21, 

встановлено огорожу на алеї вздовж будинків на секторі ринку на 

вул. Кам’янецькій № 84, 86 та на секторі ринку на вул. 

Хотовицького;  

- ПП “Ринок Дарсон” проведено асфальтування території 

ринку та ремонт електромереж; 

- ТОВ ринок “Деніокс” виконано ремонт дахового покриття, 

електромереж, облаштування додаткового проїзду до ринку з вул. 

Геологів на парковку; 

- ТОВ “Ринок “Сардонікс” відремонтовано зливну 

каналізацію на вул. Геологів, асфальтове покриття території 

ринку, пожежні гідранти, електромережі. 

 - проведення конкурсів професійної майстерності 

“Кращий кухар” та “Кращий продавець”. 

Проведено конкурси професійної майстерності: 

- “Кращий кухар міста Хмельницького 2015”, переможцем 

якого визначено кухаря 5-го розряду кафе “Меркурій” – Шовдру 

Інну Миколаївну; 

- “Кращий продавець міста Хмельницького 2015”, 

переможцем якого визначено продавця продовольчих товарів 

магазину “Вопак” ТОВ “Пакко Холдінг” – Мелешко Ганну 

Юріївну.  

– 

16.  Посилення протидії несанкціонованій і стихійній 

торгівлі:  
  

 - впорядкування розміщення тимчасових споруд у сфері 

торгівлі та побутового обслуговування; 

За результатами проведених обстежень тимчасових споруд, у 

яких розміщені заклади торгівлі та побуту, продовжувалась 

робота по виготовленню нових паспортів прив’язки споруд, у 

яких фактично зайняті площі не відповідають площам, 

обумовленим у договорах.  

Станом на 01.01.2016 року суб’єктами господарювання 

замовлено 217 нових паспортів прив’язки тимчасової споруди, на 

підставі яких укладатимуться нові договори. Додатково сплачено 

до міського бюджету 2826,1 тис. грн., у т.ч. у 2015 році – 262,2 

тис. гривень. 

– 

 - посилення взаємодії з контролюючими, наглядовими, 

податковими, правоохоронними органами з запобігання 

виникненню та ліквідації місць несанкціонованої та 

Протягом 2015 року спільно з контролюючими органами 

проведено 62 рейди по припиненню несанкціонованої торгівлі 

харчовими продуктами на вул. Гарнізонній, вул. Геологів, вул. 

– 
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стихійної торгівлі. Шевченка, прс. Миру, вул. Львівське шосе, вул. Проскурівського 

підпілля, вул. Кам’янецькій, за результатами яких складено 14 

протоколів про адміністративні правопорушення. 

Станом на 01.01.2016 року припинено несанкціоновану 

торгівлю на вул. Кам’янецькій. 

 Всього:  514,6 – ВК 

 3.2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 3.2.1. Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста 

17.  Модернізація та технічне переоснащення житлового 

фонду та комунальних підприємств: 
  

 - забезпечення належного утримання, ремонту та 

ефективної експлуатації житлового фонду, у тому числі 

проведення капітального ремонту покрівель, 

сантехнічних мереж, фасадів, заміни групових та 

встановлення нових запобіжних коробок та 

електрощитів; 

За 2015 рік проведено: 

- капітальний ремонт покрівель 36 житлових будинків; 

- заміну групових та встановлення нових розподільчих та 

запобіжних коробок та щитків в 11 житлових будинках; 

- відновлення в 4-х житлових будинках зовнішньої 

штукатурки та пофарбовано фасади; 

- ремонт димових та вентиляційних труб на даху житлового 

будинку на пр. Миру, 71/2; 

- улаштування підкачувально-насосних станцій в житлових 

будинках на вул. Старокостянтинівське шосе, 22 та вул. 

Щербакова, 24; 

- заміну непридатної освітлювальної електропроводки та 

електричних пристроїв у житлових будинках на вул. Вінницьке 

шосе, 92, вул. Зарічанській, 12, вул. Трудовій; 

- заміну трубопроводу водопостачання в житловому будинку 

на вул. Гастело, 6/1; 

- відновлення внутрішньої каналізації у житловому будинку 

на прв. Некрасова, 1; 

- укріплення натяжними металевими зв’язками житлових 

будинків на вул. Гагаріна, 18/1, вул. Червонофлотській, 42/2; 

- відновлення пошкоджених сходів в житлових будинках на 

вул. Проскурівського підпілля, 52/1, вул. Львівське шосе, 14, вул. 

Інститутській, 6/3, вул. Володимирській, 110; 

- заміну газових плит в 3-х житлових будинках; 

- капітальний ремонт гуртожитку на вул. Інститутській, 8; 

- капітальний та поточний ремонт прибудинкових територій 

28327,1 – МБ 
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247 житлових будинків (65,8 тис.кв.м) тощо.  

Виготовлено 5 проектів та проведено їх експертизу на  

утеплення фасадів житлових будинків. 

Житлово-експлуатаційними конторами міста відремонтовано 

230 під’їздів. 

 - проведення експертного обстеження, модернізації, 

капітального ремонту та заміни ліфтів в житлових 

будинках; 

Проведено експертну оцінку технічного стану 219 ліфтів в 

житлових будинках.  

Проведено капітальний ремонт ліфта в житловому будинку 

на вул. Проскурівській, 71 та заміну тягового канату і лебідки 

ліфта в житловому будинку на вул. І.Франка, 55. 

Виготовлено 5 проектів та проведено їх експертизу на заміну 

тягових канатів ліфтів в житлових будинках. 

1236,4 – МБ 

 - придбання техніки для покращання матеріально-

технічної бази комунальних підприємств. 

Протягом 2015 року придбано: 

- для МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” – екскаватор 

“Борекс”, рубальну машину, вантажний причіп-самоскид, захват 

колоди, автокран КС-3579, автомобіль МАЗ 6317 з причепом, 

автомобіль МАЗ 5340 з маніпулятором, котли, електрокотли, 

геліоколектори; 

- для КП “Південно-Західні тепломережі” – три генератори, 

електричні насоси, шумозахисний екран для когенераційної 

установки, екскаватор-бульдозер; 

- для ХКП “Міськсвітло” – легковий автомобіль, бензопилу, 

обладнання диспетчерського пункту, компресор, гідравлічний 

трубогін, бурильно-кранову машину, гідравлічний трубо гін, 

перфоратор, кутову шліфувальну машину; 

- для ХКП “Електротранс” – спеціалізований автомобіль для 

ремонту контактної мережі АТ-70;  

- ХКП “Спецкомунтранс” – автомобільні шини та сітчасті 

огорожі; 

- для СКП “Хмельницька ритуальна служба” – автомобіль 

“Форд транзит” (катафалк), бензогенератор, 2 бензопили, 

електропилу, 3 мотокоси, фургон малотоннажний; 

- для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг - 

каток комбінований, фрезу колісну, мобільну установку 

асфальтопереробного обладнання, причіпне підмітально-

прибиральне обладнання “Брод-Вей”; 

46952,9 – МБ 

5232,9 – ВК 
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- для КП по зеленому будівництву та благоустрою міста –

косарку, мінімийку, твердопаливний котел, 2 кущорізи, 

висоторіз, газонокосарку, автогідропідіймач; 

- для міського комунального аварійно-технічного 

підприємства – пневматичну рятувальну подушку, 4 шт. 

тестоанемометри, захисний одяг та каски; 

- для КП “Парки і сквери м. Хмельницького” – тракторний 

причіп, дорожню щітку, агрегат для перевезення води, косарки, 

грунтофрезу, кущорізи, мотоножиці; 

- для ЖЕК № 1 – багатофункціональний автомобіль, кутові 

шліфувальні машини, мотокоси, перфоратор, бензогенератор; 

- для ЖЕК № 2 – кутову шліфувальну машину, бензопилу, 

зварювальний інвертор, мотокосу,  насос, бетонозмішувач; 

- для ЖЕК № 3 – два багатофункціональних пристрої                        

(сканер, принтер, картриджі, блоки живлення), дві металічних 

шафи; 

- для ЖЕК № 5 – багатофункціональний автомобіль, 2 кутові 

шліфувальні машини, зварювальний інвертор, бензогенератор, 

перфоратор, бетонозмішувач, мотокосу; 

- для ЖЕК № 6 – багатофункціональний автомобіль,  

шуруповерт та дриль, комп’ютерна техніка; 

- для ЖЕК № 7 – 2 кутових шліфувальних машини, 

бензогенератор, перфоратор, мотопомпу, електролобзик, 

мотокосу. 

18.  Створення системи ефективного управління житлом:   

 - формування сприятливих умов для створення та 

функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; 

За 2015 рік створено 31 об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Станом на 01.01.2016 року в місті зареєстровано 262 ОСББ, 

які обслуговують житловий фонд, загальною площею                       

1040,5 тис.кв.м. 

– 

 - сприяння вдосконаленню функціонування Центру 

сприяння й підтримки ОСББ, у тому числі системи 

підготовки та перепідготовки управителів 

багатоквартирних будинків; 

Продовжував роботу інформаційний центр сприяння 

діяльності ОСББ, в якому проводилась інформаційно-

просвітницька робота про переваги ОСББ, надавались 

консультативні та юридичні послуги щодо їх створення, 

роз’яснення щодо порядку оформлення субсидій тощо. 

– 

 - передача одно- та двоповерхових будинків, в яких всі У 2015 році одно- та двоповерхові будинки, в яких всі – 
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квартири є приватною власністю, у власність 

мешканцям; 

квартири є приватною власністю, у власність мешканцям не 

передавались. 

 - забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків. 

Рішенням Хмельницької міської ради від 27.05.2015 р. № 16 

надано дозвіл на приватизацію гуртожитку на вул. 

Тернопільській, 9, який перебував у власності ПАТ “Електро”. 

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради 

від 28.05.2015  р. № 378 затверджено акт безоплатного 

приймання-передачі в комунальну власність територіальної 

громади міста гуртожитку на вул. Пілотській, 2/1А, який 

перебуває на балансі ПАТ “Хмельницьке авіапідприємство 

“Поділля-Авіа”. 

– 

19.  Поліпшення стану об’єктів благоустрою міста та 

системи вуличного освітлення: 
  

 - забезпечення належного утримання зелених насаджень, 

штучних споруд, малих архітектурних форм, кладовищ, 

фонтанів, мереж зовнішнього освітлення міста, 

проведення санітарного очищення та прибирання міста; 

Забезпечено належне утримання об’єктів благоустрою, 

зокрема виконано: 

- роботи по санітарному очищенню міста; 

- поточний ремонт та утримання кладовищ; 

- роботи з озеленення міста та догляду за зеленими 

насадженнями, благоустрою скверів та парків. 

14512,9 – МБ  

 - проведення капітального ремонту дитячих та 

спортивних майданчиків. 

Проведено капітальний ремонт 36 спортивних і дитячих 

майданчиків. 

1376,4 – МБ 

20.  Забезпечення безперебійного тепло-, водопостачання та 

водовідведення: 
  

 - продовження будівництва другої черги водогону від с. 

Чернелівка Красилівського району до міста 

Хмельницького; 

Проведено будівництво 3117 п.м другої черги водогону від   

с. Чернелівка Красилівського району до міста Хмельницького.  

30400,0 – ДБ  

3591,4 – МБ 

 - початок будівництва другої черги високонавантажених 

мулових майданчиків очисних споруд № 2; 

Захід не виконано через відсутність фінансування. – 

 - проведення будівництва, капітального ремонту та 

реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж, 

каналізаційно-насосних станцій № 7, 12; 

Станом на 01.01.2016 року виконано заміну 720 п.м 

водопровідних мереж та 76,0 п.м каналізаційних мереж. 

Проведено ремонт водопроводу першого підйому на 29 

свердловинах із частковою заміною пошкоджених труб та 

засувок. 

Проведено ремонт насосних агрегатів та обладнання на 

каналізаційно-насосних станціях № 7, 12. 

217,2 – ВК  
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 - відшкодування МКП “Хмельницькводоканал” за 

рахунок коштів міського бюджету частини витрат, 

понесених при забезпечені водопостачання споживачів, 

які підключені до водогону від с. Чернелівка 

Красилівського району до міста Хмельницького; 

Станом на 01.01.2016 року МКП “Хмельницькводоканал” 

відшкодовано з міського бюджету частину витрат, понесених при 

забезпечені водопостачання споживачів, які підключені до 

водогону від с. Чернелівка Красилівського району до міста 

Хмельницького.  

289,0 – МБ 

 - забезпечення своєчасної ліквідації аварійних ситуацій 

на об’єктах каналізаційного господарства; 

Протягом 2015 року МКП “Хмельницькводоканал” своєчасно 

ліквідовано 29 аварійних ситуації на об’єктах каналізаційного 

господарства. 

147,6 – ВК 

 - проведення робіт з реконструкції та заміни зношених 

теплових мереж на попередньоізольовані труби; 

Теплопостачальними підприємствами міста проведено 

реконструкцію та заміну 4,5 км зношених теплових мереж на 

попередньоізольовані труби. 

