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Спільними зусиллями подбаємо про наше місто! 
 

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО РОБОТУ  

В 2011 РОЦІ ТА В 1 ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ 
 
В центрі уваги діяльності виконавчих органів Хмельницької міської ради є 

хмельничани, члени територіальної громади, на задоволення потреб яких ми працюємо. А, 

отже, прагнемо створити в місті комфортні умови для проживання та для подальшого 

розвитку кожного. 
Попередній рік міська влада працювала максимально відкрито, намагалася довести до 

жителів міста усі свої наміри та інформувати про прийняті рішення. 
Перед нами стояли завдання щодо забезпечення подальшого  системного 

прогнозованого та стабільного розвитку Хмельницького, стабільного функціонування 

господарства, створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг, 

створення безпечних та комфортних умов проживання хмельничан. Саме на цих напрямках 

розвитку міста були зосереджені усі зусилля влади у звітному періоді. 
 
Завдяки спільним зусиллям міської влади та територіальної громади місто 

Хмельницький за багатьма показниками соціально-економічного розвитку зберегло передові 

позиції в Україні. 
 
Місто Хмельницький посіло: 

- друге місце у «Рейтингу 45-ти найбільших міст України» (перше місце  

місто – Київ). Основні показники високого рейтингу: 
- найнижчий рівень заборгованості населення з оплати житлово-

комунальних послуг; 
- обсяги введення в експлуатацію житла; 
- високий рівень народжуваності; 
- низький рівень смертності населення; 
- низький рівень безробіття; 
- стан заборгованості з виплати заробітної плати; 
- витрати з міського бюджету на освіту; 
- введення в експлуатацію навчальних та медичних закладів; 
- стан забруднення атмосфери; 
- роздрібний товарооборот підприємств; 

- одинадцяте місце у рейтингу журналу “Фокус” “55 найкращих міст для 

життя в Україні” (в 2010 році - 15); 
- вісімнадцяте місце із тридцяти двох міст України у рейтингу журналу 

“Україна Forbes” “Кращі міста для ведення бізнесу”. 
 
Робота комунальних підприємств міста високо оцінена в державі: 

- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” за результатами фінансово-
господарської діяльності отримало перше місце в конкурсі на звання “Краще 

підприємство комунальної теплоенергетики України” за 2011 рік та І 

квартал 2012 року (підприємство, маючи найнижчі в Україні тарифи на 

теплову енергію, є одним з кращих з оплати за спожитий природний газ); 
- ХКП „Електротранс” отримало друге місце (у групі  підприємств з 

кількістю тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще 

підприємство міського електротранспорту України за підсумками роботи 

у І кв. 2012 року. 
  
 
З метою збільшення надходжень до міського бюджету затверджено: 
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- комплексну програму мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, 

Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, виконавчого комітету, 

департаментів, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до 

бюджетів усіх рівнів на 2012-2015 роки; 
- положення про встановлення місцевих зборів в м. Хмельницькому; 
- положення про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності - фізичних осіб у м. Хмельницькому; 
- ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в місті 

Хмельницькому; 
- нову нормативну грошову оцінку земель міста. 

 
Забезпечено прозорий порядок надання земельних ділянок через конкурси та 

аукціони під різні види будівництва. 
 

Прийнято ряд важливих документів для спрощення оформлення землевпорядної 

та містобудівної документації та затверджено: 
- план зонування території міста Хмельницького;  
- порядок надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію;  
- порядок надання дозволу на проведення переобладнання або перепланування 

будинків, квартир, житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках; 
- рекомендований зміст землевпорядної документації, на підставі якої 

приймаються рішення міської ради щодо передачі земельних ділянок у власність або 

користування; 
- новий порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Хмельницького. 
 
Важливою для міської влади є соціальна політика, для реалізації якої 

затверджено: 
- Програму зайнятості населення на 

2012-2014 роки; 
- Програму підтримки сім’ї на 2012-

2015 роки; 
- Комплексну програму “Піклування” 

в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки; 
- Комплексну програму реалізації 

молодіжної політики та розвитку фізичної 

культури та спорту в м. Хмельницькому на 

2012-2016 роки; 
- Програму розвитку освіти м. 

Хмельницького на 2012-2016 роки; 
- Положення про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій 

для навчання у вищих навчальних закладах України усіх форм власності; 
- Порядок відшкодування вартості лікування мешканців міста закладам 

неміської комунальної форми власності; 
- Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на здоров’я 

населення на території міста Хмельницького. 
 
Затверджено: 

- Програму охорони довкілля м. Хмельницького на 2011-2015 роки; 
- Правила утримання домашніх тварин у м. Хмельницькому; 
- Концепцію регулювання чисельності безпритульних тварин у м. 

Хмельницькому; 
- Програму забезпечення пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони м. Хмельницького на 2011-
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2015 роки; 
- Програму організаційно-практичних заходів щодо профілактики 

правопорушень та злочинності на території міста Хмельницького в 2011-2015 роках. 
 
Для  підвищення результативності та ефективності діяльності виконавчих 

органів міської ради у 2011-12 рр. у виконавчому комітеті: впроваджено систему 

управління якістю ISO 9001, затверджено Настанову з якості, проведено зовнішній 

аудит, за результатами якого отримано Сертифікат відповідності міжнародному 

стандарту ISO 9001:2008 і національному стандарту ДСТУ ІSО 9001:2009 

“адміністративні та неадміністративні послуги у сфері управління виконавчих 

органів Хмельницької міської ради”. 
 
Спрощено процедуру розгляду земельних питань, а саме, всі рішення пов’язані з 

їх вирішенням розглядаються лише на сесії міської ради, без затвердження їх 

виконавчим комітетом, що прискорює розгляд даних питань на 2 місяці. 
 
Cтворено Центр надання адміністративних послуг на вул. Соборній, 16, що дасть 

поліпшення якості надання адміністративних послуг, в тому числі підвищення рівня 

комфортності обслуговування заявників, їх інформування та консультування. 
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БЮДЖЕТ 
 

Запорука успішного розвитку міста - наповнений бюджет. Тому основні зусилля 

були спрямовані на його виконання, що є одним з найважливіших напрямків роботи 

виконавчого комітету. Загальний обсяг доходів міського бюджету, який затверджений на 

2012 рік зі змінами та доповненнями, складає 894,2 млн. грн., що на 75,2 млн. грн. або на 

9,2% більше фактичних надходжень 2011 року. За 2011 рік  зведений обсяг доходів міського 

бюджету перевищив обсяг бюджету 2010 року на 141,1 млн. грн. або 20,8%.   
Доходи міського бюджету за 2005-2012 рр., млн. грн. 

Зростання надходжень до бюджету міста вдалося досягти завдяки: 
- збільшенню надходжень по основному джерелу доходів - податку на  

доходи фізичних осіб – у 2011 році порівняно з 2010 роком суму цих надходжень 

збільшено на 15% за рахунок росту промислового виробництва, збільшення фонду 

оплати праці та підвищення рівня  мінімальної заробітної плати. Питома вага  податку в 

структурі надходжень податків і зборів до міського бюджету склала понад 78%. За 

січень-червень 2012 року надходження податку на доходи фізичних осіб - 141,3 млн. 

грн., що на 14,2 млн. грн. (на 11,1 %) більше, ніж за відповідний період 2011 року; 
- збільшенню надходжень плати за землю, сприяла проведена в місті нова 

нормативно-грошова оцінка землі і, відповідно, перегляд ставок земельного податку та 

орендної плати. Обсяг цих надходжень у 2011 році склав 51,7 млн. грн., що в 2,3 рази 

або на 29,1 млн. грн. більше , ніж за 2010 рік. За січень-червень 2012 р. – 30,1 млн. грн., 

що на 5,0 млн. грн. або 20,1%  більше, ніж за відповідний період 2011 року; 
- збільшенню надходжень єдиного податку на підприємницьку діяльність - 

за І півріччя 2012 року надходження  24,9 млн. грн., що в 2,3 рази більше, ніж за 

відповідний період минулого року, за рахунок зарахування до міського бюджету 

податку в повному обсязі (в попередніх роках лише 43%) та встановлення з 01.01.2012 

року ставок єдиного податку для фізичних осіб в максимальних розмірах, для першої 

групи – 10% від мінімального розміру заробітної плати, для 2-ї групи – 20%; 
- збільшенню ставок збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності – за І півріччя 2012 року збільшено на 14% в порівнянні з відповідним 

періодом 2011 року (за рахунок підвищення законодавчо встановленого рівня 

мінімальної заробітної плати з 941 грн. на 01.01.2011 року до 1073 грн. на 01.01.2012 

року); 
- збільшенню надходжень коштів замовників, що залучаються на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (за І півріччя 2012 року 

– 3,2 млн. грн., що в 1,8 рази більше, ніж за відповідний період минулого року).  
 

894,2

237,1

327,6

499,3

576,9
602,7

677,9

819,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 план *
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Окрім того, для якісного виконання та наповнення міського бюджету в 2012 році 

постійно вживаються заходи щодо організації рейдів робочими групами, у складі яких  

спеціалісти управлінь міської ради, ДПІ у місті Хмельницькому, Пенсійного фонду, фонду 

зайнятості та інших органів по перевірці суб'єктів господарювання  з питань легалізації  

"тіньової" зайнятості населення та легалізації заробітної плати. 
 
Внаслідок проведених заходів, зростання промислового виробництва,  підвищення 

рівня мінімальної заробітної плати та росту середньомісячної заробітної плати в місті у 
січні-червні 2012 р. забезпечено  загальний обсяг доходів міського бюджету в сумі 437,2 

млн. грн., що на 34,5 млн. грн. (або на 8,6%) більше, ніж у січні-червні 2011 року. 
 

Обсяги доходів міського бюджету, млн. грн. 
 

