ЗВІТ
про роботу виконавчих органів Хмельницької міської ради за 2015 рік
Робота міської влади впродовж 2015 року була зосереджена на створенні умов для
стабільного економічного зростання та утримання позитивної динаміки у всіх сферах діяльності
міста.
Місту Хмельницькому присвоєно почесну нагороду Ради Європи “Європейський
диплом” за активну діяльність міста у напрямку євроінтеграції, зміцнення міжнародних
зв’язків та поширення європейських цінностей.
Місто Хмельницький посіло 7 місце серед 22 обласних центрів у рейтингу “Оцінка
якості муніципальних послуг та роботи місцевої влади”, який проводили соціологічна
група “Рейтинг” та International Republican Institute.
Високо оцінена робота комунальних підприємств міста, зокрема:
- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “Південно-Західні тепломережі” за
підсумками роботи у І півріччі 2015 року посіли відповідно перше та третє місця у конкурсі на
звання “Краще підприємство комунальної теплоенергетики України”;
- ХКП “Електротранс” за підсумками роботи в IIІ кварталі 2015 року зайняло третє
місце (у групі підприємств з кількістю тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще
підприємство міського електротранспорту України.
БЮДЖЕТ
Для забезпечення стабільного функціонування всіх систем життєдіяльності та
забезпечення соціально-економічного розвитку міста, міською владою проводилась раціональна
та ефективна бюджетна політика.
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 19922,8 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 28972,9 тис.грн., а економія бюджетних коштів – 8772,6 тис. гривень.
За 2015 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1618,0 млн.грн., що на
31,0% більше обсягу бюджету за відповідний період 2014 року, в тому числі:
- доходи загального фонду – 661,9 млн.грн., субвенції загального фонду – 837,0
млн.грн.;
- доходи спеціального фонду – 114,0 млн.грн., субвенції спеціального фонду – 4,9
млн.грн.
Відсоток виконання до планових призначень на 2015 рік – 101,3% (доходи загального
фонду – 103,9%, субвенції з державного бюджету – 99,3%).
Доходи міського бюджету в розрахунку на одного жителя за 2015 рік склали 6043,9
грн., за 2014 рік – 4640,2 грн., темп росту – 130,3%.
Доходи міського бюджету за 2011-2015 роки, млн.грн.
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Додаткові надходження до бюджету міста забезпечено шляхом:
запровадження нових дохідних джерел, а саме:
- акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, палива та нафтопродуктів) – 81,4 млн.грн.;
- податку на об’єкти нежитлової нерухомості (комерційної діяльності) – 4,8 млн.грн.;
- транспортного податку (на розкішні автомобілі) – 3,2 млн.грн.;
- державного мита з інших операцій – 6,1 млн.грн.;
- плати за надання адміністративних послуг – 9,1 млн.грн.


 реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
підприємницької діяльності – 16,2 млн.грн.;
 застосування коефіцієнту індексації нормативно-грошової оцінки земель в розмірі
1,249 для обрахунку ставок земельного податку та орендної плати за землю – 19,6 млн.грн.;
 надходження від оренди комунального майна – 7,8 млн.грн.;
 продажу землі та прав на неї – 11,1 млн.грн.;
 відчуження комунального майна – 3,9 млн.грн.;
 надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту –
11,8 млн.грн.;
 надходження до цільового фонду міської ради – 3,9 млн.грн.

Обсяги доходів міського бюджету, млн. грн.
Джерела доходів
ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ ДОХОДІВ,
з них:
податок з доходів фізичних осіб
місцеві податки і збори
цільовий фонд міської ради
трансферти з державного та обласного
бюджетів

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

819,0

1036,6

1001,3

1234,8

1617,9

273,2
5,9
10,2

294,7
6,5
10,8

319,6
6,7
4,9

347,9

333,2

7,2
3,7

200,6
3,9

373,4

534,6

421,4

622,1

842,6

У 2015 році з Державного бюджету отримано освітню субвенцію в сумі 212,5 млн.
грн. та медичну субвенцію в сумі 177,8 млн.грн.
У 2015 році до бюджету міста надійшла субвенція з Державного бюджету на
погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, обсяг надходження якої за звітний рік
склав 64,4 млн.грн.
Видатки бюджету розвитку міського бюджету у 2015 році склали 280,9 млн. грн. За
рахунок коштів бюджету розвитку забезпечено будівництво та реконструкцію комунальних
об'єктів, капітальний ремонт доріг, житла та об'єктів благоустрою, придбання техніки і
обладнання для комунальних підприємств.
Обсяги видатків за основними галузями у 2010-2015 рр., млн.грн.