4373,0 – МБ   

9415,2 – ВК 

 

 - облаштування 6 мінікотелень на центральних теплових 

пунктах на вул. Зарічанській, 6/4-Б та 12/1-Б, пр. Миру, 

92, 95/2-В, 80-А, 73-А котлами КОЛВІ для гарячого 

водопостачання в літній період. 

Для забезпечення гарячим водопостачанням у літній період 

проведено реконструкцію центральних теплових пунктів на прс. 

Миру, 92, 95/2-В, 80-А, 73-А та вул. Зарічанській, 63/4-Б, 12/1-Б 

із встановленням котлів КОЛВІ.  

1843,3 – МБ   

480,0 – ВК 

 Всього:  102502,4 – МБ 

30400,0 – ДБ 

15492,9 – ВК 

 3.2.2. Підвищення енергоефективності 
21.  Підвищення енергоефективності будівель бюджетної 

сфери, житлових будинків, комунальних підприємств:  
  

 - реалізація проектів з енергозбереження у бюджетних 

закладах та на комунальних підприємствах, 

передбачених Програмою впровадження заходів 

Муніципального енергетичного плану міста на 2015 рік; 

В рамках реалізації заходів Муніципального енергетичного 

плану міста на 2015 рік бюджетними установами та 

комунальними підприємствами проведено: 

- заміну 1777 ламп розжарювання на енергозберігаючі; 

- заміну 1384 віконних та 181 дверного блоків на метало-

пластикові у бюджетних установах; 

- ремонт покрівель в ДНЗ № 11, 25, 32, 45, 47, 49, 50, 53, 57, 

ЗОШ № 21, 24, 29, ТБЛ;  

- ремонт систем теплопостачання у музеї історії міста, музеї-

студії фотомистецтва, бібліотеці-філії №3 та №8, школі 

іконопису “Нікош”, дитячій музичній школі №2, окремих 

закладах освіти та гідрохімічну промивку системи опалення в 

НВО №9 та в поліклініці № 3; 

- ремонт систем водопостачання  в закладах освіти (563,1 

11490,4 – МБ 

5189,7 – ВК  
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п.м);  

- встановлення 40 решіток та тепловідбивальних екранів на 

настінні радіатори; 

- остіклення вікон в місцях загального користування в 

багатоквартирних житлових будинках (2022,5 кв.м); 

- заміну та ремонт 1155 вхідних дверей в під’їздах 

багатоквартирних житлових будинків; 

- встановлено 11 лічильників обліку тепла в закладах 

культури; 

- встановлено 15 сучасних насосів на котельнях на вул. 

Кам’янецькій, 82, прв. Проскурівському, 1, вул. Майборського, 

50, вул. Чорновола, 122/2, вул. Свободи, 3/1, 44,                                 

вул. Зарічанській, 30, вул. Гречка, 10/1. 

- теплоізоляцію внутрішньобудинкових систем тепло- та 

водопостачання; 

- режимно-налагоджувальні роботи на 24 котлоагрегатах в 

котельнях на вул. Кам’янецькій, 46/1, 48/1, 82, вул. Сковороди, 

11, прс. Миру, 99/101, вул. Свободи, 22, вул. Толбухіна, 2 та ін.;  

- встановлення 18 регуляторів частоти обертів електро-

двигунів димососів та мережних насосів в котельнях Шпиталю  

інвалідів Великої Вітчизняної війни, прс. Миру, 99/101, вул. 

Водопровідній, 48, вул. Пілотській, 1; 

- заміну конвективної частини котлів КВГ-6,5 Ст№2 та ТВГ-

8М Ст№1 в котельнях на вул. Пілотській, 1 та Кам’янецькій, 46/1; 

- заміну екранних труб котла КВГМ-20 Ст №3 в котельні на 

вул. Рибалко, 32/1; 

- утеплення приміщень виробничого та адміністративного 

корпусу на ХКП “Електротранс”. 

 - впровадження теплогенеруючих установок з 

використанням альтернативних видів палива 

(встановлення твердопаливних котлів) та геліосистем на 

котельнях теплопостачальних підприємств міста; 

За 2015 рік МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” 

встановлено вісім твердопаливних котлів у котельнях на                       

вул. Озерній, 14, вул. Пілотській, 1, вул. Свободи, 2/1, прс. Миру, 

92, вул. М. Рибалка, 32/1. 

КП “Південно-Західні тепломережі” проведено пуско-

налагоджувальні роботи, встановлених у 2014 році, 

твердопаливних котлів у котельні на вул. Ричко, 1.  

6034,0 – МБ 

632,2 – ВК  

 

 

 

 

 

 - проведення реконструкції котелень; КП “Південно-Західні тепломережі” та МКП 3226,6 – МБ  
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“Хмельницьктеплокомуненерго” проведено реконструкцію 

котелень на вул. Тернопільській, 14/3, вул. Майборського, 5,              

вул. Чорновола, 122, вул. Кам’янецькій, 46/1, 48/1, вул. 

Зарічанській, 30, Гречка, 10/1, Шпиталю інвалідів Великої 

Вітчизняної війни та ЦТП на вул. Проскурівській, 65, вул. 

Подільській, 78, вул. Зарічанській, 6/4-Б, 12/1-Б, вул. Соборній, 

69, прс. Миру, 73-А, 80-А, 95/2, вул. Пилипчука, 41. 

2032,0 – ВК  

 - впровадження автоматизованої системи керування 

обліком електричної енергії; 

Виготовлена проектно-кошторисна документація на 

впровадження автоматизованої системи керування обліком 

електричної енергії. Проводяться роботи по встановленню 

лічильників електроенергії. 

998,1 – МБ 

 - продовження робіт із встановлення пристроїв контролю 

освітлення в місцях загального користування 

багатоквартирних житлових будинків; 

Встановлено 902 пристрої контролю освітлення в місцях 

загального користування багатоквартирних житлових будинків. 

33,0 – ВК  

 - реалізація проектів щодо проведення капітального 

ремонту фасадів, дахів багатоквартирних житлових 

будинків з їх утепленням на умовах співфінансування 

(50% – кошти міського бюджету, 50% – кошти 

мешканців); 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію з 

утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків на вул. 

Рибалка, 9, вул. Пілотській, 74, прв. Північному, 1, вул. 

Сковороди, 9, вул. Пушкіна, 7. 

20,9 – МБ 

 - участь у реалізації Міжнародного проекту USAID 

“Міський енергетичний розвиток в Україні” (МЕР) 

У рамках реалізації міжнародного проекту USAID “Міський 

енергетичний розвиток в Україні” (МЕР): 

- проведено засідання Дорадчого комітету з питань сталого 

енергетичного розвитку міста Хмельницького щодо розробки 

Кадастру викидів парникових газів; 

- прийнято участь у трьох навчальних сесіях Програми 

навчання фахівців комунальних підприємств та міських 

адміністрацій з питань розробки та впровадження Планів дій зі 

сталого енергетичного розвитку; 

- проведено навчання з питань чистої енергії для 

представників Ресурсних центрів з підтримки ОСББ; 

- прийнято участь у навчальному семінарі “Пріоритетні 

напрямки інвестиційних програм ліцензіатів у сфері 

теплопостачання. Методи стимулювання суб’єктів 

господарювання до підвищення енергоефективності процесів 

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у т.ч. 

скорочення її втрат”; 

– 
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- прийнято участь у тренінгу на тему “Практична модель 

розбудови спроможності органів місцевого самоврядування 

ефективно управляти енергією”; 

- проведено конференцію “Енергоефективність – запорука 

сталого розвитку громади”; 

- проведено конкурси для дітей з питань енергоефективності, 

розповсюджено інформаційні матеріали серед мешканців міста на 

зазначену тематику; 

- прийнято участь у спільній навчальній конференції 

Світового банку та проекту МЕР; 

- прийнято участь у семінарі “Організація та проведення 

моніторингу рівня громадської підтримки заходів із 

енергоефективності, енергозбереження і впровадження чистої 

енергії”; 

- прийнято участь у технічному тренінгу “Практичні аспекти 

вирішення питань з підвищення енергоефективності будівель”; 

- проведено навчальний семінар щодо впровадження та 

вдосконалення системи енергетичного менеджменту                               

м. Хмельницького; 

- проведено робочу зустріч “Муніципальна енергетична 

реформа в Україні”. 

 - продовження капітального ремонту фасаду з 

утепленням мінеральною ватою міського 

перинатального центру. 

Завершено капітальний ремонт західної частини фасаду з 

утепленням мінеральною ватою міського перинатального центру. 

1189,8 – МБ 

22.  Покращення системи міського освітлення:   

 - виконання поточного та капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення та заміна існуючого обладнання 

на більш ефективне та економічне освітлювальне 

обладнання; 

Проведено поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, 

в т.ч. замінено 12055 ламп розжарювання та 395 ламп ДНАТ. 

3250,0 – МБ 

 - впровадження системи моніторингу і управління 

технологічними об’єктами вуличного освітлення міста. 

З метою залучення коштів на впровадження системи 

моніторингу і управління технологічними об’єктами вуличного 

освітлення міста до Каталогу інвестиційних проектів “Плану дій 

сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького” включено 

інвестиційні пропозиції:  

- встановлення інтелектуальної системи управління 

зовнішнім освітленням; 

– 
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- повна заміна світильників з лампами розжарювання (ЛР) на 

світильники зі світлодіодними джерелами світла (LED1); 

- поступова заміна світильників з ДНАТ на світильники з 

LED. 

23.  Посилення контролю за використанням енергоресурсів 

бюджетними установами та комунальними 

підприємствами: 

  

 - розробка та доведення до бюджетних закладів 

орієнтовних лімітів споживання енергоносіїв; 

За результатами аналізу даних щоденного моніторингу 

споживання енергоносіїв бюджетними закладами у 2013-2014 

роках розраховано та доведено до 136 бюджетних закладів 

рекомендовані ліміти споживання енергоносіїв на 2015 рік.  

– 

 - проведення щоденного моніторингу споживання 

енергоресурсів бюджетними установами міста за 

допомогою автоматизованої системи “Енергобаланс”; 

Здійснювався щоденний моніторинг споживання 

енергоносіїв бюджетними закладами міста за допомогою 

автоматизованої системи “Енергобаланс”.  

За даними моніторингу за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком 

бюджетними установами скорочено споживання: 

- гарячої води на 30,0% (спожито 18,9 тис.куб.м); 

- газу на 22,0% (спожито 168,9 тис.куб.м); 

- теплової енергії на 3,0 % (спожито 33,7 тис. Гкал);  

- електроенергії на 1,0% (спожито 6867,1 тис.кВт);   

Разом з цим, на 7,0% зросло споживання холодної води 

(спожито 203,7 тис.куб.м). 

– 

 - розроблення Плану дій зі сталого енергетичного 

розвитку міста Хмельницького на 2015-2025 роки (в 

рамках впровадження програми “Міський енергетичний 

розвиток”). 

В рамках реалізації міжнародного проекту технічної 

допомоги Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) 

“Муніципальна енергетична реформа в Україні” (МЕР) 

розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) 

міста Хмельницького на 2015-2025 роки.  

– 

 Всього:  26209,8 – МБ 

7886,9 – ВК 

 3.2.3. Розвиток дорожньо-транспортної системи 

24.  Вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструк-

тури, підвищення її безпечності та пропускної 

спроможності: 

  

 - проведення капітального та поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі міста; 

Протягом 2015 року проведено: 

- капітальний ремонт 79,2 тис.кв.м автомобільних доріг, у т.ч. 

28,5 тис.кв.м тротуарів; 

70825,1 – МБ  
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- поточний ремонт 128,1 тис.кв.м автомобільних доріг, у т.ч. 

6,4 тис.кв.м тротуарів.  

 - забезпечення безпечних умов дорожнього руху (ремонт 

світлофорів, встановлення нових світлофорних об’єктів 

на перехрестях вулиць міста, нанесення дорожньої 

розмітки, заміна дорожніх знаків тощо); 

Забезпечено функціонування в режимі регулювання 93 

світлофорних об’єктів. 

У 2015 році встановлено світлофорний об’єкт на прс. Миру 

(район ПАТ “Хмельницькгаз”) та пристрій мовного супроводу 

сигналу світлофора на одному світлофорному об’єкті, проведено 

заміну 18 дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах, 79 

лампових світлофорів на світлодіодні, встановлено 9 систем 

автоматизованого керування дорожнім рухом.  

На світлофорних об’єктах проведено заміну 134 ламп, 47 

лінз, 58 козирків, 8 світлофорних головок на світлодіодні та 

встановлено 27 табличок з червоним сигналом. 

Замінено та відремонтовано 9 світлофорних стійок, 340 м 

кабелю, 60 дорожніх контролерів. Проведено ремонт та 

пофарбовано 4 світлофори та 37 світловідбивачів, 49 стійок, 45 

кронштейнів. 

Встановлено 55, замінено 49, реставровано 27 дорожніх 

знаків, демонтовано 124 знаки, пофарбовано 148 стійок та 4 

стелли на в’їздах у місто. 

Відремонтовано 61 секцію огорожі, пофарбовано 1,6 тис. п.м 

пішохідної огорожі, додатково встановлено 38 секцій пішохідної 

огорожі та 80 стійок.  