Джерела доходів  2005 2006 2007 2008 
 

2009 2010 2011  2012 
план 

Обсяг закріплених 

доходів, всього 
94,7 130,1 196,1 258,2 241,6 270,7 275,4 306,6 

      в т. ч. податок з 

доходів фізичних осіб 
73,4 107,0 167,4 225,5 210,2 237,6 273,2 306,2 

Обсяг власних 

доходів, всього  
63,0 78,0 127,2 122,5 125,8 128,8 160.0 177.6 

в т.ч. місцеві податки 

і збори 
20,6 22,6 30,2 35,9 37,7 36,1 5,9 6,0 

       з них ринковий збір 18,7 20,5 27,7 32,9 35,0 33,4 
відмі-
нений 

відмі- 
нений 

Цільовий фонд 

міської ради 1,0 1,5 17,1 17,0 9,1 11,4 10.2 9,5 

Трансферти з 

державного та 

обласного бюджетів 
78,4 118,0 158,9 179,2 226,2 267,0 373.4 400,5 

ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ 

ДОХОДІВ  237,1 327,6 499,3 576,9 602,7 677,9 819.0 894,2 

 
 
До бюджету розвитку спеціального фонду в І півріччі 2012 року надійшли кошти в 

сумі 27,7 млн. грн., що вдвічі більше , ніж за відповідний період минулого року.  
 
За 1-е півріччя 2012 року з Державного бюджету отримано дотацію вирівнювання 

на виконання делегованих повноважень в сумі 70,5 млн. грн., яка в повному обсязі 

спрямована на фінансування бюджетних галузей міста. І хоч обсяг отриманої дотації в 

поточному році на 19,4 млн. грн. більше, ніж за 

відповідний період минулого року, проте  станом 

на 01.07.2012 року заборгованість Державного 

бюджету по перерахуванню дотації нашому місту 

склала 3,55 млн. грн.  
 
В 2012 році бюджету міста передбачена 

субвенція з Державного бюджету на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання доріг (у 

зв'язку із відміною податку з власників 

транспортних засобів), обсяг надходження якої за І 

півріччя поточного року склав 6,3 млн. грн.  
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Обсяги видатків за основними галузями у 2005-2012рр., млн. грн. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 
план 

Видатки, всього 235,4 322,9 481,1 594,5 608,6 692,3 817,2 895,6 
з них:         

освіта 78,6 94,2 131,6 178,2 201,1 240,2 257,4 302,3 
охорона здоров'я 52,4 70 91,5 117 122,4 146,7 159,1 174,7 

соціальний захист 39,4 50,6 105,2 122,5 141 190,6 211,9 236,5 
фізична культура та спорт 2,3 2,8 7,2 11,0 7,5 9,4 6,5 8,2 
сім'я та молодь  0,9 1,4 1,8 2,3 2,1 2,5 2,6 4,8 
культура та туризм 6,1 7,9 12,4 16,4 18,7 22,5 25,8 30,9 
житлово-комунальне 

господарство 
21,7 40,4 66,0 62,5 47,2 49,3 68,7 90,0 

з них:         
будівництво, реконструкція, 

ремонт та утримання 

автомобільних доріг 
5,0 8,2 13,2 14,8 13,6 18,8 26,8 37,7 

транспорт - 1,8 9,2 12,7 5,0 5,0 5,0 3,0 
 

 
Структура видатків загального фонду міського бюджету  

(без трансфертів з державного бюджету України) 
по основних галузях у січні-червні 2012 р. 

Незважаючи на фінансові труднощі працівникам бюджетних установ та закладів 

забезпечено протягом 2011 року та у І півріччі 2012 року своєчасну виплату заробітної 
плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним та медичним 

працівникам, а також винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам.  
 

освіта

55,9%

охорона здоров'я

27,8%

молодь та спорт

1,4%

ЖКГ

3,5% інші

4,9%

соцзахист

1,8% культура

4,7%
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по місту 

за січень-червень 2012 р. становила 2393 грн., що на 24,5% більше, ніж на початок 2011 

року. Однак, її рівень менший за середні показники у державі. 
 

Показники середньомісячної номінальної заробітної  
плати одного штатного працівника, грн. 

 
Незважаючи на те, що заборгованість з виплати заробітної плати в першому 

півріччі дещо збільшилась в порівнянні з початком року і склала 3,5 млн. грн., кількість 

підприємств божників зменшилась з 21 до 13. Заборгованість по заробітній платі 

бюджетних установ за звітний період відсутня. 
 

Заборгованість з виплати заробітної плати, (тис. грн.) 
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В структурі боргу частка економічно активних підприємств складає 61,8% (7 

підприємств), частка підприємств, стосовно яких тривають провадження у справах про 

банкрутство – 31% (4 підприємства), економічно неактивних підприємств – 7,2% (2 
підприємства). 

 
З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення рівня 

заробітної плати, легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати 

вживаються заходи щодо: 
- дотримання вимог трудового законодавства на підприємствах міста, на яких 

наявна заборгованість із заробітної плати або відстежується низький її рівень; 
-  направлення матеріалів перевірок підприємств, керівники яких проігнорували 

виконання рекомендацій  до міської прокуратури; 
- заслуховування керівників підприємств на засіданнях комісії з питань 

своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної 

плати; 
- проведення рейдових перевірок з питань легалізації «тіньової» зайнятості 

населення; 
- забезпечення роботи телефонів «гарячої лінії» тощо.  

 
Рівень зареєстрованого безробіття в місті з початку 2012 року утримується на 

рівні 0,6%. 
 

Динаміка рівня безробіття на початок року, % 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
У 2011 році та в січні-червні 2012 р. зафіксовані позитивні тенденції у розвитку 

промислової галузі міста.  
Зберегли свій промисловий потенціал та продовжують удосконалювати виробничі 

процеси та продукцію: ДП "Новатор", ПАТ "Укрелектроапарат", Науково-виробниче 

підприємство "Корпускула", ТОВ "Карат",  ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод", 

ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза", ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика",  ТОВ 

"Бембі",  ПВКФ "Бджілка", ТОВ "Нейл",  ТДВ "Хмельницькзалізобетон".  
 
В 2011 році в промисловості отримано позитивний зведений фінансовий результат 

від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 194,4 млн. грн. (2010 рік — 23,5 млн. грн.). 
Рентабельно працювало 64,0% промислових підприємств (2010 рік — 57,0%). 

 
За січень-червень 2012 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на 

суму 2,1 млрд. грн., що на 13,9% більше, ніж у січні-червні 2011 р. Частка міста в 

загальнообласних показниках складає майже третину. 
Обсяг реалізованої продукції на одну особу становив 7,9 тис. грн.  
 
Промисловими підприємствами впроваджено у виробництво нові вироби та 

обладнання, зокрема: дерев’яні вікна системи 

“Клімат тент 78/90” та  дерево-алюмінієві вікна 

системи “Міра-спрея” на ПНВП “Корпускула”; 
лінія по пакуванню пляшок в поліетиленову плівку 
на ПАТ “Хмельницький обласний пивзавод”; 
лінія по виробництву стретч-худ плівки на ТОВ 

"Сіріус Екстружен", обладнання для виготовлення 
виливків за газифікованими моделями для ТОВ “Тін 

Імпекс” на ПАТ завод “Строммашина”, нове 

ливарне виробництво на ТОВ “Тін Імпекс” тощо. 
 
Кількість інноваційно-активних 

підприємств в порівнянні з 2010 роком 

збільшилась на 33,3%, їх частка  в загальній кількості звітуючих склала 17,6%. (ДП 

“Новатор”; ВАТ “Темп”; ПП “Рудпол”; ТОВ “Трансформатор  сервіс”; ПАТ завод КПУ 

“Пригма Прес”; Державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; ПАТ 

завод “Нева”; ПФ “Імунітет”; ПАТ завод “Строммашина”; ПАТ “Укрелектроапарат”; 

ПМП “Схід”; ПП “Фрі вест”; ТОВ “Сіріус Екстружен”; МКП 

“Хмельницьктеплокомуненерго”; КП “Південно-Західні тепломережі”; ТОВ “Тін Імпекс”. 
 
За підтримки міської влади у місті розпочало роботу підприємство з прямими 

іноземними інвестиціями ТОВ “Дювельсдорф Україна”, яке на придбаних у ПАТ 

"Термопластавтомат” виробничих площах буде виготовляти сільськогосподарське 

обладнання. В поточному році компанія планує вкласти 500 тис. євро інвестицій у 

виробництво та створити 100 робочих місць. 
На розвиток промислових підприємств міста станом на 01.07.2012 року направлено 

12,9 млн. дол. США іноземних інвестицій, або 44,9% від загального обсягу інвестицій в 

економіку міста.  
Загальний обсяг іноземних інвестицій в економіку міста станом на 01.07.2012 року 

склав 28,7 млн. дол. США. 
Експортовано підприємствами товарів у 2011 році та І півріччя 2012 року  на суму 

208,1 млн. дол. США. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 
Значна увага у звітному періоді  приділялась питанням покращення умов ведення 

підприємницької діяльності та створення сприятливого бізнес-середовища, для чого: 
- змінено термін дії строкового сервітуту з 11 місяців до 3-х років, чим 

спрощено ведення підприємницької діяльності; 
- запроваджено спрощений порядок розгляду питань, пов’язаних з 

наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою; 
- затверджено порядок розміщення малих архітектурних форм, яким 

спрощено процедуру їх розміщення; 
- спрощено процедуру розгляду земельних питань без затвердження їх 

виконкомом;  
- відкрито пункти прийняття звітності   Пенсійним фондом  та   податковою 

інспекцією   на 3-х  ринках міста;  
- продовжує активно працювати центр підтримки малого підприємництва; 
- завершено капітальний ремонт приміщення на вул. Соборній, 16 під центр 

надання адміністративних послуг.  
 

Підготовлені та направлені до уряду пропозиції щодо удосконалення спрощеної 

системи оподаткування.  
 