Видатки, всього

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

817,2

1007,7

980,3

1183,3

1597,0

376,9
199,7

з них:


освіта

257,4

315,4

334,0

353,0



охорона здоров'я

159,1

177,8

175,0

195,1






соціальний захист
фізична культура та спорт
сім'я та молодь
культура та туризм

211,9
6,2
2,6
25,8

246,7
8,1
3,1
30,7

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

298,3
8,8
4,1
34,9

351,5
9,1
5,5
34,1
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 житлово-комунальне господарство
з них:
- субвенція з державного бюджету на відшкодування
різниці в тарифах
- будівництво, реконструкція, ремонт та утримання
автомобільних доріг,
в т. ч . субвенції:
- транспорт

Продовження таблиці
174,7
199,8

114,7

185,6

104,1

46,0

110,9

7,2

128,2

10,7

18,1

18,7

22,5

5,0

11,7
3,0

9,6
5,7

13,9
6,0

64,4
-

-

В повному обсязі забезпечено фінансування захищених статей бюджету.
Надходження плати за землю за 2015 рік склали 92,9 млн.грн., що на 19,5 млн.грн.
більше, ніж за попередній рік.
Видатки міського бюджету за 2015 рік склали 1597,0 млн.грн., що на 413,7 млн.грн. або
на 35,0% більше, ніж за 2014 рік.
Заборгованість з виплати заробітної плати та за енергоносії відсутня.
Незважаючи на фінансові труднощі протягом 2015 року забезпечено своєчасну
виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, відпускних, матеріальної допомоги, а
також винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по місту за 9
місяців 2015 року становила 3343,0 грн., що на 14,1% більше, ніж у відповідному періоді 2014
року (2929,0 грн.). Однак її рівень на 16,7% менший за середній показник у державі (4012,0
грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2016 року була наявна на 5
підприємствах і становила 1778,3 тис.грн., що на 24,5 тис.грн. (на 1,4%) менше, ніж у
попередньому місяці та на 172,6 тис.грн. (на 8,8 %) менше, ніж на початок 2015 року.
Заборгованість по заробітній платі у бюджетних установах міста відсутня.
Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати у 2014-2015 роках, грн.