4623,7 – МБ  

 - впорядкування системи паркування транспортних 

засобів. 

Станом на 01.01.2016 року в місті функціонує 6 парковок 

приватної форми власності (біля залізничного вокзалу, на вул. 

Львівське шосе, на вул. Соборній, вул. Грушевського, вул. 

Подільській, прс. Миру), 5 з яких обладнано паркоматами. 

– 

25.  Підвищення ефективності та надійності 

функціонування громадського транспорту відповідно до 

встановлених нормативів і стандартів: 

  

 - оновлення та ремонт рухомого складу громадського 

транспорту; 

З метою оновлення рухомого складу громадського 

транспорту ХКП “Електротранс” придбано 4 тролейбуси та 

проведено відновлювальний ремонт одного тролейбуса.  

16552,0 – МБ 

400,0 – ВК 

 

 - оптимізація маршрутної мережі міста; З метою оптимізації транспортної мережі міста: 

- продовжено автобусний маршрут № 24а “Книжківці – ПАТ 

“Хмельницькгаз” до садівничого товариства “Аліса”; 

– 
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- зменшено кількість транспортних засобів, які обслуговують 

автобусний маршрут загального користування № 20 “Завод 

“Катіон” – Автостанція №1” щопонеділка та щочетверга.  

 - проведення заміни аварійних ділянок контактної 

мережі; 

У 2015 році проведено заміну 6 опор на вул. Чорновола та           

93 м контактного дроту, відремонтовано 140 м кабельних мереж. 

34,0 – ВК 

 - продовження робіт по демонтажу старих та 

встановленню нових павільйонів для очікування 

пасажирами транспорту на зупинках; 

З початку 2015 року облаштовано зупинки громадського 

транспорту на вул. Шевченка (зупинка залізничного вокзалу – 

рух з міста), вул. Старокостянтинівське шосе (зупинка міська 

лікарня – рух з міста), вул. Толстого (в районі магазину “Мобіл”), 

вул. Зарічанській (напроти буд. № 18, непарна сторона), вул. 

Волочиській (в’їзд у місто), вул. Гарнізонній (в районі 

поліклініки №3), три на вул. Чорновола (зупинки: “Заготзерно”, 

завод “Адвіс”, завод “Хмельницькзалізобетон”).  

Для зручності пасажирів продовжувався демонтаж старих та 

встановлення нових павільйонів для очікування пасажирами 

громадського транспорту. За 2015 рік облаштовано 9 зупинок.  

481,1 – МБ 

26.  Модернізація та реконструкція об’єктів виробничої 

бази транспортних підприємств: 

  

 - облаштування щебеневим покриттям території стоянки 

на вул. М. Рибалка, 78 та обладнаного майданчика на 

Львівському шосе, 20; 

Захід не виконано через відсутність фінансування. – 

 - проведення ремонту верстатного обладнання депо ХКП 

“Електротранс”; 

Проведено ремонт фрезерного верстату депо ХКП 

“Електротранс”.  

15,0 – ВК 

 - оновлення мийно-прибирального комплексу для 

рухомого складу ХКП “Електротранс”. 

Розпочато поточний ремонт 2 ліній та замінено 16 ламп 

освітлення на енергозберігаючі у мийно-прибиральному 

комплексі для рухомого складу ХКП “Електротранс”.  

5,8 – ВК 

 Всього:  92479,9 – МБ 

454,8 – ВК 

 3.2.4. Містобудування та забезпечення населення житлом 

27.  Розробка та оновлення містобудівної документації:   

 - коригування та затвердження проекту розміщення 

житлово-громадської забудови на короткостроковий 

період до 2020 року з наступним оновленням 

генерального плану та коригуванням плану зонування 

території м. Хмельницького; 

Проект розміщення житлово-громадської забудови на 

короткостроковий період до 2020 року з наступним оновленням 

генерального плану та коригуванням плану зонування території 

м. Хмельницького затверджено рішенням Хмельницької міської 

ради від 04.03.2015 року № 94. 

– 
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 - розробка розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та 

особливий період у складі Генерального плану               

м. Хмельницького; 

Рішенням міської ради від 15.07.2015 року № 31 на розробку 

документації інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) на мирний час та особливий період у складі 

Генерального плану м. Хмельницького виділено кошти з 

цільового фонду у сумі 77,9 тис. гривень. 

Здійснюється підготовка вихідних даних та погодження 

завдання для розроблення розділу інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони). 

– 

 - розробка Проекту детального планування центральної 

частини міста Хмельницького; 

Рішенням міської ради від 27.05.2015 року № 21 визначено 

замовника розробки Проекту – управління архітектури та 

містобудування департаменту архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів.  

– 

 - розробка Схеми перспективного озеленення території 

міста для збереження існуючих зелених насаджень та 

створення нових озеленених територій. 

Схема перспективного озеленення території міста для 

збереження існуючих зелених насаджень та створення нових 

озеленених територій розробляється. 

365,5 – міський 

ФОНПС 

 

28.  Сприяння будівництву житла за рахунок усіх джерел 

фінансування та в рамках реалізації Державних 

житлових програм. 

У 2015 році введено в експлуатацію 253,9 тис.кв.м загальної 

площі житла, що на 4,4% більше, ніж у 2014 році. 

– 

 Всього:  365,5 – міський 

ФОНПС 

 

 3.3. РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

ТА ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ  

 3.3.1. Ринок праці та грошові доходи населення 

29.  Розширення сфери застосування праці та поліпшення 

структури зайнятості:  
  

 - сприяння збереженню існуючих та створенню нових 

робочих місць; 

Протягом 2015 року надано компенсацію єдиного 

соціального внеску у сумі 358,4 тис.грн. 49 роботодавцям (у т.ч. 

33 суб’єктам малого підприємництва) за працевлаштування 66 

безробітних на новостворені робочі місця, серед яких 59,1% 

молодих людей віком до 35 років.  

– 

 - сприяння скороченню тривалості безробіття шляхом 

працевлаштування незайнятого населення на вільні та 

новостворені робочі місця, розширення видів та 

напрямків професійного навчання безробітних під 

У 2015 році працевлаштовано на вільні та новостворені 

робочі місця 2504 незайнятих громадян, з яких 1192 безробітних.  

Під конкретні замовлення роботодавців навчалось 678 осіб (з 

них 71 особа за індивідуальними навчальними планами та 385 

– 
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робочі місця та конкретні замовлення роботодавців; осіб шляхом стажування), які в подальшому були 

працевлаштовані. 

 - сприяння розвитку ефективної системи підтримки 

підприємницької ініціативи серед безробітних, 

організація професійної підготовки безробітних для 

подальшого заняття підприємницькою діяльністю; 

Протягом 2015 року 107 безробітних започаткували власну 

справу, 88 з них виплачено одноразову допомогу для організації 

підприємницької діяльності. 97 осіб пройшли професійну 

підготовку за професіями, які дозволяють займатися 

підприємницькою діяльністю. 

З метою організації професійної підготовки безробітних для 

подальшого заняття підприємницькою діяльністю міським 

центром зайнятості проведено інформаційні та тематичні 

семінари “Як розпочати свій бізнес”, “Від бізнес-ідеї до власної 

справи”. Крім цього, проведено поглиблену комп’ютерну 

діагностику для виявлення власних здібностей та визначення 

рівня підприємницького потенціалу для 179 осіб.   

 

 - активізація роботи щодо сприяння зайнятості осіб, які 

потребують соціального захисту шляхом забезпечення 

адресного підходу до кожної особи, посилення взаємодії 

з підприємствами та зацікавленими організаціями; 

У 2015 році працевлаштовано 229 осіб окремих груп 

населення, у т.ч. 28 осіб з числа безробітних, які мають дітей 

віком до 6 років, 15 осіб, які закінчили навчання у вищих та 

професійно-технічних навчальних закладах, 148 осіб 

передпенсійного віку та 47 інвалідів.  

– 

 - проведення профорієнтаційних заходів (ярмарки 

професій, марафони робітничих професій, тижні 

профорієнтації, презентації професій, професіографічні 

екскурсії на ринкоутворюючі підприємства), 

спрямованих на підвищення престижу робітничих 

професій та мотивацію до свідомого вибору професій 

актуальних на ринку праці для молоді, яка навчається в 

загальноосвітніх закладах; 

Протягом 2015 року міським центром зайнятості проведено 

252 різноманітних профорієнтаційних заходи, в яких взяли участь 

11,1 тис. осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, 

у т. ч. 9240 учнів загальноосвітніх шкіл. 

Зокрема, проведено 17 семінарів “Оволодій новою 

професією”, 19 інформаційних семінарів “Презентація курсів 

навчання” та “Презентація навчального закладу”, 9 днів 

відкритих дверей для учнів НВК №10, НВО №5, ЗОШ №27, ЗОШ 

№32, ЗОШ №23, ЗОШ №19, 11 профінформаційних уроків з 

учнівською молоддю, в яких взяли участь 1025 осіб. 

– 

 - залучення незайнятих громадян до робіт тимчасового 

характеру; 

У роботах тимчасового характеру взяв участь 271 незайнятий 

громадян, з них 262 безробітних. 

– 

 - проведення постійного моніторингу вивільнення 

працівників та стану зайнятості на підприємствах, в 

організаціях та установах міста, проведення 

консультацій на підприємствах, де передбачається, або 

відбувається вивільнення працівників. 

У 2015 році подали інформацію про наступне вивільнення 

працівників 70 суб’єктів господарювання.  

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

та надання консультацій керівникам підприємств щодо 

вивільнення працівників проведено 29 виїзних зустрічей на 

– 
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підприємствах міста. 

30.  Підвищення рівня доходів населення, детінізація 

заробітної плати та легалізація трудових відносин: 

  

 - проведення обстежень підприємств та організацій міста 

з питань дотримання роботодавцями мінімальних 

державних гарантій з оплати праці, міжкваліфікаційних 

співвідношень в оплаті праці та вжиття відповідних 

заходів реагування за результатами виявлених 

порушень; 

Протягом 2015 року проведено обстеження 82 підприємств 

щодо дотримання роботодавцями мінімальних державних 

гарантій з оплати праці, за результатами яких керівникам 

підприємств надано 364 рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків. 

Крім того, на підставі інформації ДПІ у м. Хмельницькому 

проводився моніторинг рівня середньої заробітної плати на 

підприємствах міста. За результатами моніторингу виявлено, що 

у грудні 2015 року кількість суб’єктів господарювання, які 

нараховують заробітну плату меншу, ніж законодавчо 

встановлений мінімум, зменшилась у порівнянні з початком року 

на 50 од. і склала 801 одиницю.  

– 

 - вжиття заходів, спрямованих на посилення мотивації 

до легальної зайнятості, у тому числі проведення 

роз'яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання 

та найманих працівників про негативні соціальні 

наслідки нелегальних трудових відносин та виплати 

заробітної плати “в конвертах”; 

Міською владою вживається ряд заходів, в межах наданих 

повноважень, направлених на легалізацію “тіньової” зайнятості 

населення та “тіньової” заробітної плати.  

Щомісячно за даними ДПІ у м. Хмельницькому здійснювався 

моніторинг рівня середньої заробітної плати на підприємствах 

міста, за результатами якого проводились співбесіди щодо 

можливості підвищення рівня середньомісячної заробітної плати 

працівникам, з суб’єктами господарювання, у яких середній 

розмір заробітної плати нижчий, ніж законодавчо встановлений 

мінімум.  

З метою детінізації трудових відносин ДПІ у                                 

м. Хмельницькому протягом 2015 року проведено 39 перевірок 

суб’єктів господарської діяльності, в ході яких виявлено 218 

порушень (зокрема виявлено 52 нелегально працюючих), 9 осіб 

притягнуто до адміністративної відповідальності. Як результат, 

укладено 8 трудових договорів між роботодавцями і найманими 

працівниками. 
ДПІ у м. Хмельницькому надано у ЗМІ, на радіо та 

телебачення 1446 інформаційних матеріалів на зазначену 
тематику, проведено 164 семінари, наради та “круглих столи”. 

Хмельницьким міським центром зайнятості проведено: 

– 
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- 36 семінарів для роботодавців на тему “Легалізація 

зайнятості – шлях до забезпечення зайнятості населення в місті”, 

в яких взяли участь 312 роботодавців;  
- 635 інформаційних та тематичних семінарів з 

безробітними, на яких висвітлювалися питання легалізації 
трудових відносин та недопущення виплати заробітної плати “у 
конвертах”, у яких взяли участь 4006 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.  

 - забезпечення своєчасного призначення та виплати 

пенсій у м. Хмельницькому; 

За 2015 рік призначено пенсії 3212 особам. Станом на 

01.01.2016 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду            

м. Хмельницького перебуває 70218 пенсіонерів, що на 9 осіб 

більше, ніж станом на 01.01.2015 року. Середній розмір пенсії по 

місту становить 1638,36 гривень. 