Для розвитку інфраструктури ринків: 

- розроблено заходи для забезпечення дотримання режиму роботи ринками та 

припинення торгівлі в нічний час;  
- надано дозвіл  на організацію ринку з продажу непродовольчих товарів та 

об’єкту побуту – автостоянки для зберігання транспортних засобів на вул. Геологів, 13. 
 
Працює постійно діюча виставка-ярмарок на вул. Львівське шосе, 14 для 

підтримки місцевих виробників та стабілізації цін на основні види продуктів харчування.  
В 2011- 2012 роках проведено 10 сільськогосподарських ярмарок, в яких взяло 

участь понад 30 виробників міста та області. 
 
Створено умови для розвитку фірмової торгівлі. Підприємствами усіх форм 

власності відкрито 83 об’єкти торгівлі, де реалізується продукція за цінами виробника. 
Проводиться робота по впорядкуванню торговельної мережі:  

- зменшено вартість плати за утримання торгового місця – з 2,57 грн. до 1,45 

грн. за квадратний метр торгової площі за рахунок організації комунального ринку на 
вул. Геологів, 13; 

- продовжується розбудова оптового ринку сільськогосподарської продукції на 

вул. Купріна, 54/1 та ринку на проспекті Миру, 69.  Це покращить умови здійснення 

господарської 

діяльності суб’єктам 

господарювання; 
- відкрито новий 

торговий центр 

«Європа» по проїзду 

Геологів з сучасною 

інфраструктурою; 
- прийнято 

рішення про заборону здійснення дрібнороздрібної торгівлі на вулицях: Вайсера, 

Грушевського, Проскурівського підпілля, Примакова, Подільській, Соборній. 
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КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО 
В місті проводиться робота, спрямована на підвищення ефективності  використання 

комунального майна, що належить територіальній громаді. 
 

Динаміка надходжень до міського бюджету від використання  
майна комунальної власності міста, тис. грн. 

В 2011-12 роках проведено 15 конкурсів з визначення орендарів нерухомого 

майна, на які було виставлено 90 приміщень. За їх результатами передано в оренду 45 
приміщень та одну будівлю, загальною площею 3,5 тис. кв. метрів. 

 
Загалом за 2011 рік та І півріччя 2012 року продовжено договори оренди 199 

орендарям та укладено 153 нових договори оренди на приміщення комунальної власності.  
Всього від оренди нерухомого майна отримано  16,1 млн. грн., від приватизації – 

13,5 млн. грн.  
Проведено ремонти приміщень 

комунальної власності на суму 2,6 млн. грн. 

(ремонт будинків побуту на вул. Інститутській, 2, 

5, вул. Проскурівській, 4/3, 33, 35, 44, 56, 60/1, 

вул. Свободи, 9-А, вул. Шевченка, 99, вул. 

Сковороди, 17). 
 
Продовжується приватизація житлових 

приміщень у гуртожитках. У 45 гуртожитках 

надано дозвіл на приватизацію житлових 

приміщень. 
Станом на 01.07.2012 року приватизовано 1027 жилих приміщень та 65 

реконструйованих квартир (40% від загальної кількості жилих приміщень в 

гуртожитках). 
 
Власний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста станом на 

1 липня 2012 року склав 2,0 млрд. грн. (на 14,6% більше, ніж на початок 2011 року).  
 
Статутний капітал комунальних підприємств збільшився у порівнянні з початком 

2011 року на 9,7% і станом на 01.07.2012 року склав 208,7 млн. грн.   
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, МІСТОБУДУВАННЯ  
ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

  
 За 2011 рік в економіку міста вкладено 892,2 млн. грн. 

капітальних інвестицій, більше третини яких освоєно в 

житловому будівництві. 
Генеральним планом міста передбачається щорічне 

введення багатоквартирного житла близько 103 тис. кв. м. 
 У 2011 році та у І півріччі 2012 року введено в 

експлуатацію 192,8 тис. кв. м. загальної площі житла.  
Передано в постійне користування 3 земельні ділянки 

загальною площею 17,4 тис. кв. метрів на вул. Озерній під 

будівництво доступного житла. Будівництво трьох будинків 

проводитиме Асоціація "Регіональне Будівництво Хмельниччини", 

яка стала переможцем конкурсу на будівництво доступного житла. 
 

Житлове будівництво за 2006-2012 рр., тис. кв. метрів 

Підприємствами міста за 2011 рік та 6 місяців 2012 рр. виконано будівельних 

робіт на загальну суму 534,3 млн. грн. 
 
Побудовано 6,8 км другої черги водогону від села Чернелівка Красилівського 

району до міста Хмельницького – з 

державного бюджету виділено 30,0 

млн. грн., з міського – 9,0 млн. 

грн. 
 
Здано в експлуатацію за 

2011 рік та 1 півріччя 2012 року: 
- спортивний зал 

школи №30 по проспекту Миру, 76/6 (676,5 тис. грн.);  
- головний самопливний каналізаційний колектор на вул. Зарічанській 

(1,8млн. грн.); 
- дитячий садок (І черга) на вул. Лісогринівецькій, 22 на 45 місць 

(приватний заклад “Гармонія”),  
- професійно-технічний заклад  МВС на 350 місць; 
- стоматологічні кабінети на 91 відвідування в зміну; 
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- готель «Янісоль» з сучасною інфраструктурою на 40 місць; 
- торговий комплекс "Європа" з інфраструктурою на пров. Геологів, 7/1, 

(3млн. грн.) та будівлі торгових підприємств, всього площею 52,6 тис. кв. метрів; 
- потужності: 

 з виробництва хлібобулочних виробів на 150 тонн, 
 з оброблення молока і вершків на 960 тонн (ПрАТ “Маслосирбаза”), 
 з переробки рибної продукції (ПП “Балтика”); 
 з виробництва труб, рукавів, шлангів та фітингових жорстких 

пластмасових на 307,2 тонн; 
 трансформаторів електричних на 1,9 тис. шт. 
 

Споруджено пам’ятник "Героям та жертвам Чорнобильської катастрофи" 
(0,7млн. грн.). та скульптурну композицію “Пісні землі Подільської” (вартість 4,5 млн. 

грн., в т.ч. міський бюджет – 1,5 млн. грн., обласний бюджет – 1,5 млн. грн., обласний 

благодійний фонд «Щедрість» – 1,5 млн. грн.). 
 

Завершено реконструкцію:  
- музею Проскурівського підпілля (230 тис. грн.); 
- приміщення для міського архіву на вул. Свободи, 9-А (450 тис. грн.); 
- приміщення на вул. Соборній, 16 під Центр надання адміністративних 

послуг (977,3 тис. грн.). 
 
Продовжуються роботи з: 

- будівництва пожежного депо на вул. Озерній, 20/1 (на площі 1,4 га); 
- будівництва аквапарку на вул. Тернопільській (на площі 2,5 га). 

 
Заплановано: 

- добудову приміщення на 6 груп НВО №1 на вул. Старокостянтинівське 

шосе, 3-Б (4 млн. грн.); 
- ремонт ДНЗ №36 на проспекті Миру 84/21 (1,7 млн. грн.)  
- будівництво ліфта у ЗОШ №8 на вул. Гайдара, 34 (413,1 тис. грн.); 
- виконання проектних та монтажних робіт по реконструкції котельні з 

трьома котлами і допоміжним обладнанням для її роботи у міській лазні на вул. 

І.Франка, 28 (1,6 млн. грн.). 
 
Забезпечено прозорий порядок надання земельних ділянок через конкурси та 

аукціони під різні види будівництва. Як результат, через аукціони продано право оренди 

14-ти земельних ділянок загальною площею 2,97 га - міський бюджет отримав 1,95 млн. 

грн. 
 
Продано у власність 4 земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 1,3га 

на суму 1,6 млн. грн. 
 
Отримано плату за землю за 2011-12 рр. (у 

т.ч. земельний податок та орендна плата): 
- від юридичних осіб 68,1 млн. грн.; 
- від фізичних осіб 13,7 млн. грн. 
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Передано в оренду: 

 юридичним особам та фізичним особам – суб'єктам підприємницької 

діяльності 358 земельних ділянок, площею 118,4 га; 
 громадянам – 322 земельні ділянки, площею 11,3 га . 

 
Передано в постійне користування юридичним особам 53 земельні ділянки, 

площею 41,2 га. 
  

Передано у власність громадянам 2490 земельних ділянок, площею 93,8 га. 
 
Надано згоду на розробку проектів землеустрою: 

 громадянам на 1615 земельних ділянок, площею 48,2 га; 
 суб’єктам підприємницької діяльності на 182 земельні ділянки, площею 109,5 

га. 
 
У 2011-2012 роках укладено 120 договорів про участь забудовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 
 

Надходження коштів до міського бюджету, млн. грн. 
 

 2006 
р. 

2007 
р. 

2008 
р.  

2009 
р. 

2010 
р. 
 

2011 
р.  

І півріччя 

2012 р. 

від фізичних осіб 

Земельний 

податок 
0,293 0,305 0,310 0,325 0,350 

0,500 0,435 

Орендна 

плата 
0,881 1,174 1,646 3,441 4,900 

8,200 4,5521 

Всього, млн. 

грн. 1,174 1,479 1,956 3,766 5,250 8,700 4,987 

від юридичних осіб 

Земельний 

податок 
9,392 8,192 9,127 9,246 8,420 17,90 10,50 

Орендна 

плата 
3,825 3,641 5,104 11,094 14,79 25,10 14,60 

Всього, млн. 

грн. 
13,217 11,833 14,231 20,34 23,21 43,0 25,10 

 
До цільового фонду міського бюджету залучено: 

 7,9 млн. грн. від забудовників на розвиток інфраструктури; 
 1,6 млн. грн. від продажу 4 земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення; 
 0,7 млн. грн. за право оренди земельних ділянок, отриманих за підсумками 

земельних аукціонів; 
 4,2 млн. грн. матеріальних цінностей (квартири, нежитлові приміщення). 
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Динаміка надходжень до міського бюджету  

від оренди землі, тис. грн. 