 

219820,5 – ДБ 

1196397,5 – ПФ 

75,4 – фонд 

зайнятості 

62,0 – фонд 

страхування від 

нещасних 

випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань 

 - здійснення заходів щодо виявлення та недопущення 

застосування схем ухилення від сплати єдиного 

соціального внеску; 

У 2015 році ДПІ у м. Хмельницькому проведено 66 

документальних перевірок, у ході яких суб’єктам 

господарювання донараховано єдиного соціального внеску у сумі 

1034,4 тис. грн. 

Крім цього, до 2996 суб’єктів господарювання за несвоєчасну 

сплату ЄСВ застосовано штрафних санкцій на суму 2301,5 

тис.грн., які повністю сплачені. 

– 

 

 - посилення претензійно-позовної роботи по стягненню 

заборгованості із сплати страхових внесків та 

відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових 

пенсій. 

Протягом 2015 року вживались відповідні заходи, спрямовані 

на скорочення заборгованості із сплати єдиного внеску та 

відшкодування пільгових пенсій, а саме: подано до 

Хмельницького окружного адміністративного суду 169 позовних 

заяв щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та 

доставку пільгових пенсій на суму 4,2 млн.грн., відділом 

державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного 

– 
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управління юстиції здійснюється примусове виконання 1967 

виконавчих документів на суму 8885,7 тис.грн. В результаті 

вжитих заходів з боржників стягнуто 6224,9 тис. гривень. 

Станом на 01.01.2016 року загальний борг складав 10,3 

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

державне пенсійне страхування – 2,4 млн.грн. (23,1%), борг із 

відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових та 

наукових пенсій – 7,9 млн.грн. (76,9%). 

31.  Скорочення обсягів заборгованості із виплати 

заробітної плати:  

  

 - проведення засідань комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати податків, погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

інших соціальних виплат; 

У 2015 році проведено 5 спільних засідань комісії з питань 

забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, 

погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації 

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

які запрошувались керівники 40 підприємств-боржників із 

виплати заробітної плати, перед Пенсійним фондом України, або 

які мали недоїмку зі сплати єдиного соціального внеску та 

керівники підприємств-мінімізаторів. 

Крім цього, проведено 16 нарад з 219 суб’єктами 

господарювання, які сплачують заробітну плату на рівні або 

менше мінімальної. Під час зустрічей визначались шляхи 

підвищення заробітної плати, надавались конкретні пропозиції, 

як зберегти трудові колективи та одночасно не порушувати чинне 

законодавство. 

– 

 - налагодження конструктивної співпраці з 

правоохоронними та контролюючими органами, 

спрямованої на прискорення погашення боргів із 

заробітної плати працівникам, а також притягнення до 

відповідальності посадових осіб за порушення 

законодавства про працю та оплату праці; 

На адресу ДПІ у м. Хмельницькому щомісячно направляється 

інформація про порушення, виявлені під час проведення 

обстежень додержання суб’єктами господарювання 

законодавства про працю, для подальшого реагування.  

Крім того, до прокуратури у м. Хмельницькому щомісячно 

направляється інформація в розрізі боржників із виплати 

заробітної плати, для вжиття відповідних заходів до боржників. 

– 

 - проведення відповідної роботи із власниками 

(засновниками) підприємств-боржників із заробітної 

плати або уповноваженими ними органами щодо вжиття 

відповідних заходів, спрямованих на прискорення 

Проведено зустріч з власником ПАТ “Хмельницький 

механічний завод”, у ході якої обговорювались питання щодо 

можливості погашення боргів із виплати заробітної плати, до 

Пенсійного фонду та бюджету. За результатами зустрічі власнику 

– 
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погашення боргів із заробітної плати працівникам; підприємства запропоновано звернутися до ДПІ у                           

м. Хмельницькому з проханням розстрочення податкового боргу 

та до Державної виконавчої служби щодо зняття арешту з 

рахунку підприємства. 

 - недопущення виникнення заборгованості з виплати 

заробітної плати в бюджетній сфері та на комунальних 

підприємствах; 

Станом на 01.01.2016 року заборгованість із виплати 

заробітної плати в бюджетній сфері та на комунальних 

підприємствах відсутня. 

– 

 - забезпечення роботи телефонів гарячої лінії (70-41-46; 

65-53-90) для звернень громадян міста з питань 

законодавства про працю. 

У відділі трудових відносин та зайнятості населення 

управління праці та соціального захисту населення працюють 

телефони “гарячої лінії” (70-41-46, 65-42-81, 65-53-90), на які 

можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про 

працю. 

– 

 Всього:  219820,5 – ДБ 

1196534,9 – 

кошти фондів 

 3.3.2. Соціальний захист населення  
32.  Здійснення підтримки найбільш незахищених категорій 

населення, соціальна реабілітація та максимальна 

адаптація до суспільного життя осіб з обмеженими 

можливостями: 

  

 - забезпечення своєчасного призначення та виплати всіх 

видів державних соціальних допомог, у тому числі 

житлових субсидій, відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

Розглянуто звернення 26804 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, 

інвалідів, найвразливіших категорій громадян. 

Житловою субсидією за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету станом на 01.01.2016 року користувалось 

20019 сімей. 

306949,2 – ДБ 

6834,0 – ПФ 

 

 

 

 

33.  - здійснення матеріальної підтримки малозабезпечених 

верств населення за рахунок коштів міського бюджету, 

у тому числі: 

  

 - 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 

Призначено житлові субсидії 11 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 

12,8 – МБ 
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послуг), дітей-сиріт, дітей, які залишилися без 

батьківського піклування; 

сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування. 

 - 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 

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

 

26,0 – МБ 

 - виплата грошової допомоги на кишенькові витрати 

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування; 

Виплачено грошові допомоги на кишенькові витрати 156 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.  

181,0 – МБ 

 

 - здійснення доплати до пенсії членам Проскурівського 

підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького 

від німецько-фашистських загарбників та колишнім 

політв’язням та репресованим; 

Здійснено доплату до пенсії 27 членам Проскурівського 

підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від 

німецько-фашистських загарбників та колишнім політв’язням і 

репресованим. 

69,2 – МБ 

 - виплата одноразової грошової допомоги пенсіонерам, 

інвалідам, малозабезпеченим верствам населення, які 

опинились в складних життєвих ситуаціях; 

Надано одноразову грошову допомогу 5602 особам. 3450,3 – МБ 

 

 - виплата щомісячної допомоги особам, які здійснюють 

догляд за самотніми громадянами, які за висновком 

медичних закладів потребують постійного стороннього 

догляду; 

Надано щомісячну допомогу 724 особам, що здійснюють 

догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних 

закладів потребують постійного стороннього догляду. 

983,3 – МБ 

 - проведення капітальних ремонтів житлових будинків і 

квартир інвалідів війни, членів сімей загиблих 

військовослужбовців та прирівняних до них осіб, заміна 

газового обладнання малозабезпеченим мешканцям 

міста; 

Виконано капітальний ремонт житлових будинків 8 інвалідам 

війни. 

Замінено газове обладнання в квартирах 25 

малозабезпечених мешканців міста. 

157,3 – ДБ 

109,0 – МБ 

 

 - надання соціальних послуг через мережу 

територіального центру та міських соціальних закладів 

(надомне обслуговування одиноких непрацездатних 

громадян та психічно хворих громадян, соціально-

побутові послуги, благодійна допомога тощо); 

В м. Хмельницькому функціонує 5 установ, які надають 

соціальні послуги, 3 з них здійснюють соціальний захист і 

реабілітацію дітей та молоді з обмеженими можливостями.  

Протягом звітного періоду: 

- територіальним центром соціального обслуговування 

надано послуги 4416 особам; 

- Центром реабілітації та тимчасового перебування інвалідів 

з розумовою відсталістю “Родинний затишок” надано послуги 85 

особам; 

- у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа 

життя” пройшли реабілітацію 104 дитини-інваліди;  

- у будинку тимчасового перебування громадян, які втратили 

9281,3– МБ 
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зв’язок з сім’ями “Центр реабілітації бездомних (безпритульних)” 

“Промінь надії” надано послуги 298 особам; 

- в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню 

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

можливостями “Берег надії” оздоровилось 292 особи. 

 - надання соціальної підтримки дітям, що проживають в 

складних і надзвичайних умовах (діти-сироти, діти-

інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків 

тощо); 

Дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах 

(діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування 

батьків) забезпечено надання державних пільг, зокрема 

безкоштовний проїзд у міському транспорті, безкоштовне 

харчування в навчальних закладах, першочергове забезпечення 

підручниками, безоплатне утримання в дошкільних навчальних 

закладах, щорічне безкоштовне оздоровлення.  

Двічі на рік діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, проходять обов'язкове комплексне медичне 

обстеження. 

У 2015 році 32 особи із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, отримали одноразову 

допомогу у розмірі 1810 гривень. 

– 

 - здійснення оздоровлення та санаторно-курортного 

лікування ветеранів війни та праці, громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

Надано путівки на санаторно-курортне лікування 174 

ветеранам війни та 128 громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

97,7 – ДБ 

 - забезпечення соціального захисту бездомних громадян 

та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

Забезпечено соціальний захист бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. У будинку тимчасового 

перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями “Центр 

реабілітації бездомних (безпритульних)” “Промінь надії” 298 

особам зазначеної категорії, з яких 68 осіб з місць позбавлення 

волі, надавались інформаційно-консультативні послуги, послуги  

гарячого харчування та нічного перебування, гуманітарна 

допомога тощо. Крім, цього направлено на медичне обстеження 

350 осіб, з яких 336 особам надана медична допомога, 14 осіб 

направлено на стаціонарне лікування. 

– 

 - надання фінансової підтримки громадським 

організаціям соціальної сфери, у тому числі громадським 

організаціям інвалідів та ветеранів. 

Надано фінансову підтримку 35 громадським організаціям 

соціальної сфери, у т.ч. 21 громадській організації інвалідів та 

ветеранів. 

200,0 – МБ 

 Всього:  14312,9 – МБ 

307204,2 – ДБ 
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6834,0 – ПФ 

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

34.  Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних 

орієнтацій населення:  

  

 - виховання відповідального батьківства шляхом 

проведення лекторсько-пропагандистських заходів з 

питань виховання дітей у сім’ї; 

Міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проводилась робота з вагітними, які відмовляються ставати на 

облік у перинатальний центр та відносяться до групи ризику, як 

матері, які можуть відмовитись від новонародженого. Протягом 

2015 року проведено роботу з 10 майбутніми матерями, 9 з яких 

мали намір відмовитись від новонародженої дитини, 6 з них 

змінили своє рішення і діти виховуються у сім’ях. 

– 

 - проведення профілактичної роботи з подружжями, які 

мають намір розлучитися; 

Двічі на місяць у Хмельницькому міськрайонному суді  

працює психолог Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, який протягом 2015 року провів індивідуальні 

профілактичні бесіди з 136 подружжями, які мали намір 

розлучитися.  

– 

 - забезпечення діяльності Клубу майбутніх нареченних в 

рамках реалізації програми “Соціальна підтримка 

молодої сім’ї”; 

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 розлученню, в Клубі майбутніх наречених проведено 

22 презентаційних заняття для 1080 учнів та студентів середньо-

спеціальних та вищих навчальних закладів. 

– 

 - забезпечення соціального супроводу багатодітних 

сімей міста; 

Станом на 01.01.2016 року в місті проживає 1190 

багатодітних сімей, в яких виховується 3788 дітей, функціонує 

один дитячий будинок сімейного типу і дві прийомні сім'ї, в яких 

виховуються 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

З міського бюджету надано допомогу дитячому будинку 

сімейного типу та двом прийомним сім’ям.  

Надано 1128 проїзних квитків одному з батьків багатодітної 

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

Проведено обстеження 60 багатодітних родин, за 

результатами яких визначено їх першочергові потреби.  

У 2015 році почесною нагородою України “Мати-героїня” 

815,5 – МБ 
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нагороджено одну багатодітну матір. Станом на 01.01.2016 року в 

місті проживає 117 багатодітних матерів, які мають це почесне 

звання. 

 - забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення 

соціальної роботи з сім’ями та особами, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

Станом на 01.01.2016 року в місті виявлено 919 сімей та осіб, 

які потрапили у складні життєві обставини, у яких виховується 

1060 неповнолітніх дітей.  

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

дітей та молоді під соціальним супроводом знаходилось 109 

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

допомога психологів, юристів та соціальних працівників. Як 

результат, на кінець звітного періоду під супроводом залишилось 

49 сімей, в яких виховується 84 дитини.  

– 

35.  Здійснення соціального захисту дітей:   

 - сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

На обліку у міській службі у справах дітей перебуває 52 

дитини-сироти та 110 дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Протягом 2015 року усиновлено 20 дітей та 10 – іноземними 

громадянами, влаштовано під опіку 9 дітей згаданої категорії. 

16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

виховуються у дитячому будинку сімейного типу і у двох 

прийомних сім'ях.  

З метою влаштування дітей вищеназваних категорій на 

сімейні форми виховання проводилась інформаційно-

роз’яснювальна робота серед потенційних усиновлювачів. 

– 

 - захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються 

в будинках дитини, школах-інтернатах, дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; 

Служба у справах дітей контролює стан утримання житла, 

право власності або користування яким мають діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. Станом на 01.01.2016 

року 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є одноосібними власниками житла, 47 – 

співвласниками, 90 – мають право користування житлом. Над 

майном цих дітей рішеннями виконавчого комітету призначено 

опіку.  

– 

 - проведення святкових заходів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і тих, які 

опинились у складних життєвих обставинах; 

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, проведено наступні святкові заходи: 

- конкурсно-розважальні програми з нагоди новорічних та 

різдвяних свят, у якій взяли участь 310 учасників; 

10,0 – МБ 
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- організовано відвідування циркової програми “У дні 

весняних канікул” для 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- проведено розважальні програми до Міжнародного дня 

захисту дітей на майданчику біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка та 

у парку ім. М. Чекмана, в яких взяли участь близько 130 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- організовано святкові заходи до Дня знань, на яких вручено 

портфелі та подарунки першокласникам, які є дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування; 

- проведено урочисте вручення паспортів дітям-сиротам і 

дітям, позбавлених батьківського піклування, яким у 2015 році 

виповнилось 16 років. 

 - організація роботи з дітьми та підлітками за місцем 

проживання щодо змістовного проведення ними 

дозвілля та залучення їх до гурткової роботи в 

профільних центрах. 

В місті працює 21 підлітковий клуб за місцем проживання, 8 

з яких утримуються за рахунок міського бюджету, інші – є 

госпрозрахунковими. У гуртках, які функціонують у клубах,  

займається 1467 дітей.  

Активізовано роботу профільних центрів, зокрема: 

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

послугами якого за 2015 рік скористалось 21,1 тис. осіб. У Центрі 

активно працюють спеціалізована служба психологічної 

допомоги “Телефон Довіри” та консультативний пункт “Довіра”, 

до фахівців яких за консультацією звернулося більше 6,8 тис. 

осіб, які попали у складні життєві обставини; 

- Центру по роботі з дітьми та підлітками, яким у 2015 році 

проведено 141 захід, присвячені святкуванню державних та 

релігійних свят, пам’ятних дат тощо, в яких взяло участь 4,8 тис. 

осіб; 

- спортивно-культурного центру “Плоскирів”, у 8 гуртках та 

секціях якого займається 110 дітей, що на рівні 2014 року. 

Протягом звітного періоду Центром проведено 24 заходи, в яких 

взяли участь 4,2 тис. учасників.  

– 

36.  Підтримка молодіжного інтелектуального капіталу, 

соціального становлення та громадської активності 

молоді, сприяння у реалізації її творчого потенціалу: 

  

 - проведення комплексу заходів, спрямованих на З метою забезпечення всебічного розвитку та змістовного – 
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всебічний розвиток та забезпечення змістовного дозвілля 

молоді (проведення загальноміських заходів з 

відзначення Дня міста, Дня Молоді, Дня Студента та ін.); 

дозвілля молоді у 2015 році проведено:  

- тренінг “Психологічні наслідки локальних війн” з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав для студентів політехнічного коледжу; 

- засідання “круглого столу” з нагоди святкування 200-річчя 

від дня народження М. Вербицького та 150-ї річниці першого 

публічного виконання національного гімну; 

- сімейне свято “Пазл-квест”; 

- акцію “Рецепт щастя” в рамках святкування Дня щастя, в 

якій взяли участь близько 600 осіб; 

- фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер-2015”; 

- театралізовану постановку, присвячену 70-й річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, 

Дню Перемоги; 

- парад близнят з нагоди відзначення Дня захисту дітей; 

- фестиваль “Грін-фест” з нагоди відзначення Дня молоді; 

- тематичний захід “Конституція України – наш спільний 

крок до майбутнього” з нагоди святкування Дня Конституції 

України; 

- святкову програму до Дня Європи; 

- розважальну програму “Водяний БУМ”; 

- святкову програму з нагоди святкування Дня Державного 

прапора України та Дня незалежності “Квітуча Батьківщина – 

Україна”; 

- лекції на теми “Будинок сімейного щастя” та “Кохання чи 

закоханість. Стосунки в юнацькому віці” для учнів гімназії №2; 

- святкові заходи до Дня святого Миколая та новорічні ранки. 

Крім цього, команди КВК “Ми з 90-х” та “Отдыхаем вместе” 

взяли участь у фестивалі гумору “Ліга сміху-2015”, команда КВК 

“Поділля” – у проведені І півфіналу Ліги. 

 - проведення профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі шляхом проведення лекцій, 

тренінгів, вуличних акцій, індивідуальних консультацій 

та інших заходів; 

Протягом 2015 року проведено 152 лекції, 113 бесід, 87 

тренінгових занять, 52 семінари та конференції, 20 засідань 

“круглого столу”, 16 презентацій, 56 масових заходів, 10 акцій, 

спрямованих на формування у молоді принципів здорового 

способу життя, стимулювання самостійного та усвідомленого 

вибору життєвої позиції. В заходах взяли участь 21,1 тис. осіб. 

– 
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 - забезпечення повноцінного та змістовного 

оздоровлення та відпочинку дітей міста, в т.ч. дітей, що 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

Протягом 2015 року відпочило та оздоровилось 2645 дітей, з 

них: 

- 1027 дітей в ПНЗ ДЮОК “Чайка”, у т. ч. 725 дітей 

пільгової категорії; 

- 35 дітей у наметовому містечку “Мандрівник”; 

- 54 дитини в рекреаційному центрі сімейного типу по 

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

обмеженими можливостями “Берег надії”; 

- 184 дитини у закладах санаторного типу; 

- 270 дітей у таборах “Лісова пісня” та “Дністровська 

чайка”; 

- 37 дітей в ДЦ “Молода гвардія” (м. Одеса); 

- 1038 дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням 

при загальноосвітніх навчальних закладах та Палаці творчості 

дітей та юнацтва, з них 255 дітей пільгової категорії. 

1189,7 – МБ 

 

 - зміцнення матеріально-технічної бази підліткових 

клубів та інших міських закладів для молоді; 

За 2015 рік для підліткових клубів придбано боксерський 

ринг в комплекті та 30 шт. спортивних матів (татамі). 

Проведено капітальні ремонти в приміщеннях підліткових 

клубів на вул. Зарічанській, 26, вул. Старокостянтинівське шосе, 

8, вул. Трудовій, 17, вул. Лісогринівецькій, 16/1, вул. Перемоги, 

2, адмінбудинку СКЦ “Плоскирів” на вул. Курчатова, 90. 

1025,3 – МБ 

 - надання підтримки молодіжним і дитячим громадським 

організаціям, талановитій та обдарованій молоді. 

Надана фінансова підтримка для участі у фестивалях 6 

молодіжним громадським організаціям. 

31,7 – МБ 

 Всього:  3072,2 – МБ 

 3.3.4. Підвищення стандартів у сфері освіти 

37.  Забезпечення конституційних прав і державних 

гарантій щодо здобуття повної загальної середньої та 

позашкільної освіти: 

  

 - забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 

належного рівня навчально-виховного процесу, 

матеріально-технічного забезпечення навчальних 

закладів, безперервного професійного розвитку 

педагогічних працівників відповідно до світових 

освітніх стандартів; 

У місті функціонує 41 загальноосвітній навчальний заклад 

різного типу (ліцей, колегіум, гімназії, спеціалізовані 

загальноосвітні школи), де навчається більше 29,3 тис. учнів, для 

яких забезпечено належні умови для навчання та всебічного 

розвитку. 

У 2015 році 894 педагогічних працівники підвищили свою 

кваліфікацію, з них: 7 керівників навчальних закладів, 22 

заступника директорів, 9 завідуючих дошкільними навчальними 

– 
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закладами, 618 педагогічних працівників навчальних закладів, 

276 педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.  

За рахунок особистого професійного розвитку педагогічні 

працівники міста стали переможцями в обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2015”, зокрема:  

- Бекас А.Л. та Джуглій Л.С (ліцей №17) – перше місце у 

номінації “Правознавство” та “Образотворче мистецтво” 

відповідно; 

- Зима Н.В. (технологічний багатопрофільний ліцей) – перше 

місце у номінації “Хімія”; 

- Білоус В.В. (гімназія №2) – друге місце у номінації 

“Українська мова та література”. 

Для забезпечення проведення якісного навчального-

виховного процесу оновлювалась матеріально-технічна база 

навчальних закладів, зокрема придбано: меблі, телевізори, м’який 

інвентар, побутову техніку, спортивні товари, кухонний посуд, 

велозапчастини, комплект електроконфорок тощо.  

 - створення умов для ефективного впровадження у 

навчально-виховний процес прогресивних методів 

навчання та застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій; 

У всіх навчальних закладах міста забезпечено доступ до 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет. 

На основі хмарних технологій на сайті управління освіти 

створено репозитарій науково-методичного центру управління 

освіти, в якому розміщено методичні розробки педагогічних 

працівників шкіл міста. 

Для керівників навчальних закладів проведено семінар з 

питань використання інформаційно-комунікаційних технологій  

“Впровадження хмарних технологій в управлінську діяльність 

навчального закладу”.  

З метою обміну досвідом з використання ІТ-технологій між 

учнями загальноосвітніх навчальних закладів та представниками 

сфери інформаційних технологій і ІТ-бізнесу проведено 

фестиваль-ярмарок “ІТ – Хмельницький”. 

Для учнів навчальних закладів проведено семінари на теми: 

- “Хмарні сервіси в освіті” в НВК №10;  

- “Відкритий світ” у гімназії №2; 

- “Інтерактивне ІТ-середовище в початковій школі” у ЗОШ 

№ 24 та СЗОШ №29.  

– 
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 - створення належних умов для здобуття повної 

загальної середньої освіти для учнів з особливими 

потребами у СЗОШ № 8 на вул. Якова Гальчевського, 

34; 

З метою створення належних умов для здобуття повної 

загальної середньої освіти для учнів з особливими потребами у 

СЗОШ № 8 на вул. Якова Гальчевського, 34 створено 13 класів 

інклюзивного навчання, в яких навчається 26 дітей з вадами 

опорно-рухового апарату. Для забезпечення успішності процесу 

навчання з дітьми даної категорії працюють соціальний педагог, 

психолог-реабілітолог, логопед, лікар-реабілітолог. 

Для забезпечення безперешкодного доступу учнів з 

особливими потребами до усіх навчальних приміщень у школі 

введено в дію зовнішній ліфт.  

Автобус навчального закладу щоденно здійснює перевезення 

дітей з особливими потребами до закладу.  

– 

 - забезпечення участі міських учнівських команд у 

обласних, всеукраїнських, міжнародних предметних 

олімпіадах, конкурсах; 

92 учні навчальних закладів міста брали участь у ІІІ етапі 

(обласному) Всеукраїнських учнівських олімпіад, 76 з них стали 

переможцями. 

76 учнів взяли участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, 9 – стали переможцями. 

61 учень взяв участь у ІІ етапі (обласному) конкурсу-захисту 

Малої академії наук України, 38 учнів стали переможцями. У ІІІ 

етапі конкурсу – захисту Малої академії наук України перемогу 

отримали 4 учні. 

– 

 - забезпечення максимального охоплення дітей 

позашкільною освітою для вдосконалення 

індивідуальних здібностей та гармонійного розвитку 

особистості; 

Створено умови для реалізації творчих здібностей школярів 

та розвитку їх обдарувань.  

У 330 гуртках п’яти позашкільних навчальних закладів 

займається 5079 дітей, що складає 17,3% до загальної кількості 

дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах.  

Крім цього, у навчальних закладах міста діють більше 800  

гуртків технічного та художньо-естетичного профілю, в яких 

займається 14,8 тис. учнів. 

– 

 - здійснення виплати персональних стипендій міської 

ради обдарованим дітям, талановитій молоді та молодим 

митцям міста Хмельницького; 

Здійснено виплату персональних стипендій міської ради для 

обдарованих дітей, талановитої молоді та молодих митців міста 

Хмельницького 26 дітям. 

53,9 – МБ 

 - здійснення виплати 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 33 педагогічним працівникам). 

219,0 – МБ 
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38.  Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, 

оновлення навчально-методичної та матеріально-

технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних 

вимог:  

  

39.  - відкриття в дошкільних навчальних закладах додатково 

4 груп (2 – в НВК № 31 на вул. Щербакова, 17, 2 – в ДНЗ 

№ 43 на вул. Молодіжна 5/2); 

Відкрито 8 груп на 210 місць в дошкільних навчальних 

закладах № 36 (4 групи), № 43 (1 група), навчально-виховному 

комплексі № 31 (2 групи), навчально-виховному об’єднанні № 23 

(1 група). 

– 

 - завершення ІІ етапу капітального ремонту приміщення 

ДНЗ № 36 на проспекті Миру, 84/2; 

Завершено ІІ етап капітального ремонту приміщень ДНЗ №36 

на пр. Миру, 84/2. 

6131,4 – МБ 

 - продовження робіт по добудові приміщень навчально-

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

Старокостянтинівському шосе, 3Б; 

Продовжувались роботи по добудові приміщення на 6 груп 

НВО №1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б.  