 
Відповідно до постанови Верховної ради України від 12.05.2011 р. №3349 

територія міста Хмельницького збільшилась на 681 га  і становить 9305,0 га. 
 
 

2165,3 2837,8 3611,3
5062,6

10900,6

15165,1

33339,1

41822,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (план)



 16 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
В місті забезпечене стабільне функціонування підприємств житлово-комунальної 

галузі. 
 
В 2011 році на розвиток галузі виділено 68,7 млн. грн., в 2012 планується –  

89,0 млн. грн., за січень-червень поточного року освоєно 44,0 млн. грн. 
 

Видатки на житлово-комунальне господарство, млн. грн. 
 

 
2005 

р. 
2006 

р. 
2007 

р. 
2008 

р. 
2009 

р. 
2010 

р. 
2011 

р. 
2012 р. 

план 
Видатки - всього 21,7 40,4 66,0 62,5 47,2 49,3 68,7 89,0 
з них:         
ремонт житлового 

фонду  
2,1 2,9 3,8 5,9 2,0 4,0 4,1 7,8 

благоустрій  6,8 10,2 17,3 20,7 13,6 12,1 10,6 15,1 
будівництво, 

реконструкція, ремонт 

та утримання 

автомобільних доріг 

5,0 8,2 13,2 14,8 13,6 18,8 26,8 37,7 

придбання основних 

засобів  
2,4 2,8 9,7 15,1 1,7 2,8 0,8 4,4 

 
Утримується житловий фонд комунальної власності площею 2,9 млн. кв. метрів (980 

житлових будинків). 
 
Прийнято у комунальну власність міста 18 будинків (17 житлових будинків та 1 

гуртожиток),  площею 83,4 тис. кв. м.  
У місті створюється конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг 

шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).  

За 2011-12 рр. створено 20 об’єднань співвласників, станом на 01.07.2012 року в місті 

зареєстровано 176 ОСББ, загальною площею житлових будинків – 673,4 тис. кв. метрів. 
В управлінні житлово-комунального господарства створено інформаційний центр 

сприяння діяльності об’єднань співвласників, в якому надаються консультативні та юридичні 

послуги щодо створення ОСББ, проводяться навчання з головами ОСББ та мешканцями 

житлових будинків тощо. 
 
Видатки на ремонт житлового фонду у 2011 році та в І півріччі 2012 року склали 

3,4 млн. грн. 
 
В житлових будинках виконані наступні роботи: 
- відремонтовано 32,6 тис. кв. метрів 

покрівлі на 51 будинку (2,7 млн. грн.); 
- відремонтовано 56 прибудинкових 

територій, площею 7,7 тис. кв. метрів (1,2 млн. 

грн.); 
- капітально відремонтовано 5 ліфтів в 

будинках на вул. Львівське шосе, 8; пров. 

Некрасова, 1, Подільській, 25 (432,5 тис. грн.); 
- проведено експертизу 151 ліфта, з метою 

визначення можливості подальшої їх 

експлуатації (330,0 тис. грн.); 
- виконано роботи по укріпленню стін 
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натяжними та металевими зв’язками в 4 житлових будинках (90,0 тис. грн.); 
- відновлено внутрішню каналізацію в 5 будинках (165,5 тис. грн.); 
- замінено групові та встановлено нові розподільчі, запобіжні коробки та 

щитки в 19-ти житлових будинках (98,5 тис. грн.). 
 

За 2011 рік та І півріччя 2012 року відновлено 12 дитячих майданчиків (482,5 тис. 

грн.). 
За рахунок коштів міського бюджету та коштів ЖЕКів відремонтовано 344 

під’їзди. 
 
Капітально відремонтовано 34,8тис. кв.м доріг і 5,5 тис.кв.м тротуарів: 

- в центральній частині міста – 
6,3 тис. кв. метрів дорожнього покриття на 

вул. Купріна (від вул. Кам’янецької до вул. 

Березневої), пішохідних доріжок на вул. 

Кам’янецькій (в районі перехрестя з вул. 

Прибузькою), улаштування 1,8 тис. кв. 

метрів тротуару біля театру Старицького; 
- в мікрорайоні Гречани – 2,4 тис. 

кв. метрів на вул. Вишневій (від вул. 

Вокзальної до пров. Клубного), вул. 

Островського; 
- в мікрорайоні Лезневе – 14,1 

тис. кв. м на вул. Вінницькій (від вул. 

Вінницької, 18 до вул. Профспілкової), вул. Чернишевського (від вул. Профспілкової до 

вул. Набережної), вул. Набережній (спуск від вул. Профспілкової до буд. 52), пров. 

Гуменюка; 
- в мікрорайоні Дубове –  3,0 тис. кв. м на вул. Аеродромній, вул. Мічуріна; 
- в мікрорайоні Ракове – 1,7 тис. кв. м на вул. Бажана; 
- в мікрорайоні Виставка – 7,3 тис. кв. м, проведено розширення проїзної 

частини з’їзду по Проспект Миру, капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе 

(від вул. Озерної до в’їзду в дендропарк-1черга); 
 
Проведено поточний ремонт доріг площею 76,6 тис. кв. м (10,0 млн. грн.). 
 
 в центральній частині міста — 22,7 тис. кв.м асфальтобетонного  

покриття на вул. Кам'янецькій, Гагаріна, Соборній, Проскурівській, Володимирській, 

Грушевського, Подільській, Вайсера, Шевченка, Прибузькій, Трудовій, Свободи, 

Пушкіна, прв. Військоматському; та 47 кв.м щебеневого покриття на вул. 

Гвардійській; 
 в південно-західній частині 

міста — 10,7 тис. кв.м дорожнього покриття 

на вул. Західно-Окружній, героїв Чорнобиля, 

Толстого, Інститутській, Молодіжній, Разіна, 

Львівському шосе; 
 в північній частині міста — 12,5 

тис. кв.м асфальтобетонного покриття на вул. 

Свободи, Рибалка, Зарічанській, Вінницькій, 

Старокостянтинівському шосе, проспекту 

Миру, пров. І-му Мирному та 578 кв.м 

щебеневого покриття на вул. Підгірній та 

Нижній Береговій; 
 в мікрорайоні Ружична — 706 кв.м. асфальтобетонного покриття на вул. 

Смотрицького, Старицького, Кирпоноса; та 3,7 тис. кв.м щебеневого покриття на вул. 
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Смотрицького, Нагірній, Руданського, Вітанова, Верейського, Гавришка, Конєва, 

Вигодовського, Бегми, пров. Смотрицького, Кирпоноса; 
 в мікрорайоні Дубове — 3,7 тис. кв.м. асфальтобетонного покриття на 

вул. Красовського, Ватутіна, Купріна, Васяніна, Гастелло, Городовікова; та 691 кв.м 

щебеневого покриття на вул. Щедріна, пров. Купріна, Київському; 
  в мікрорайоні Гречани — 8,7 тис. кв.м асфальтобетонного покриття на 

вул. Вокзальній, Проскурівського підпілля, Волочиській, Курчатова, Кооперативній, 

Зенітній, Чкалова, пров. Пяскорського, транспортних розв'язках Західно-Окружна — 
Волочиська та Західно-Окружна — Вокзальна; та 8,2 тис.кв. м щебеневого покриття на 

вул. Транспортній, Декабристів, Качинського, Вишневій, Пархоменка, Польовій, 

Міцкевича, Північній, Філіпова, Пяскорського, Залізничній, Партизанській, 

Колгоспній, пров. Польовому, Городньому, Північному, Волочиському, Клубному; 
 в мікрорайоні Книжківці — 152 кв.м. асфальтобетонного покриття на 

вул. Карбишева та 1,5 тис.кв.м щебеневого покриття на вул. Житній, Корольова, 

Зеньковського, Кудрянки, Наливайка; 
 в мікрорайоні Лезневе — 1,7 тис. кв.м. щебеневого пкориття на вул. 

Кошарського, Гончарова, Набережній, Чернишевського, Летичівській, Московській, 

Тухачевського, Світанковій, пров. Глухому та Підлісному; 
 в мікрорайоні Ракове — 345 кв.м. асфальтобетонного покриття на вул. 

Пілотській та 620 кв.м щебеневого покриття на вул. 2-ій та 3-ій Луговій, Яворницького, 

пров. Луговому. 
 
На заходи з організації безпеки 

дорожнього руху витрачено 2,3 млн. грн.: 
- забезпечено стабільну роботу 83 

світлофорних об'єктів; 
- влаштовано 83 засоби 

примусового зниження швидкості 
(переважно біля шкіл та дошкільних 

закладів); 
- відновлено 15,5 тис. кв. метрів 

дорожньої розмітки; 
- додатково встановлено та замінено 278 та відремонтовано 914 дорожніх 

знаків; 
- для покращення пропускної спроможності перехресть змінено пофазний 

роз’їзд та цикли регулювання 7 світлофорних об’єктів на найбільш аварійно-
небезпечних перехрестях вулиць. 

 
В 2011 р. завершено роботи по капітальному ремонту шляхопроводу через залізницю 

по вул. Трудовій (1,1 млн. грн.). В 2012 р. 

розпочато капітальний ремонт шляхопроводу по 

вул. Західно-Окружній (в районі вул. Геологів). 
 

Придбано за рахунок коштів міського 

бюджету у 2011 році обладнання та технічні 

засоби для покращення матеріально-технічної 

бази підприємств житлово-комунальної галузі 

на суму 2,1 млн. грн., у 2012 році виділено на ці 

цілі ще 4,4 млн. грн., з яких освоєно 3,2 млн. 

грн. 
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Придбано в 2011 – 2012р.р.: 
 екскаватор та насос для МКП «Хмельницькводоканал» (800 тис. грн.); 
 кузов тролейбуса для ХКП «Електротранс» (737 тис. грн.); 
 2 сміттєвози для ХКП «Спецкомунтранс» (1,3 млн. грн.);  
 7 газонокосарок для житлово-експлуатаційних контор (49 тис. грн.). 