714,2 – МБ 

 - придбання 10 комплектів меблів для облаштування 

груп у дошкільних навчальних закладах; 

Придбано 23 комплекти меблів для ДНЗ №8, ДНЗ №18, ДНЗ 

№21, ДНЗ №24, ДНЗ № 28, ДНЗ №30, ДНЗ №34, ДНЗ №35, ДНЗ 

№36, ДНЗ №38, ДНЗ №43, ДНЗ №46, ДНЗ №50, ДНЗ №54. 

930,1 – МБ 

1042,8 – 

благодійні 

кошти 

 - проведення капітальних ремонтів приміщень ДНЗ №25 

на пров. Маяковського, 17 та ДНЗ №57 на вул. 

Хотовицького, 6, спортивного залу ЗОШ №23 на вул. 

Карбишева, 6, харчоблоку ПНЗ ДЮК “Чайка” в               

с. Головчинці Летичівського району; 

Проведено капітальний ремонт ДНЗ №25 та замінено вікна у 

спальних корпусах ПНЗ ДЮК “Чайка”.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

проведення капітального ремонту приміщень ДНЗ №57, 

харчоблоку ПНЗ ДЮК “Чайка” та проведено її державну 

експертизу. 

641,6 – МБ 

 - проведення благоустрою території ЗОШ №19 на вул. 

Кам’янецькій, 164; 

Проведено благоустрій території ЗОШ №19 на вул. 

Кам’янецькій, 164 

157,0 – МБ 

 - проведення капітального ремонту покрівлі 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 8 на вул. 

Якова Гальчевського, 34; 

Проведено капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 8 на вул. Якова Гальчевського, 34. 

320,0 – МБ 

 - поновлення матеріально-технічної та навчальної бази 

профільних кабінетів з фізики, хімії, біології, 

математики, інформатики; 

Придбано 21 комп’ютерний клас для СЗОШ №1, НВО №5, 

НВК№6, ЗОШ №6, ЗОШ №7, НВК №9, ЗОШ №12, ЗОШ №13, 

ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №18, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ 

№27, ЗОШ №30, ЗОШ №32, НВК №4, НВК №7, НВО №28, ТБЛ, 

міського навчально-виробничого комбінату. 

1964,7 – МБ 

 - продовження дооснащення комп’ютерною технікою та 

мультимедійними комплексами закладів освіти. 

Придбано 74 комп’ютери, 31 принтер, 16 проекторів та 9 

екранів, 4 інтерактивні дошки, 3 мультимедійні комплекси та 14 

портативних комп’ютерів. 

2650,5 – МБ 

397,6 – 

благодійні 
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кошти 

40.  Забезпечення всебічної допомоги дітям пільгових 

категорій: 
  

 - надання грошової допомоги дітям-сиротам – 

випускникам 9-х, 11-х класів; 

Надано грошову допомогу 25 дітям-сиротам випускникам 9-х 

та 11-х класів. 

10,0 – МБ 

 - надання грошової допомоги дітям-сиротам, яким у 

2015 році виповнюється 18 років; 

Надано грошову допомогу 32 дітям-сиротам, яким у 2015 

році виповнюється 18 років. 

58,0 – МБ 

 - забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною 

формами; 

107 дітей-сиріт забезпечено шкільною та спортивною 

формами. 

32,1 – МБ 

 - надання грошової допомоги для здобуття вищої освіти 

студентам пільгових категорій; 

Надано матеріальну допомогу 8 студентам пільгових 

категорій для здобуття вищої освіти. 

98,0 – МБ 

 - організація безкоштовного 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. 

904,4 – МБ 

 Всього:  14884,9– МБ 

1440,4 – 

благодійні 

кошти 

 3.3.5. Реформування системи охорони здоров'я 

41.  Забезпечення доступності якісних медичних послуг, 

покращення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я:  

  

 - продовження облаштування амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини; 

У 2015 році у місті Хмельницькому відкрито одну 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини “Заріччя” в 

поліклініці № 2 на проспекті Миру, 61/1.  

Станом на 01.01.2016 року в місті Хмельницькому працює 7 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини в 

мікрорайонах Гречани, Дубове, Книжківці, Ракове, Лезневе, 

Озерна, Виставка. 

– 

 - дооснащення лікувально-профілактичних закладів 

міста сучасним діагностичним та лікувальним 

обладнанням; 

За 2015 рік придбано: 

- фототерапевтичні лампи, 4 монітори для контролю стану 

пацієнта на всіх етапах надання медичної допомоги, 4 

пульсоксиметри, дефібрилятор, відеогастроскоп, апарат штучної 

вентиляції легень, 10 аспіраторів, 5 кондиціонерів, дизельна 

27870,5 – МБ 
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електростанція, лампи фототерапевтичні для новонароджених, 

жовтий лазер QUADROSTAR PRO YELLOW 577 для дитячої 

лікарні; 

- апарат ультразвукової діагностики, рентгенівський 

діагностичний комплекс на 2 робочих місця, 

електрокардіографи, 2 операційних столи, 6 ліжок для 

реанімаційного відділення, дизельна електростанція для міської 

лікарні; 

- апарат ультразвукової діагностики, 2 реанімаційних столи 

для новонароджених, дихальний реаніматор для новонароджених, 

обладнання для екстракорпорального запліднення, гінекологічне 

крісло, лабораторне обладнання для перинатального  центру; 

- монітор електрокардіосигналів, аналізатор біохімічний для 

поліклініки № 1; 

- систему діагностичну, отоскоп кишеньковий для 

поліклініки №2; 

- рентгенівську діагностичну систему, стерилізатор 

повітряний, аквадистилятор, бінокулярний мікроскоп, 

світильник операційний, комп’ютерний комплекс для 

поліклініки №3; 

- стерилізатор паровий (автоклав), проявну машину, 3 

фізіотерапевтичні апарати для поліклініки № 4; 

- стоматологічну установку в комплекті для міської 

об’єднаної стоматологічної поліклініки; 

- дентальний рентген-апарат, 3 візка медичних, 5 ліжок 

медичних багатофункціональних, 5 стерилізаторів, 

стоматологічну установку в комплекті для військового 

госпіталю. 

 - проведення реконструкції та капітальних ремонтів 

приміщень лікувально-профілактичних закладів; 

Протягом 2015 року: 

 у міській лікарні: 
- проводились роботи по капітальному ремонту відділення 

анестезіології та улаштуванню пожежної сигналізації в корпусі 

№2; 

 у міському перинатальному центрі: 
- проведено капітальний ремонт харчоблоку; 

 у міській поліклініці № 1; 

5221,0 – МБ 
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- капітально відремонтовано покрівлю та систему опалення 

і теплового вузла в будівлі на вул. Кам’янецькій, 76; 

- проводились роботи по капітальному ремонту системи 

водопостачання та водовідведення, санітарних вузлів в будівлі на 

вул. Подільська, 54; 

 у міській поліклініці № 2: 

- капітально відремонтовано систему оповіщення про 

пожежу та систему вентиляції рентген-кабінетів;  

 у міській поліклініці № 3: 
- проведено гідрохімічне очищення та заміну запірної 

арматури системи опалення будівлі поліклініки; 

 у міській поліклініці № 4: 
- проведено гідрохімічне очищення системи опалення.  

 - придбання медичного обладнання для Хмельницької 

міської інфекційної лікарні; 

Придбано медичне обладнання для Хмельницької міської 

інфекційної лікарні: медичний електричний відсмоктувач, 

монітор для контролю стану пацієнта на всіх етапах надання 

медичної допомоги, шприц-дозатор, дитячий датчик до 

пульсоксиметра. 

Крім того, проведено капітальний ремонт окремих 

приміщень лікарні та замінено старі вікна на металопластикові. 

378,0 – МБ 

 - фінансування видатків на лікування мешканців міста в 

лікарняних закладах не міської комунальної форми 

власності; 

Надано матеріальну допомогу 64 мешканцям міста на 

лікування в закладах не міської комунальної форми власності.  

 

91,4 – МБ 

 - проведення капітального ремонту приміщення для 

відкриття дитячого стоматологічного відділення. 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

42.  Виявлення захворювань на ранніх стадіях та своєчасне 

їх лікування, запобігання розповсюдженню інфекційних 

захворювань: 

  

 - виконання заходів “Загальнодержавної програми 

імунопрофілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб на 2009-2015 роки”, у тому числі 

забезпечення закладів імунобіологічними препаратами 

для екстреної профілактики захворювань; 

Придбано препарати для проведення екстреної профілактики 

сказу. 

34,4 – МБ 

 - виконання заходів Загальнодержавної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз у 2012 – 2017 

роках, у т. ч. забезпечення якісної та своєчасної 

Протягом 2015 року пройшли профілактичне 

флюорографічне обстеження 122,7 тис. мешканців міста, що на 

20,0% менше, ніж у 2014 році. 

295,5 – МБ 
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діагностики туберкульозу (рентгенологічне обстеження, 

турберкулінодіагностика), використання сучасних 

технологій організації лікування хворих на туберкульоз; 

розробка механізмів залучення до обов'язкового 

лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно 

ухиляються від прийому ліків і є епідемічно 

небезпечними для оточуючих; 

Проведено 448 аналізів мокротиння на виявлення бактерії 

туберкульозу, виявлено – 10 позитивних. 

План вакцинації БЦЖ новонароджених виконано на 9,5% від 

запланованого на 2015 рік. План вакцинації не виконано через 

недостатню кількість вакцини.  

Проведено туберкулінодіагностику 19805 дітям, що складає 

505,4 на 1 тисячу дітей, які підлягають діагностиці. 

У звітному періоді зменшилась захворюваність на 

туберкульоз з 143 до 132 випадків, що складає 49,8 випадки на 

сто тисяч населення. 

Проведено 382 лекції щодо профілактики туберкульозу, 5 

теле-, 8 радіопередач та надано 2 публікації у пресу. 

 - виконання заходів Державної програми 

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

шляхом оснащення акушерських стаціонарів 

необхідними витратними матеріалами 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.”. 

У 2015 році обстежено 3798 жінок на інфекції, що 

передаються статевим шляхом. 

Проводилась просвітницька робота серед дітей, підлітків та 

молоді з питань: 

- здорового способу життя (прочитано 818 лекцій, взято 

участь у 23 радіо- та 21 телепередачі, надано 18 публікацій у 

пресі);  

- планування сім'ї (прочитано 71 лекцію, взято участь у 5 

радіо- та 6 телепередачах, надано 15 публікацій у пресі);  

- профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом 

та ВІЛ інфекції (прочитано 348 лекцій, взято участь у 13 радіо- та 

21 телепередачі, надано 31 публікацію у пресу). 

207,3 – ДБ 

1029,9 – ОБ 

63,4 – МБ 

690,2 – 

благодійні 

кошти  

 - виконання заходів 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). 

У 2015 році зареєстровано 999 випадків злоякісних 

новоутворень, що на 17 випадків або 1,7% менше, ніж у 2014 

році. Питома вага візуальних форм злоякісних новоутворень, 

виявлених в ІІІ стадії складає 2,8%, що на 0,4 в.п. менше, ніж у 

2014 році, у ІV стадії – 6,5%, що на 0,7 в.п. більше, ніж у 2014 

році. 

Лікарями лікувально-профілактичних закладів міста 

проводиться санітарно-просвітницька робота серед мешканців 

103,0 – МБ 
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міста щодо профілактики онкологічних захворювань та 

необхідності ранньої діагностики. За звітний період прочитано 

272 лекції та прийнято участь у проведені 19 радіо- та 16 

телепередач, надано 5 публікацій у пресі.  

43.  Надання медичної допомоги пільговим категоріям 

населення:  
  

 - проведення щорічного медичного огляду та лікування 

дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей; 

Протягом звітного року проведено медичні огляди та 

лікування 4992 дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей з багатодітних 

сімей, що становить 99,6% до загальної кількості дітей зазначеної 

категорії (5013). 

50,2 – МБ 

 - забезпечення слуховими апаратами інвалідів з вадами 

слуху (відповідно до звернень); 

Забезпечено слуховими апаратами 43 інваліди з вадами 

слуху.  

87,6 – МБ 

 - забезпечення пільгового зубопротезування соціально 

незахищеним верствам населення; 

Забезпечено пільгове зубопротезування 636 пільговикам, у   

т.ч. 46 ліквідаторам аварії на ЧАЕС.  

645,1 – МБ 

 - медикаментозне забезпечення пільгових категорій 

населення. 

У 2015 році за рахунок коштів міського бюджету забезпечено 

життєво-необхідними медичними препаратами населення 

пільгових категорій. 