 
Для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг: 

1. розміточну машину (220 тис.грн.); 
2. екскаватор ЕК-14-90 (1072,8 тис. грн.);  
3. машину зі змінним обладнанням: розкидач піску (зимовий період), 

водовоз (літній період) (665,0 тис. грн.). 
 
З метою впровадження на території міста роздільного збирання побутових відходів у 

2011 році та І півріччі 2012 року ХКП «Спецкомунтранс» придбано: 
 65 одиниць євроконтейнерів (161,8 тис. грн.),  
 34 одиниці євроконтейнерів для ПЕТ пляшки (59,5 тис. грн.),   
 7 одиниць великих комбінованих контейнерів (384,7 тис. грн.). 

 
До кінця року планується придбати ще 77 контейнерів та 200 євроконтейнерів на 

суму 760 тис. грн. та обладнати майданчики для контейнерів європейського зразка. 
 
Питання благоустрою міста та покращення екологічної ситуації одне із основних, що 

стоїть на порядку денному міської влади. Для його вирішення затверджено Програму 

охорони довкілля м. Хмельницького на 2011 – 2015 роки, прийнято рішення виконкому 

“Про організацію робіт з благоустрою територій міста Хмельницького”. 
 
Видатки на благоустрій міста склали 12,8 млн. грн. :  

- утримується 290 га зелених насаджень, в т.ч. 6 парків та 5 скверів; 
- 309 криниць та 7 фонтанів; 
- 9 кладовищ; 
- обслуговується 463 км 

електромереж зовнішнього освітлення 

та 11 тисяч світоточок; 
- забезпечується своєчасне 

вивезення твердих побутових відходів 

з 163 контейнерних майданчиків; 
- щоденно 25 сміттєвозів 

вивозить понад 1,9 тис. куб. м сміття. 
 
В рамках реалізації Національного 

проекту “Чисте місто”, учасником якого 

обрано м. Хмельницький, здійснювався 

комплекс заходів щодо виконання техніко-економічного обґрунтування будівництва 

сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів. 
На виконання підписаного Меморандуму про взаєморозуміння зі шведською 

компанію “Вірео Енерджі АБ” проводяться роботи щодо впровадження інвестиційного 

проекту по видобуванню на міському звалищі біогазу та при його спалюванні виробництва 

електроенергії; проведено оцінку біогазового потенціалу міського полігону побутових 

відходів, якою визначено баланс біогазу на міському звалищі в обсязі  397 нм3/год.   
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На озеленення та благоустрій парків і скверів, ремонт зелених насаджень 

витрачено з міського бюджету 6,1 млн. 

грн., висаджено 249,2 тис. квіткових 

рослин, 3,3 тис. дерев та кущів. 
Концептуально змінено підхід до 

оформлення квітників у місті 

Хмельницькому. За новими технологіями 

оформлено клумби біля обласної філармонії 

та кінотеатру ім. Тараса Шевченка. 
У парку ім. М. Чекмана проводяться 

роботи по благоустрою зоокутка та вольєра 

для ведмедів, виділено резервну площу (455 

кв. метрів) для розміщення цирків та луна-
парків. 

 
Ліквідовано 1,1 тис. куб. м побутового сміття на стихійних сміттєзвалищах, 

прибрано понад 200 га міської території. Постійно проводяться суботники в прибережних 

смугах річок і водойм, парках, зелених зонах  та на інших територіях міста. 
 

Ведуться роботи по розчистці 

водовідвідного каналу річки 

Південний Буг в районі вул. Лугової 

(206 тис. грн.). 
Розпочато роботи по 

капітальному ремонту гідроспоруд та 

розчистці русла струмка Безіменного 

від вул. Інститутської до озера в районі 

перинатального центру (638 тис. грн.). 
В 2011 році виготовлено проект 

благоустрою парку Подільського на 

Львівському шосе. В 2012 році 

замовлено проект благоустрою парку 

культури ім. М. Чекмана 
 
Проведено весняні та осінні заходи по санітарній очистці та благоустрою міста, до 

участі у яких  залучено учнівську молодь, працівників підприємств, установ та організацій 

міста, громадські організації, а саме: місячник благоустрою, День довкілля, День Південного 

Бугу, заходи по прибиранню зелених зон міста в рамках всеукраїнської акції «Чиста Україна 

- чиста Земля”, акцію “Ми за чисте довкілля і здоровий спосіб життя”. 
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Тепло-, водопостачання та водовідведення 
 
У Хмельницькому 7 років поспіль практично відсутні проблеми із опаленням 

житла та щоденною подачею гарячої води. 
 
Теплом та гарячою водою забезпечують хмельничан два комунальних 

підприємства  МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “Південно-Західні 

тепломережі”. 
Підприємства 

обслуговують 56 котелень, 75 

центральних теплових пунктів 

(ЦТП), 11 когенераційних 

установок, 303,2 км теплових 

мереж в двотрубному вимірі, 

загальна опалювальна площа 

становить 4,58 млн. кв. метрів. 
 
У 2011-2012 роках вироблено теплової енергії 1,3 млн. Гкал, власної електричної 

енергії 41,7 млн. кВт/год.  
Реалізовано теплової енергії 1,1 млн. Гкал. 
 
Впроваджуються енергозберігаючі технології для покращення якості послуг: 

- замінено 7,7 км теплових мереж на 

загальну суму більше 14,5 млн. грн.; 
- проведено реконструкцію котелень з 

встановленням котлів, вартістю робіт більше 

9,2млн. грн. тощо. 
 
Проводиться монтаж 12-ї когенераційної 

установки на вул. Зарічанській, 30 (4 млн. грн.). 
 
Отримано економію від впровадження 

енергозберігаючих заходів 4,7 млн. грн. 
- природного газу –2,0 млн. куб. метрів; 
- електроенергії - 1,1 млн. кВт.год. 

 
Когенераційними установками вироблено 41,7 млн. кВт.год. власної 

електроенергії, що забезпечило економію – 14,9 млн. грн. 
 
Собівартість власної електроенергії становить 43 коп. за 1 кВт.год., що в 2,2 рази 

дешевше електроенергії, придбаної у ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго". 
 
В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною 

енергією понад 90% від потреби, влітку – на 100%, а її надлишок продають іншим 

комунальним підприємствам. Продано 6,1 млн. кВт.год. на суму 5,1 млн. грн.  
 
Вартість 1 Гкал. теплової енергії у 2011 році в Хмельницькому залишається 

однією з найнижчих в Україні – 206,4 гривень. 
 
За сприяння Проекту USAID “Реформа міського теплозабезпечення”, учасником 

якого є місто Хмельницький, та на підставі проведених енергоаудитів бюджетних та 

житлових будівель, теплопостачальних підприємств розроблено проект Міського 

енергетичного плану на 2012-2016 рр., презентація якого відбулась у березні 2012 року.  
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Станом на 01.08.2012 року заборгованість населення за надані підприємствами 

послуги з теплопостачання складає 13,1 млн. грн.  
 

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення по обласних 

центрах України станом на 1 липня 2012 року, грн./куб.м 
 

№ 

п/п 
назва обласного 

центру 
разом водопостачання водовідведення 

1 Чернівці 6,896 4,88 2,016 
2 Тернопіль 5,48 2,40 3,08 
3 Житомир 5,34 2,30 3,04 
4 Полтава  5,22 3,37 1,85 
5 Суми 5,01 2,66 2,35 
6 Хмельницький 4,96 2,62 2,34 
7 Рівне 4,93 2,65 2,28 
8 Луцьк 4,79 2,52 2,27 
9 Івано-Франківськ 4,53 2,74 1,79 
10 Миколаїв 4,34 2,34 2,00 
11 Вінниця 2,87 1,66 1,21 

 
Вартість 1 куб. м води також одна з найнижчих в 

Україні і з 01.03.2012 року складає 4,96 грн. в т. ч.: 
 водопостачання – 2,62 грн.; 
 водовідведення – 2,34 грн. 

 
Продовжується будівництво другої черги 

Чернелівського водогону. У 2011 році збудовано 6,8 км. 

Всього вже побудовано 11,9 км, що становить 35,3% від 

загальної протяжності водогону (33,4 км).  
 
 
Виділено 2,7 млн. грн. на відшкодування різниці 

в тарифах та 686,3 тис. грн. – на проведення геологорозвідувальних робіт підприємству 

МПК "Хмельницькводоканал" з бюджету міста. 
В 2011-12рр. на об'єктах 

водопостачання та водовідведення виконані 

наступні ремонтні роботи: 
водопостачання: 

 замінено 1,6 км зношених мереж 

водопостачання;  
 відремонтовано та замінено 120 

одиниць запірно-регулюючої арматури, 116 

пожежних гідрантів, 37 водорозбірних 

колонок, 87 насосних агрегати; 
 проведено ремонт та накриття 218 

водопровідних колодязів тощо. 
 
 
водовідведення: 

 проведено ремонт насосних агрегатів на ГКНС, КНС-1, КНС-2, КНС-8, КНС-
11, КНС-12, КНС-13, КНС-14, КНС-16; 

 відремонтовано 8 насосних агрегатів на міських очисних спорудах; 
 проведено заміну аварійних ділянок каналізаційних мереж тощо.  
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Продовжуються роботи по завершенню будівництва КНС у пров. Гагаріна, 20-Б 

(730,3 тис. грн.).  
 
За рахунок коштів міського бюджету завершено технічне переоснащення систем 

міського водозабезпечення на ВНС-7, ВНС-9, що дозволить значно скоротити витрати 

на електроенергію за рахунок використання нових насосних агрегатів з частотними 

перетворювачами. Загальна вартість робіт складає 1,0 млн. грн. 
 
Очікувана економія електроенергії за рахунок технічного переоснащення ВНС-7 

та ВНС-9 складатиме 389,5 тис. кВт/год електроенергії в рік. 
 
Заборгованість за надання послуг водопостачання та водовідведення станом на 

01.08.2012 становить 6,0 млн. грн. З метою зменшення заборгованості здійснюються 

заходи: позовна та  роз’яснювальна робота, автодозвін, відключення боржників від 

водопостачання та водовідведення (587 відключень) тощо. 
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ТРАНСПОРТ 
 

Приділяється значна увага розвитку транспорту та транспортної 

інфраструктури міста. 
Підприємству ХКП “Електротранс” надано з бюджету міста фінансову допомогу 

для забезпечення безперебійного функціонування громадського електричного 

транспорту: у 2011 р. – 5,0 млн. грн., у першому півріччі 2012р. – 1,9 млн. грн. 

(підприємство здійснює перевезення 82 тролейбусами на 19 маршрутах та 13 автобусами на 

10 маршрутах). 
 
Також, з міського бюджету відшкодовано пільговий проїзд багатодітних сімей, 

учнів загальноосвітніх шкіл та студентів, почесних громадян міста та інших категорій, 
визначених рішеннями міської ради, на суму 1,2 млн. грн. 

 
За 2011 рік та І півріччя 2012 року отримано субвенцій з державного бюджету для 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 22,3 млн. грн. 
 
Проводяться капітальні та поточні ремонти існуючих павільйонів та зупинок 

громадського транспорту.  
 

Для зручності пасажирів облаштовано 11 нових зупинок громадського 

транспорту. 

З метою забезпечення безпеки руху та 

відповідно до Правил розміщення та обладнання 

зупинок міського, електро- та автомобільного 

транспорту облаштовано 6 зупинок заїзними 

«кишенями» (на вул. Толстого, вул. 

Кам'янецькій – 2 зупинки, Вінницькому шосе -3 
зупинки). 

 
Оновлено громадський транспорт 

більш сучасними одиницями транспорту 

приватних маршрутних таксі (15-автобусів). 
 
За кошти міського бюджету придбано кузов тролейбуса та автошини на суму 836,3 

тис. грн. 
Продовжено маршрут №44-А у мікрорайоні Лезнево-2. 
Облаштовано нову автостанцію №5 на вул. Кам'янецькій. 
Відкрито новий маршрут №24-А по вул. Прибузькій ("Книжківці – "Хмельницькгаз"). 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 
Надання якомога якісніших соціальних послуг усім хмельничанам, що 

потребують допомоги — головний напрямок діяльності виконавчих органів 

Хмельницької міської ради.  
На фінансування галузі у 2011 р. виділено 211,9 млн. грн., у січні-червні поточного 

року - 122,2 млн. грн. 
Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

 
2005 

р. 
2006 

р. 
2007 

р. 
2008 

р. 
2009 

р. 
2010 

р. 
2011 

р. 
2012 
план 

Соціальний 

захист 
39,4 50,6 105,2 122,5 141,0 190,6 211,9 236,5 

 
У 2011-2012 рр. за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів 

призначено різні види державної соціальної допомоги на загальну суму 238,1 млн. грн. 
Нараховано субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг за рахунок субвенцій з 

державного бюджету в 2011 році та І півріччі 2012 

року 12,9 тисячам сімей, на загальну суму 12,94 млн. 

грн.  
Нараховано компенсацій потерпілим 

внаслідок аварії на ЧАЕС – 8,04 млн. грн. 
Надано одноразову матеріальну допомогу 

людям, які перебувають в складних життєвих 

обставинах на загальну суму 1,1 млн. грн. (в 

середньому щороку отримує допомогу 5 тис. осіб). 
Забезпечено засобами реабілітації та 

пересування 1497 людей з обмеженими опорно-
руховими функціями та 27 інвалідів - автомобілями. 

Проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир 

для 41 особи на суму 575,3 тис. грн., 36 особам замінено газове обладнання. 
Двом дитячим будинкам сімейного типу та трьом прийомним сім'ям, у яких 

виховуються 20 дітей виплачено допомогу на загальну суму 847,6 тис. грн. 
Забезпечувались виплати: 

- щомісячної грошової допомоги на кишенькові витрати 186 дітям-сиротам 
та дітям, які залишились без батьківського піклування (165,6 тис. грн.); 

- надбавки до пенсії 55 членам Проскурівського підпілля, партизанам, 

визволителям м. Хмельницького та колишнім політв’язням і репресованим (78,4 тис. 

грн.); 
- компенсації 747 особам, які надають соціальні послуги (1313,6 тис. грн.). 

Організовано належний прийом громадян в 5 громадських приймальнях.  
Забезпечено стабільне функціонування 

соціальних закладів (8,7 млн. грн.): 
- Міського територіального центру 

соціального обслуговування (запроваджено 

соціальні паспорти); 
- Центру соціально-побутової 

реабілітації “Турбота”;  
- Центру реабілітації та тимчасового 

перебування "Родинний затишок"; 
- Центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів "Школа життя"; 
- Рекреаційного центру сімейного типу "Берег надії"; 
- Центру реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії”. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 
Підвищення ефективності системи охорони здоров'я міста і раціональне використання 

матеріально-технічної бази та фінансових ресурсів — основні завдання сьогодення.  
 
Медичні послуги хмельничанам надають 11 комунальних медичних закладів: 4 

стаціонарних лікарняних заклади, 5 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, 

протитуберкульозний диспансер та станція швидкої медичної допомоги. 
Функціонує 5 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у віддалених 

мікрорайонах – Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове.  
В системі охорони здоров’я міста працює 1023 лікаря та 2171 середніх медичних 

працівників. 
 
На фінансування галузі виділено: у 2011 – 159,1 млн. грн., у січні-червні 

поточного року - 86,1 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 
2009 

р. 
2010 

р. 
2011 

р. 
2012 р. 

план 

Охорона 

здоров'я 
52,4 70,0 91,5 117 122,4 146,7 159,1 174,7 

 
В середньому на одного мешканця міста видатки на медицину в цілому збільшились 

майже на 10% і склали 662 грн. 
 
Вартість ліжко-дня в І півріччі 2012 р. становила 182,3 грн., що на 10,9% більше, 

ніж у 2011 році (164,4 грн.). 
Вартість виклику бригади швидкої допомоги збільшилась на 14,6% і становить  

266,1 грн. 
За звітний період в медичній галузі: 

Для міської лікарні придбано: 
- ультразвуковий апарат SSA-660A XARIO 

Toshiba Medical Systems, Японія (1,2 млн. грн.); 
- світильник операційний 5-ламповий для 

проведення хірургічних втручань (8,0 тис. грн.); 
- велоергометр Кеttler (12 тис. грн.); 
- електрокардіографічний комплекс 

«КАРДІОЛАБ» з програмним забезпеченням (29,0 

тис. грн.); 
- аналізатор глюкози EKSAN-GM (30 тис. 

грн.); 
- дистилятор електричний ДЭ-4-02 “ЭМО” для клініко-діагностичної лабораторії 

(10 тис. грн.). 
 

Проведено капітальний ремонт травматологічного пункту (299,9 тис. грн.) та 

реконструйовано вхід у лікувальний корпус №2. 
 
Для міської дитячої лікарні  
- придбано комплектуючі для лапароскопічної стійки; 
- придбано апарат електрохірургічний ЕS-95 з аргоновим модулем (49 тис. грн.); 
- проводиться заміна вікон на третьому поверсі та сантехнічні роботи у корпусі 

стаціонару, малярно-столярні роботи у фізіотерапевтичному відділенні (570 тис. 

грн.) 
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Для поліклініки № 1 придбано: 

- апарат гіпертермії для проведення малих хірургічних втручань Надія-2 (12 тис. 

грн.).; 
- електрокардіографічний комплекс «КАРДІОЛАБ» ( 22 тис. грн.) та обладнано 

кабінет для проходження ЕКГ спортсменами. 
 

Проведено облаштування центрального входу в поліклініку  (20 тис. грн.). 
 
Для поліклініки № 2:  

- придбано апарат пресотерапії (38 тис. грн.); 
- проведено тендер на закупівлю рентгенапарату (780 тис. грн.) та проводяться 

роботи з підготовки приміщення для його встановлення (112 тис. грн.). 
 
Для поліклініки №4 придбано: 

- обладнання для бактеріологічної лабораторії: мікроскопи, стерилізатор, 

термостат, аквадистилятор, центрифугу (100 тис. грн.); 
- рентгенівську трубку (25 тис. грн.); 
- 4 комп’ютери (20 тис. грн.). 

 
Для міського перинатального центру придбано: 

- апарат УЗД Mulab 25 (298,2 тис. грн.); 
- аналізатор білірубіна у новонароджених (20 тис. грн.). 

 
Для міської станції швидкої медичної допомоги придбано 2 автомобіля швидкої 

медичної допомоги "Соболь" (298,8 тис. грн.). 
 
Медичними закладами міста придбано 

медичного обладнання та апаратури за кошти 

спеціального фонду на суму в 2,2 млн. грн.  
 
Міською об’єднаною стоматологічною 

поліклінікою в 2011 р. проведено протезування зубів 

пільговим категоріям населення на суму 400,0 тис. 

грн. 
Щороку з міського бюджету виділяється 100,0 тис. грн. на лікування жителів міста в 

закладах не міської комунальної форми власності. 
 