998,3 – МБ 

 

 Всього:  35838,4 – МБ 

207,3 – ДБ 

1029,9 – ОБ 

690,2 – 

благодійні 

кошти 

 3.3.6. Розвиток культури та мистецтва 

44.  Створення творчої культурної атмосфери у місті, 

збереження та примноження культурно-мистецьких 

надбань:  

  

 - проведення різноманітних культурно-мистецьких 

заходів для жителів та гостей міста Хмельницького; 

Протягом 2015 року проведено 199 загальноміських заходів, 

зокрема: цикл новорічних заходів, з нагоди святкування 201-ї 

річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, до річниці виводу військ 

з Афганістану, Революції Гідності, визволення міста від 

нацистських окупантів, міський тур Всеукраїнського конкурсу 

“Найкращий читач – 2014”, день театру у місті, концерт 

муніципального естрадно-духового оркестру, ювілейний концерт 

з нагоди 80-річчя з дня заснування дитячої музичної школи №1 

1239,6 – МБ 
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ім. М.Мозгового, свято відкриття туристичного сезону та сезону 

родинного відпочинку у парку культури і відпочинку імені М. 

Чекмана, свято народного мистецтва “Проскурівський вернісаж”, 

концерт з нагоди Міжнародного дня захисту дітей “Сузір’я 

перлин” за участю обдарованих дітей міста, Дні Міжнародного 

фестивалю моно мистецтв “Відлуння”, концертну програму з 

нагоди Дня Конституції України, фестиваль-конкурс народної 

хореографії ім. В. Глушенкова, свято “Шоколадно-кавовий 

вікенд”, конкурс карикатур “Барон Мюнхаузен”, відкритий 

фестиваль-конкурс української пісні та музики “Червона калина”, 

міський конкурс краси “Miss school”, конкурс учнівської 

творчості “Об’єднаймося ж, брати мої”, виставку-конкурс 

новорічної маски та української народної ялинкової іграшки 

“Новорічний маскарад“ та ін. 

Професійними муніципальними колективами здійснювалася 

концертна діяльність: естрадно-духовим оркестром проведено 

100 концертів, академічним камерним хором – 54. 

Музеями міста організовано 55 виставок, які відвідали 20,2 

тис. відвідувачів, проведено 197 екскурсій.  

МКП “Моно театр “Кут” протягом року проведено 66 вистав, 

які відвідали 4,8 тис. глядачів. 

Проведено 30 благодійних концертів та акцій по збору 

коштів на підтримку Збройних сил України, Національної Гвардії 

(зібрано 28,0 тис.грн.), лікування поранених у шпиталі (зібрано 

7,7 тис.грн.) та підтримку мешканців міста Старобільська 

Луганської області (зібрано продукти харчування, теплі речі, 

книги).  

 - співробітництво з творчими спілками, національно-

культурними товариствами, молодіжними і дитячими 

громадськими організаціями, що діють у сфері культури 

і мистецтва. 

Спільно зі спілками та організаціями, що діють у сфері 

культури проведено:  

- розпис фасаду дитячої музичної школи № 1 з ГО 

“Територія”; 

- фестиваль європейської культури “Зустріч культур” 

спільно з обласним осередком спілки поляків України, спілки 

угорців ім. Святого Іштвана, громадським центром німецької 

культури; 

- конкурс бібліотечної майстерності “Я – сучасний 

– 
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бібліотекар” спільно з міським товариством української мови             

ім. Т. Шевченка “Просвіта”; 

- заходи з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи та 70-

річчя перемоги у Другій Світовій війні спільно з міським 

добровільним товариством інвалідів “Спілка інвалідів 

Чорнобиля” та міською радою організації ветеранів України; 

- конкурс карикатур “Барон Мюнхаузен” спільно з 

асоціацією карикатуристів України; 

- літературний фестиваль “Слово єднає” спільно з міською 

спілкою письменників та обласною організацією товариства 

української мови та літератури; 

- підготовлено Різдвяний вертеп та різдвяний етнофестиваль 

“Благослови, Боже, літо починати, Христа славити” та створено 

світлицю-музей “Ладовиці” (у приміщенні дитячої музичної 

школи № 2) спільно з ГО “Відродження традицій Поділля”.  

45.  Створення умов для самореалізації творчої 

особистості, залучення більшої кількості дітей та 

молоді до отримання позашкільної мистецької освіти, 

підтримка обдарованої молоді: 

  

 - надання пільг обдарованим дітям та молоді в оплаті за 

навчання у школах мистецтв; 

Надано пільги в оплаті за навчання в школах мистецтв 750 

обдарованим дітям та молоді. 

477,0 – МБ 

 - надання фінансової підтримки творчим колективам 

міста для участі у фестивалях та конкурсах; 

Надано фінансову підтримку 180 учням та учасникам 

творчих колективів для участі у Всеукраїнських та регіональних 

конкурсах.  

115,0 – МБ 

 - забезпечення виплати 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. 

230,7 – МБ 

46.  Зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури, мистецької освіти, шкіл естетичного 

виховання: 

  

 - проведення реконструкції та капітальних ремонтів 

приміщень закладів культури (бібліотеки-філії № 8 на 

вул. Кармелюка, 8; дитячої школи мистецтв “Райдуга” на 

вул. Курчатова, 9; дитячої музичної школи № 3 на вул. 

Кармелюка, 8/1; дитячої музичної школи № 2 на вул. 

Рибалка, 19; Центру національного виховання учнівської 

У 2015 році проведено капітальний ремонт приміщень: 

- бібліотек-філій № 8 на вул. Кармелюка, 8, №4 на                         

вул. Чорновола, 112, №13 на вул. Бажана, 16; 

- бібліотеки дитячої музичної школи №1 на вул. Проску-

рівській, 18; 

- дитячої школи мистецтв “Райдуга” на вул. Курчатова, 9; 

3071,9 – МБ 
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молоді на вул. Курчатова 1-Б, будинку культури на вул. 

Проскурівській, 43, приміщення кінотеатру ім. 

Т.Г.Шевченка); 

- дитячої музичної школи № 3 на вул. Кармелюка, 8/1; 

- Центру національного виховання учнівської молоді на вул. 

Курчатова, 1-Б, 

- естрадного майданчика міського будинку культури на вул. 

Проскурівській, 43. 

Розпочато роботи з реконструкції виставкової зали дитячої 

школи образотворчого та декоративно прикладного мистецтва на 

вул. Проскурівській, 67, приміщення кінотеатру ім. Т. Г. 

Шевченка. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт приміщень міського будинку культури, 

дитячої музичної школи №1 (мансарди), клубу “Книжківці”. 

 - придбання музичних інструментів та музичної 

апаратури для закладів культури; 

Придбано: 

- звукопідсилюючу апаратуру, комплект меблів для 

бібліотеки для дитячої музичної школи №1; 

- акордеон для дитячої музичної школи №2; 

- акордеон, звукопідсилюючу апаратуру, відеокамеру, 

концертні костюми, комп’ютер, меблі для дитячої музичної 

школи №3; 

- ксилофон для дитячої школи мистецтв; 

- звукопідсилюючу апаратуру, цифровий рояль, бандуру та 

акордеон для дитячої школи мистецтв “Райдуга”; 

- 2 радіомікрофони та ноутбук для міського будинку 

культури; 

- клавішний інструмент, комбопідсилювачі та концертне 

взуття для муніципального естрадно-духового оркестру; 

- звукопідсилюючу апаратуру, мікшерський пульт для центру 

національного виховання учнівської молоді; 

- мультимедійний пристрій, 2 радіомікрофони, ноутбук,  

фотоапарат для міського будинку культури; 

- комплект меблів, кондиціонер, ноутбук для музею-студії 

фотомистецтва; 

- проекційне обладнання з системою 3D, екран та акустична 

система для МКП «Кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка».  

3713,8 – МБ 

2,5 – ВК 

47.  Модернізація бібліотечних процесів у відповідності до 

вимог часу: 
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 - поповнення бібліотечних фондів міської 

централізованої бібліотечної системи, у тому числі 

книгами місцевих авторів; 

Придбано 3973 примірників нових книг для поповнення 

бібліотечного фонду, в т.ч. 215 примірників книг місцевих 

авторів.  

154,6 – МБ 

35,5 – ВК 

 - впровадження новітніх технологій у бібліотечне 

обслуговування та нових форм обслуговування. 

Впроваджено автоматизовану бібліотечну програму обліку та 

видачі книг в бібліотеках міста “Ірбис”, що дасть можливість 

відстежувати бібліотечні фонди від їх замовлення та придбання 

до видачі відвідувачам бібліотек.  

Для центральної бібліотеки та бібліотеки-філії № 8 придбано 

2 комп’ютери.  

Відкрито центр електронного обслуговування населення у 

бібліотеці-філії № 8 Хмельницької міської централізованої 

бібліотечної системи на вул. Кармелюка, 8. 

40,2 – МБ  

7,0 – власні 

кошти 

 

 Всього:  9042,8 – МБ 

45,0 – власні 

кошти 

 3.3.7. Фізична культура і спорт 

48.  Створення умов для стабільного розвитку фізичної 

культури та спорту в м. Хмельницькому, максимальне 

залучення до здорового способу життя всіх категорій 

населення: 

  

 - проведення загальноміських фізкультурно-спортивних 

заходів з олімпійських, неолімпійських видів спорту (у 

тому числі для інвалідів); 

У 2015 році проведено 131 міський фізкультурно-спортивний 

захід, а саме: Чемпіонат міста з міні-футболу серед юнаків (взяли 

участь 40 команд), кульової стрільби, художньої гімнастики, 

волейболу, гандболу, тенісу, шахів, Чемпіонат міста з футболу 

(брали участь 25 команд). 

Проведено змагання з шахів, настільного тенісу, міні-

футболу, волейболу серед спортсменів з вадами здоров’я. 

188,8 – МБ 

 - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем 

проживання та місцях масового відпочинку громадян, а 

також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної 

роботи серед інвалідів; 

У 2015 році проведено масові заходи: 

- спартакіаду “Старти надій”; 

- міський етап дитячо-юнацької патріотичної гри “Сокіл-

Джура”; 

- змагання “Тато, мама, я – спортивна сім’я”, в яких взяли 

участь 566 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та їх 

батьки;  

- спартакіаду серед працівників департаментів, управлінь та 

відділів міської ради, підприємств міської комунальної власності, 

13,8 – МБ 

http://cbs.km.ua/index.php?dep=1&dep_up=1&dep_cur=95
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в якій брали участь 263 особи; 

- змагання “Повір у себе” серед спортсменів-інвалідів всіх 

нозологій, в яких взяли участь 83 особи; 

- відкритий чемпіонат міста з стрітворкауту, в якому взяли 

участь 25 осіб. 

Проведено 7 масових велопробігів, у кожному з яких брали 

участь понад 200 учасників. 

Проведено змагання з футболу серед юнаків загальноосвітніх 

навчальних закладів на футбольних полях НВК №9, палацу 

творчості дітей та юнацтва, Хмельницького національного 

університету, стадіоні ”Локомотив”, в яких взяли участь 288 осіб. 

 - збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

та створення в них належних умов для навчально-

тренувального процесу; 

Забезпечено належне функціонування трьох дитячо-

юнацьких спортивних шкіл міста, в яких займається 1787дітей. 

Крім цього, на утримання та проведення навчально-

тренувальної роботи надано фінансову підтримку громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості “Авангард”, 

“Буревісник”, “Спартак”.  

1023,5 – ДБ  

9012,1 – МБ 

 

 - забезпечення фінансування участі міських спортсменів 

та збірних команд міста в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях; 

Збірні команди міста брали участь у 41 обласному та 11 

всеукраїнських змаганнях, які організовував департамент освіти 

Хмельницької ОДА. 

609,6 – МБ 

 - забезпечення виплати персональної стипендії десяти 

кращим спортсменам міста. 

Здійснено виплату персональних стипендій міської ради 10 

кращим спортсменам. 

64,1 – МБ 

49.  Оновлення матеріально-технічної й технологічної бази 

закладів фізкультури та спорту: 
  

 - проведення капітального ремонту нежитлового 

приміщення ДЮСШ № 2 на пров. Пекарському, 2; 

Проведено капітальний ремонт нежитлового приміщення 

ДЮСШ № 2 на пров. Пекарському, 2. 

348,0 – МБ 

 - будівництво двох футбольних полів ДЮСШ № 1 на 

вул. Зарічанській, 11/5; 

Захід не виконано через недостатність фінансування.  – 

 - виготовлення документації для отримання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо виділення 

земельної ділянки для будівництва Палацу спорту на 

вул. Прибузькій, 5/1А; 

Виготовлено документацію для отримання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо виділення земельної 

ділянки для будівництва Палацу спорту на вул. Прибузькій, 5/1А, 

яку планується затвердити у 2016 році.  

– 

 - придбання інвентарю та обладнання для спортивних 

шкіл міста. 

У 2015 році придбано: 

- 2 фехтувальних апарати та 3 котушки до фехтувальних 

апаратів для ДЮСШ № 3; 

- 2 пневматичні пістолети, 10 човнів каное для ДЮСШ 

267,4– МБ 



 66 

№2; 

- футбольні та регбійні ворота для СК “Поділля”; 

- 3 контейнера для твердих побутових відходів та 

бетонозмішувач для ДЮСШ № 1. 

 Всього:  10503,8 – МБ 

1023,5 – ДБ 

 3.4. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
 3.4.1. Покращення стану довкілля  

50.  Удосконалення системи поводження з відходами:   

 - ліквідація місць несанкціонованого складування 

відходів, попередження їх утворювання; 

Протягом 2015 року ліквідовано 38 стихійних сміттєзвалищ 

(6,9 тис. куб. м сміття). 