До кінця року планується:  
- створити 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини в існуючих 

приміщеннях в структурі амбулаторно-поліклінічних закладів; 
- завершити ремонт шахти ліфта в міській лікарні; 
- закінчити утеплення фасаду міського перинатального центру; 
- провести ізоляцію труб тепломережі та заміну кранів в міській дитячій 

лікарні. 
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ОСВІТА 
 
Зусилля міської влади  спрямовані на створення умов для підвищення якості надання 

освітянських послуг та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 
В 41 навчальному загальноосвітньому закладі міста навчається майже 27 тис. учнів, 

10 тис. дітей дошкільного віку відвідують 43 дошкільних навчальних заклади, у 6 

позашкільних навчальних закладах навчається  6 тис. учнів. 
На фінансування галузі у 2011 році було виділено 257,4  млн. грн., у 2012 

планується - 302,3 млн. грн., з яких у січні-червні поточного року  освоєно 179,3 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 

 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
2012 р.  
план 

Освіта 78,6 94,2 131,6 178,2 201,1 240,2 257,4 302,3 
 
У 2011 році в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати та відпускних 

педагогічним працівникам.  
 
У 2011 році та у 1 півріччі 2012 року проведено: 

 реконструкцію ігрового майданчику під спортивний зал школи №30 

по проспекту Миру, 76/6 (676,5 тис. грн.); 
 ремонт 19 шкіл та 4 ДНЗ (2069,1 тис. грн.);  
 капітальний ремонт та придбання обладнання в ДНЗ №1 та  НВК 

№6 для відкриття 4 груп (391,8 тис. грн.); 
 оновлено кабінет хімії в ліцеї №17 (51,2 тис. грн.); 
 відремонтовано покрівлю 8 загальноосвітніх закладів (87,3 тис. грн.); 
 замінено 7 одиниць обладнання для харчоблоків (64,0 тис. грн.); 
 укомплектовано меблями актову залу СЗОШ №19 (16,7 тис. грн.); 
 обладнання двох профільних кабінетів фізики (99,3 тис. грн.). 

 
Придбано 2 комп’ютерних класи (100 тис. грн.) та 37 комп’ютерів та  

25 принтерів та сканерів (206,6 тис. грн.). 
 

 
Щороку 10 школам виділяється по 100 тис. грн. для проведення ремонтів. 
 
З метою забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти у 2011-12 рр. 

замінено 1735 аварійних віконних блоків та 96 дверей на металопластикові, 2668 

лампочок на енергозберігаючі, утеплено стіни та фасади будівель, замінено та утеплено 

труби теплопостачання, здійснено ремонт систем опалення. 
 
Організовано безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей, дітей – 

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (136,3 тис. грн.). 
Вартість харчування однієї дитини в день у дошкільних навчальних закладах 

становить 9,0 грн., учнів 1-4 класів – 3,2 грн., 

дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей – 
5,0 грн. 

 
Відкрито додатково: 6 груп на 150 місць 

(в дошкільних навчальних закладах №1, №33, 

№39, НВК №6), приватний ДНЗ «Гармонія» 

(на 4 групи для дітей раннього та дошкільного 

віку), відкрито логопедичну групу (в ДНЗ №29).   
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До кінця 2012 року планується відкрити ще 1 додаткову групу (ДНЗ № 29). 
Кабінетом Міністрів надана згода на обмін адміністративної будівлі по вул. 

Володимирській, 109 на приміщення по проспекту Миру, 84/2, в якому незабаром відновить 

роботу дитячий садок (ДНЗ №36). 
 
Прийнято Програму розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки. 
 
Здійснюється щомісячна виплата персональних премій міської ради 40 кращим 

педагогічним працівникам в розмірі 50% мінімальної заробітної плати (витрачено 2011-
12рр. - 393,9 тис. грн.) та стипендій міського голови 25 кращим учням – переможцям 

Всеукраїнських предметних конкурсів та  олімпіад у розмірі 130 гривень (витрачено 2011-
12рр. – 51,5 тис. грн.). 

 

Учениця Технологічного багатопрофільного ліцею Христина Ганзюк завоювала 

бронзу серед майже 700 учасників з Америки і Європи  у Міжнародному конкурсі - 
Олімпіаді геніїв, який проходив в місті Освего, штат Нью-Йорк Сполучених Штатів Америки 

за наукову роботу "Роль природних мінеральних сорбентів в процесах очищення води і в 

повсякденному використанні". 

 
У літній період організовано роботу 27 закладів оздоровлення та відпочинку, а 

саме: 25 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс "Чайка" м. 

Хмельницького”, що розташований у селі Головчинці Летичівського району; табору 

"Прибузька республіка" при Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. 
 
Станом на 01.08.2012 р оздоровлено 4358 дитини, в тому числі: 

- в позашкільному навчальному закладі «Дитячо-юнацький оздоровчий 

комплекс «Чайка» м. Хмельницького» - 544 дитини, планується оздоровити ще 270 
дітей; 

- в таборах з денним перебування – 3814 дітей. 
Із загальної кількості оздоровлених: 

- 58 дітей-сиріт; 
- 40 дітей-інвалідів; 
- 218 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 
- 61 талановита та обдарована дитина. 

 
Розроблено та подано для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів розвитку 

місцевого самоврядування проекти дитячих навчальних закладів №8, №20, №30, №54, з яких 

проект ДНЗ №30 став переможцем конкурсу та отримав грант у сумі 138,4 тис. грн. на 

впровадження інвестиційної програми «Реабілітація дітей з особливими потребами». 
  До кінця 2012 року планується: 

- провести капітальні ремонти 6 дошкільних закладів, із заміною газового 

обладнання на електричне; 
- придбати 3 комп’ютерні класи, 5 мультимедійних комплексів, обладнання для 

харчоблоків. 
 
Також заплановано: 

- добудову приміщення на 6 груп НВО №1 на вул. Старокостянтинівське 

шосе, 3-Б (4 млн. грн.); 
- ремонт ДНЗ №36 на проспекті Миру 84/21 (1,7 млн. грн.) ; 
- ремонт прилеглої до ЗОШ №12, 24, 27, 28, 31, НВК №4, НВО №5 території 

(300 тис. грн.); 
- будівництво ліфта у ЗОШ №8 на вул. Гайдара, 34 (413,1 тис. грн.). 
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КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ 
 

Діяльність закладів культури міста Хмельницького в 2011 році спрямовувалась на 

задоволення культурно - освітніх потреб мешканців різних вікових категорій. 
 
На фінансування культури та туризму у 2011 році було виділено 25,8 млн. грн.,  

у 2012 р. планується – 30,9 млн. грн., з яких у І півріччі освоєно 16,1 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування галузі, млн. грн. 
 

 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 
план 

Культура 

та туризм 
6,1 7,9 12,4 16,4 18,7 22,5 25,8 30,9 

 
 У місті працює 33 заклади культури міської комунальної власності: 7 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2 муніципальні колективи, 

моно-театр “Кут”, 15 бібліотек, 4 клубні заклади, 3 музеї, кінотеатр імені Т.Г.Шевченка. 
 
Для розвитку культурно-мистецького середовища в місті : 
 
відкрито:  

- оновлений (після капітального ремонту та осучаснення експозиції) музей 

Проскурівського підпілля (230,0 тис. грн.); 
- пункти вільного безкоштовного доступу до Інтернету в міських 

бібліотеках №7, №9, №2, №14 у мікрорайонах 

міста за грантові кошти благодійного фонду 

Білла та Мелінди Гейтс в рамках програми 

«Бібліоміст» (200 тис. грн.); 
- розширено навчальні площі дитячої 

школи образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва на 231,1 кв. м за 

рахунок приміщення на вул. Проскурівській, 

60/1(152,0 тис. грн.);  
- створено музей Героя Радянського 

Союзу В.Вайсера в приміщенні  міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату по 

вул.Проскурівській, 61 (30,0 тис. грн.); 
 придбано: 
- нові концертні костюми для муніципальних духового оркестру та камерного 

хору (123,0 тис.грн.), аматорських колективів (19,1 тис. грн.); 
- мультимедійне обладнання для музею історії міста (29,8 тис. грн.), музею-

студії фотомистецтва (10,1 тис. грн.), бібліотечної системи (8,5 тис. грн.); 
- музичні інструменти для шкіл естетичного виховання (71,4 тис. грн.); 
- меблі для закладів культури (65,2 тис. грн.). 
 надано: 
-  фінансову допомогу для участі талановитих дітей та молоді у фестивалях і 

конкурсах всіх рівнів (80,9 тис. грн.); 
- пільги в оплаті за навчання в школах естетичного виховання 450 дітям 

малозахищених категорій населення (141,8 тис. грн.); 
- фінансову підтримку місцевим письменникам у виданні їх книг шляхом 

закупівлі частини тиражу (24,8 тис. грн.); 
- забезпечено виплату щомісячної стипендії міської ради 14 кращим учням 

початкових мистецьких навчальних закладів та 20 викладачам, провідним митцям міста 
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(121,1 тис. грн.); 
- виконано завдання міської Програми розвитку культури і мистецтва на 

2008-2011 роки, що дало змогу спрямувати кошти міського бюджету та інших джерел 

на розвиток галузі (1,5 млн. грн.); 
- прийнято нову концепцію діяльності кінотеатру імені Т.Г. Шевченка як 

Палацу культури і кіно та розроблено ескізний проект подальшої реконструкції 

приміщення кінотеатру (80,0 тис. грн.); 
- поповнено фонди бібліотек на 3790 примірників нових книг (125,3 тис. грн.), 

що вдвічі більше, ніж у попередньому році.  Виділено 28,2 тис. грн. на обладнання 
приміщень бібліотек. 

- здобуто перемоги у престижних конкурсах: А.Алєксанян – Гран-прі у 

міжнародному дитячому конкурсі «Нова хвиля – 2011» (м.Юрмала), О.Дасюк – Гран-
прі у міжнародному фестивалі-конкурсі вокальної творчості «Палаюча зірка» (м.Київ), 

Є.Панаріна, К.Колодинська – 1.місце  у міжнародному фестивалі-конкурсі пісні і 

музики «Золота нотка» (м.Дніпропетровськ,2011р.), М.Новак – дипломант 

Всеукраїнського конкурсу «Нові імена» (м.Київ), Л.Олійник, О.Заграй – лауреати 

Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої» (м.Київ, 2012р.), В.Саган, 

А.Маклакова – дипломанти міжнародного конкурсу дитячого малюнка «Look and 
Learn» ( Лондон, Великобританія); 

- започатковано нові загальноміські заходи: огляд-конкурс викладацьких 

колективів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, фестиваль 

європейської культури, відкритий фестиваль-конкурс народної хореографії імені 

В.Глушенкова, фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Золоті струни», театральний 

фестиваль «Проскурівська весна»;  

 
- активізовано виставкову діяльність у музеї-студії фотомистецтва, музеї міста 

Хмельницького, галереї міськвиконкому. Влаштовано 62 персональні і тематичні 

виставки; 
- здійснено: 
- капітальний ремонт приміщення 

музею Проскурівського підпілля; 
- капітальні ремонти приміщень 

міського будинку культури, центру 

національного виховання учнівської молоді, 

центральної бібліотеки та бібліотеки №8, 

філії дитячої школи мистецтв. 
 
 
 
 
Продовжуються роботи по ремонту: 

- приміщення школи іконопису «Нікош»,  
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- приміщення дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, 
- приміщення міського будинку культури; 
- приміщення кінотеатру імені Т.Г.Шевченка – під класи бальної і сучасної 

хореографії,  
- системи опалення в дитячій музичній школі №2. 

 
Планується до кінця року: 

- взяти участь у Всеукраїнській акції з нагоди Дня незалежності України – 
Параді вишиванок, де представити диво-писанку Хмельниччини та національні 

культурні надбання міста; 
- урізноманітнити заходи з нагоди Дня міста Хмельницького за рахунок 

проведення міжнародного фестивалю мажореток «Проскурівське дефіле», 

молодіжного концерту на стадіоні Поділля «Проскурів – рок» та концерту 

українських зірок «Осінній блюз у вечірньому місті» на відкритому майдані біля 

кінотеатру імені Т.Г.Шевченка. 
- відкрити:  

 галерею почесних громадян міста Хмельницького в музеї історії 

міста; 
 класи бальної і сучасної хореографії в приміщенні кінотеатру імені 

Т.Г.Шевченка на вул. Проскурівській,40; 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА МОЛОДЬ 
 

Спортивна база міста налічує 424 спортивні споруди, в тому числі 3 стадіони, 6 

футбольних полів, 157 майданчиків, 24 стрілецьких тири, 5 басейнів (з них один  25-ти 

метровий), 77 спортивних залів, 2 легкоатлетичних манежі, 42 майданчика з тренажерним 

обладнанням, 109 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 17 тенісних кортів, 

льодовий майданчик. 
  
На фінансування галузі в 2011 році було виділено 8,5 млн. грн., в 2012 році 

планується – 13,0 млн. грн., з яких освоєно 4,7 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування, млн. грн. 
 

 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 

план 
Фізична 

культура 

та спорт 
2,3 2,8 7,2 11,0 7,5 9,4 6,2 8,2 

Молодіжна 

політика 
0,9 1,4 1,8 2,3 2,1 2,5 2,3 4,8 

 
Здійснюється щомісячна виплата стипендії міського голови 10 кращим 

спортсменам міста (29,2 тис. грн.). 
Виділено 339,2 тис. грн. на виготовлення проектної документації на 

реконструкцію легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі “Поділля” ДЮСШ №1 та 

на реконструкцію котельні, системи опалення, гарячого водопостачання спортивного 

залу Хмельницької ДЮСШ № 2. 
 
Завершено ремонт: 

- котельні спортивного залу ДЮСШ № 2; 
- спортивного майданчика на вул. 

Інститутській, 20. 
 
Розпочато капітальний ремонт: 

- спортивного залу на вул. Щорса, 17; 
- спортивного залу на вул. Проскурівській, 

66; 
- гуртожитку для спортсменів. 

 
Прийнято в комунальну власність міста нежитлові приміщення та ігрові 

майданчики, розташовані в парку ім. І.Франка та комплекс спортивних майданчиків в парку 

ім. М.Чекмана. 
 
Надано різні види допомоги на загальну суму 15,5 тис. грн. багатодітним 

родинам. 
Присвоєно почесне звання “Мати-героїня” 92 матерям – хмельничанкам, з яких у 

49 матерів отримали це почесне звання 2011-2012 рр.. 
Виділено матеріальну допомогу 2 дитячим будинкам сімейного типу та 3 

прийомним сім'ям (354,8 тис. грн.). 
Оздоровлено 5837 дітей, на що було використано 4,2 млн. грн., з яких з міського 

бюджету - 1,9 млн. грн. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ,  
ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ, ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА  

РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 
Забезпечення максимально прозорого висвітлення діяльності міської влади, 

відкритість до діалогу і співпраці - важливий напрямок роботи міської ради та її 

виконавчих органів. 
 
У звітному періоді відбулось 16 засідань сесій міської ради на яких прийнято 805 

рішень та 11 інформаційних днів на яких розглянуто 40 питань. 
 
Значна увага приділена виконанню доручень виборців. П'ятою сесією міської ради 

погоджено до виконання 609 доручень на загальну суму 139,6 млн. грн. 
У 2011 році відповідно до наказів виборців виконано роботи: 

 з капітального ремонту доріг площею 27,7 тис. кв.м на суму 9,2 млн. грн.; 
 з поточного ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям площею 43,2 

тис. кв.м на суму 6,5 млн. грн.; 
 з поточного ремонту доріг із щебеневим покриттям площею 14,9 тис. кв. м 

на суму 230,4 тис. грн. 
Виготовлено робочі проекти на капітальний ремонт автомобільних доріг у 2011 році 

та ведуться ремонтні роботи у 2012 році: 
 на вул. Кам'янецькій (в районі шляхопроводу по вул. Толстого); 
 на вул. Старокостянтинівське шосе (від вул. Озерної до проспекту Миру); 
 на вул. Перемоги (з відновленням водовідведення); 
 на вул. Львівське шосе (в районі буд. № 33 з влаштуванням розвороту 

транспорту); 
 шляхопроводу по вул. Західно-Окружній. 

 
Виконавчий комітет міської ради провів 42 (28 у 2011 та 14 у І півріччі 2012 р.) 

засідання, на яких розглянуто і прийнято 1995 рішень. 
 
При розгляді звернень метою практичної роботи, яка здійснюється Хмельницькою 

міською радою та її виконавчим комітетом є забезпечення життєвих інтересів громадян.  
Всього у 2011 році до міськвиконкому надійшло 9872 звернення від громадян, що на 

1611 або 16,3% менше, ніж за відповідний період 2010 року. 

У І півріччі 2012 року  надійшло 6075 звернень, що на 125 звернень (2,1%) більше, 

ніж за аналогічний період 2011 року за рахунок звернень з питань соціального захисту. 

Із загальної кількості звернень громадян значна питома вага належить письмовим 

зверненням - 7768 або 78,7%. 

На особистому прийомі керівництвом міста за звітний період прийнято 3487 осіб, що 

становить 21,8 % від загальної кількості звернень. 

Найчастіше піднімались питання земельних відносин, соціального захисту, 

комунального господарства та житлової політики.  
  
 
 
 
 
 
Головним джерелом офіційної інформації для хмельничан про діяльність міської ради 
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та виконкому є офіційний веб-сайт www.khmelnytsky.com. Постійно проводиться робота по 

його технічному оновленню.  
Забезпечено на сайті: 
можливість кожному жителю міста  без перешкод ознайомитись з прийнятими 

рішеннями міської ради, виконавчого комітету; 
взяти участь в обговоренні проектів рішень;  
щоденне ознайомлення хмельничан з основними подіями, які відбуваються у місті; 
роз’яснення нових змін у законодавстві; 
зразки документів, бланки заяв, приклади їх заповнення та інформаційні картки 

для спрощення процедури проходження державної реєстрації, отримання дозвільних 

документів та інших адміністративних послуг. 
  
Створено ще один сайт “Єдиної інформаційної мережі комунальних платежів та 

житлово-комунального господарства міста” www. http://mereja.km.ua/ (інформація про 

тарифи на житлово-комунальні послуги, нормативні документи, повний телефонний 

довідник служб ЖКГ, консультації, тощо). 
Відкрито спеціальний розділ «Пропозиції, зауваження», в якому будь-хто може 

залишити пропозицію, скаргу, зауваження щодо життєдіяльності міста Хмельницького. Усі 

звернення та скарги опрацьовуються, конструктивні пропозиції та зауваження беруться на 

контроль та враховуються у подальшій роботі міської ради. 
 
За звітний період проводилися: 
громадські слухання (3); 
виїзні прийоми громадян (13); 
прямі телефонні лінії «Міська влада відповідає» (16); 
виробничі наради з головами громадських квартальних комітетів (7). 

 
У 2012 році організовано 8 прес-конференцій. 
Відбулось 6 засідань громадської ради та 8 засідань правління громадської ради, 

на яких було ухвалено звернення: 
- до Радіо "Люкс FM" та Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення – звернули увагу на неприпустимість розміщення зовнішньої реклами 

аморального змісту; 
- до власників носіїв зовнішньої реклами з вимогою більш прискіпливо ставитись 

до змісту рекламної продукції, яку вони розміщують; 
- до жителів міста, котрі отримали земельні ділянки для житлового будівництва, із 

закликом долучитись до будівництва інженерно-транспортної мережі за рахунок власних 

коштів; 
- до хмельничан із закликом бути обачними та не дозволити втягнути себе у аферу 

під назвою "МММ-2011". 
 

Громадська рада є ініціатором розгляду питань на 17 сесії міської ради: 
- "Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на 

здоров'я населення на території міста Хмельницького"; 
- "Про місцеву ініціативу мешканців міста щодо припинення діяльності 

грального бізнесу в місті Хмельницькому". 
 
Діяльність міської ради та її виконавчих органів систематично висвітлюється у 

місцевих та центральних засобах масової інформації. 
 
 

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