523,6 – МБ 

 - організація збору та передачі на утилізацію 

небезпечних відходів, які утворюються в побуті 

(енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки); 

В 28 навчальних закладах міста розміщено контейнери для 

збору відпрацьованих елементів живлення. Крім цього, 

спеціалізовані контейнери встановлені в торгових мережах 

“Ватсонс”, “Вопак”, МТС, ТОВ “Форсаж Авто”, ТЦ “Фуршет”, 

ТЦ “Епіцентр”, на автозаправках “WOG” та інших закладах 

торгівлі. 

Протягом звітного року зібрано 825 кг відпрацьованих 

елементів живлення, які у подальшому будуть відправлені на 

спеціалізоване підприємство, що здійснить їх утилізацію. 

В рамках проведення Днів сталої енергії на території міста 

працювали мобільні пункти прийому небезпечних відходів, 

якими зібрано 2675 енергозберігаючих ламп, 85 кг батарейок, 32 

термометри. 

31,2 – ФОНПС 

 - залучення інвестицій для будівництва 

сміттєпереробного заводу; 

У 2015 році відбулась зустріч міського голови з керівником 

Національного проекту “Чисте місто” та власником компанії 

“CONTROL PROCESS” щодо будівництва сміттєпереробного 

комплексу в місті. За результатами зустрічі прийнято рішення 

щодо вивчення досвіду роботи сміттєпереробних комплексів, 

побудованих компанією “CONTROL PROCESS” у Польщі.  

– 

 - забезпечення належної санітарної очистки міста; В місті проведено місячник санітарної очистки та 

благоустрою міста, День довкілля та підготовка до святкування 

Великодня.  

В рамках проведених заходів омолоджено 149 дерев, 

видалено 170 аварійних дерева на прибудинкових територіях, 

–  
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обкошено та прибрано від стихійних сміттєзвалищ прибережні 

смуги річок Плоска, Кудрянка, Хмельницького водосховища 

тощо. 

 - придбання сміттєвозів та євро контейнерів для 

збирання побутових відходів. 

Для ХКП “Спецкомунтранс” придбано сміттєвоз, 30 

контейнерів для збирання побутових відходів (0,75 куб.м) та 48 

контейнерів євростандарту (1,1 куб.м). 

2867,0 – МБ 

51.  Поліпшення стану водних об'єктів та земельних 

ресурсів:  
  

 - підтримання в належному стані заплав, русел річок та 

водойм, їх захист від забруднення та засмічення; 

З метою підтримання у належному стані заплав, русел річок 

та водойм проведено: 

- прибирання 26 га прибережних смуг водойм міста, зелених 

зон, парків, скверів; 

- комісійне обстеження р. Південний Буг щодо виявлення 

несанкціонованих скидів у річку;  

- розчистку бічних каналів р. Плоскої в парку ім. М. Чекмана; 

- виготовлення Правил експлуатації Хмельницького 

водосховища та техпаспорту на нього. 

256,4 – міський 

ФОНПС 

 - виконання плану заходів щодо покращення якості 

питної води; 

У 2015 році проведено заміну 720 п. м зношених мереж 

водопостачання, дезінфекцію 601,1 км міських водопровідних 

мереж. 

Придбано спектрофотометри та обладнання для перевірки 

якості питної води для МКП “Хмельницькводоканал”.  

300,0 – МБ 

151,3 – ВК 

 

 

 - проведення реконструкції напірного каналізаційного 

колектора на вул. Трудовій (від вул. Заводської до вул. 

Прибузької); 

Виконано реконструкцію напірного каналізаційного 

колектора на вул. Трудовій (від вул. Заводської до вул. 

Прибузької). 

894,4 – МБ 

 - проведення реконструкції зовнішніх мереж 

водовідведення на вул. Львівське шосе, 18/2 та вул. 

Молодіжній, 17/1. 

Проведена реконструкція 324 п. м зовнішніх мереж 

водовідведення на вул. Львівське шосе, 18/2 та на вул. 

Молодіжній, 17/1. 

382,5 – МБ 

52.  Покращення стану зелених насаджень, благоустрій 

міста: 
  

 - здійснення контролю за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства та Правил 

благоустрою території міста Хмельницького; 

У звітному періоді здійснено 576 перевірок дотримання 

вимог природоохоронного законодавства та Правил благоустрою 

території міста, складено 392 акти обстежень та 290 протоколів 

про адміністративні правопорушення на загальну суму 136,2 тис. 

гривень. 

– 

 - реалізація заходів з озеленення міста, збільшення З метою озеленення міста висаджено 174 тис. квіткових 73,2 – МБ  
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кількості зелених зон загального користування. рослин, 960 дерев та 340 кущів. 

В рамках святкування Дня міста в районі Майдану 

Незалежності та Меморіалу Слави в дендропарку “Поділля” 

висаджено кипариси, туї та тиси.  

У 2015 році проведено: 

- інвентаризацію зелених насаджень в центральній частині 

міста; 

- роботи по винесенню в натуру меж природозаповідних 

об’єктів міста (парк ім. М.Чекмана та парк “Заріччя”); 

- відведення земельної ділянки (39,1 га) для створення парку 

на вул. Прибузькій (від вул. Трудової до вул. 

Старокостянтинівське шосе); 

- експертизу кошторисної частини проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт і благоустрій парку 

“Подільський” на вул. Львівське шосе; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт дендропарку “Поділля” та зеленої зони від 

вул. Курчатова, 11 до вул. Курчатова, 13. 

Проводилось коригування проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для облаштування парку 

“Молодіжний” на вул. Рибалка (орієнтовна плаща парку 4,0 га). 

93,0 –  міський 

ФОНПС 

 

53.  Формування екологічної культури мешканців м. 

Хмельницького: 
  

 - проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня 

екологічної свідомості громадян, екологічної освіти 

учнів та студентів; 

Протягом 2015 року проведено: 

- конференцію до Дня Водних ресурсів “Стан водних 

ресурсів Хмельниччини”; 

- акцію “Запали ліхтарики” у рамках міжнародної акції 

“Година Землі 2015”; 

- фестиваль “Чисто Fest” у рамках Всеукраїнської акції з 

прибирання “Let’s do it, Ukraine“; 

- фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер - 2015”, у 

якому взяли участь учні 26 шкіл міста. 

Взято участь у 5 засіданнях “круглого столу” на теми  

“Адаптації до зміни клімату на території м. Хмельницького”,   

“Причини забруднення та стан р. Південний Буг на території 

Хмельницької області” та з питань розробки та впровадження 

41,5 – міський 

ФОНПС 
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Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, телепрограмах на 

екологічну тематику “Метроном”, “Сцена”, “Громада”. 

Надано 30 репортажів та інтерв’ю у засобах масової 

інформації щодо: 

- виконання вимог природоохоронного законодавства та 

Правил благоустрою території м. Хмельницького; 

- утримання мешканцями приватного сектору дворових та 

прилеглих територій; 

- заборони складування сміття на тротуарах та газонах; 

- заборони спалювання на міській території сухої 

рослинності та сміття; 

- проведення місячника благоустрою та санітарної очистки 

міста.  

Розповсюджено серед учнів загальноосвітніх закладів 

міський екологічний бюлетень “Еко-поведінка у природі”. 

 Всього:  5040,7 –  МБ 

151,3 – ВК 

422,1 – ФОНПС 

 3.4.2. Техногенна безпека та охорона праці   
54.  Попередження виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території 

міста: 

  

 - підвищення ефективності превентивних заходів щодо 

захисту населення і території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

З метою захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру:  

- проведено заняття щодо забезпечення функціонування 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту в режимі “підвищеної готовності” з 

керівниками виконавчих органів та комунальних підприємств; 

- встановлено намет мобільного навчально-консультаційного 

пункту з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

- проведено навчання особового складу пожежно-

рятувальних частин 1-го Державного пожежно-рятувального 

загону Головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області та персоналу 

ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза” щодо дій при виникненні 

аварійної ситуації та організації взаємодії із службами цивільного 

– 
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захисту міста;   

- надано методичні рекомендації працівникам 

Хмельницького національного університету щодо дій в режимі 

“підвищеної готовності”;  

- проведено навчання щодо посилення заходів безпеки, 

порядку дій на випадок виникнення терористичної загрози, дій за 

попереджувальним сигналом “Увага всім” з працівниками МКП 

“Хмельницькводоканал”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”,  

керівниками загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів 

міста, закладів культури, молоді та спорту, працівниками 

Хмельницького міськрайонного управління Головного 

управління держсанепідслужби, з учнями та педагогічними 

працівниками гімназії № 2 та ЗОШ № 18 ім. В.Чорновола. 

 - удосконалення механізмів оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації, оптимізація системи управління 

цивільним захистом та підвищення її ефективності у 

мирний час та особливий період; 

В місті встановлено 99 вуличних гучномовців, за допомогою 

яких транслюватимуться повідомлення у випадку виникнення або 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій. 

Щоквартально проводилась перевірка стану системи 

оповіщення цивільного захисту у місті з включенням 

електросирен. 

– 

 - створення та поновлення резервів матеріальних та 

фінансових ресурсів усіх рівнів в обсягах, необхідних 

для забезпечення проведення першочергових робіт, 

пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих 

надзвичайних ситуацій; 

Станом на 01.01.2016 року обсяги накопичення матеріально-

технічних цінностей резерву місцевого рівня становили 76,0% до 

обсягів затвердженої номенклатури. 

– 

 - проведення капітального ремонту мосту через річку 

Південний Буг на Старокостянтинівському шосе; 

Захід не виконано через недостатність фінансування. – 

 - будівництво водогону для пожежного гідранту на 

полігоні побутових відходів. 

Розроблена проектно-кошторисна документація на 

будівництво водогону для пожежного гідранту на полігоні 

побутових відходів. Будівництво передбачається розпочати у 

2016 році. 

250,0 – МБ 

55.  Підвищення рівня готовності населення та сил 

цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях: 
  

 - збереження та розвиток мережі навчально-

консультаційних пунктів з питань дій у надзвичайних 

ситуаціях при житлово-експлуатаційних конторах; 

В м. Хмельницькому при житлово-експлуатаційних конторах 

працюють 11 консультативних пунктів, якими надано 142 

консультації щодо дій у надзвичайних ситуаціях 680 особам.  

Виготовлено 8 стендів та розповсюджено 652 екземпляри 

– 
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друкованих засобів наочної агітації з попередження нещасних 

випадків на водних об’єктах та про заборону випалювання сухої 

трави.  

 - проведення перевірок стану цивільного захисту 

комунально-технічних та аварійних служб міста; 

Проведено перевірку готовності Хмельницької міської 

комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах до 

дій за призначенням. 

– 

 - забезпечення постійного та обов’язкового аварійно-

рятувального обслуговування потенційно небезпечних 

об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки на території 

міста; 

Протягом звітного періоду забезпечувалось аварійно-

рятувальне обслуговування потенційно небезпечних об’єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки на території міста. 

– 

 - забезпечити функціонування міських курсів цивільного 

захисту населення. 

Протягом 2015 року на міських курсах цивільного захисту 

населення, які функціонують на базі навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області, пройшли навчання 119 осіб. 

– 

56.  Дотриманням вимог чинного законодавства з питань 

охорони праці на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності: 

  

 - надання методичної допомоги керівникам підприємств, 

фізичним особам-підприємцям щодо впровадження в 

дію системи управління охороною праці; 

Надано методичну допомогу 62 суб’єктам підприємницької 

діяльності з питань дотримання вимог законодавства про охорону 

праці та впровадження в дію системи управління охороною праці. 

– 

 - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення міста з питань регулювання відносин 

між роботодавцем та працівником у галузі реалізації 

прав на здорові та безпечні умови праці; 

Спільно з відділенням виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань в м. Хмельницькому для 

відповідальних за охорону праці на підприємствах проведено 9 

семінарів з питань профілактики нещасних випадків на 

виробництві та запобігання професійних захворювань.  

– 

 - проведення перевірок стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності. 

У 2015 році проведено 55 перевірок стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях міста, у ході яких 

виявлено 219 порушень нормативних актів з охорони праці.  

Здійснено перевірку 177 колективних договорів на  

відповідність нормам законодавства про працю розділу “Охорона 

праці”. 

Прийнято участь у 20 розслідуваннях нещасних випадків на 

виробництві, за результатами яких складено відповідні акти.  

  

– 

 Всього:  250,0 – МБ 
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 РАЗОМ:  314454,3 – МБ 

558655,5 – ДБ 

1029,9 –  ОБ 

165152,3 – ВК 

1205930,4 – 

кошти фондів 

2130,6 – 

благодійні 

кошти 

 

МБ – міський бюджет; 

ДБ – державний бюджет; 

ОБ – обласний бюджет; 

ВК – власні кошти установ та комунальних підприємств; 

 ФЗДССБ – фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у випадку безробіття; 

 ФОНПС – фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 