3

В структурі боргу частка економічно активних підприємств складає 70,3% (3
підприємства), частка підприємств, стосовно яких тривають провадження у справах про
банкрутство – 29,7% (2 підприємства).
З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення її
рівня, легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати
вживались наступні заходи:
- проводився щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної плати на
підприємствах міста. За результатами моніторингу виявлено, що станом на 01.10.2015 року
кількість суб’єктів господарювання, які нараховують заробітну плату меншу, ніж законодавчо
встановлений мінімум, зменшилась у порівнянні з початком року на 39 (було 201) од. і склала
812 одиниць;
- здійснювався контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, в
частині додержання законодавства про працю, шляхом вивчення відповідної документації 82
підприємств. Виявлено 364 порушення, в тому числі на 6 підприємствах виявлено
заборгованість із виплати заробітної плати на суму 614,8 тис. гривень;
- 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 підприємствборжників 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.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промислове виробництво є однією із основних сфер економічної діяльності, що
забезпечує зайнятість близько 9% працездатного населення, здійснює внесок у формування
доходної частини загального фонду бюджету міста Хмельницького на рівні майже 20 %.
За 2015 рік підприємствами реалізовано промислової продукції на суму 7,6 млрд.грн.,
що на 44,4 % більше, ніж у 2014 році. Частка міста в загальнообласному показнику становила
28,7 %.
Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав майже 28,4 тис. гривень.
Галузева структура промисловості за видами економічної діяльності, %
(січень-листопад 2015 р.)
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Промислові підприємства міста продовжували удосконалювати виробничі процеси
та обладнання, зокрема: встановлено верстат 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 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”.
На розвиток промислових підприємств залучено 5,2 млн. дол. США іноземних
інвестицій, що становить майже 18,8 % від загальної суми іноземних інвестиції, що надійшли в
економіку міста.
В цілому в економіку міста станом на 01.01.2016 року залучено прямих іноземних
інвестицій у сумі 27,7 млн. дол. США.
В економіку міста інвестували капітал представники 29 країн світу. До основних країнінвесторів, на які припадає 90,9 % загального обсягу інвестицій, входять: Польща – 11,0
млн. дол. США, Кіпр – 10,8 млн. дол. США, Туреччина – 1,4 млн. дол. США, Віргінські острови
– 1,2, млн. дол. США та Німеччина – 1,0 млн. дол. США.
Протягом 2015 року підприємствами експортовано товарів на суму 92,2 млн. дол. США,
що на 38,8 % менше, ніж у 2014 році, імпортовано товарів на суму 146,5 млн. дол. США, що на
23,1 % менше, ніж у 2014 році.
ПІДПРИЄМНИЦТВО, СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Протягом 2015 року вживалися заходи для забезпечення підтримки розвитку
підприємницької діяльності.
Суб’єктам господарської діяльності надано в оренду 68 приміщень комунальної
власності та 53 земельні ділянки для ведення підприємницької діяльності.
Центром підтримки малого підприємництва проведено 51 семінар-тренінг, в якому
взяло участь 663 особи, з них 2 тренінги для жінок тимчасово переселених з зони ведення АТО.
Вісімнадцять підприємців безкоштовно користувались ресурсами центру (приміщення,
оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення).
На базі Центру, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції, 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.
Виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 88
безробітним (1773,9 тис.грн.), 97 осіб проходили професійну підготовку за професіями, які
дозволяють займатися підприємницькою діяльністю. В цілому започаткували власну
справу 107 безробітних.
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.
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Зареєстровано 198 декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі, укладено 284 договори
особистого строкового сервітуту.
За договорами особистого строкового сервітуту до міського бюджету надійшло близько
3,1 млн.грн., що на 16,9% більше, ніж у 2014 році.
На розвиток та удосконалення інфраструктури ринків витрачено майже 514,6 тис.
грн.:
- ТОВ “Речовий ринок “ВВК Поділля 2” виконано ремонт водогону, каналізаційних
стоків, ямковий ремонт території ринку, поточний ремонт електромереж, ремонт адмінбудівлі
та дахового покриття камери схову, замінено 2 пожежних гідранти та 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 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 “Деонікс” 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.
ТОВ “Приватна справа” здано в експлуатацію ринок змішаної торгівлі на
прс. Миру, 69 (1,2 тис.кв.м).
З метою забезпечення територіальної доступності до об’єктів торгівлі мешканців
мікрорайонів міста протягом 2015 року відкрито:
- торговий центр “Електроніка” на вул. Нижній Береговій, 42/1;
- торгово-сервісний центр на вул. П. Мирного,1/3;
- супермаркет “Комфорт-центр” на вул. Старокостянтинівське шосе;
- магазин по продажу продовольчих товарів на вул. Волочиській (транспортна зупинка
“Залізничний вокзал – рух у центр міста”);
- магазини по продажу непродовольчих товарів ТОВ“Феміна” на вул. Трудовій, 5/5Б та
на вул. Подільській, 54;
- магазин транспортних засобів та їх складових на вул. Прибузькій, 44.
- майстерню шиномонтажу та заміни автомобільних мастил ПП “Автомасло” на
вул. Трудовій, 5/5Б.
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 на 01.01.2015 року.
Продовжує діяти постійно діюча виставка-ярмарок на Львівському шосе, 14, на якій
здійснюють торгівлю 28 товаровиробників.
Проведено 13 сільськогосподарських ярмарків з продажу сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, в яких взяли участь фермерські господарства області та
місцеві товаровиробники.
Обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2015 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2014 року зменшився на 20,0 % і склав 3,7 млрд.грн. Товарооборот на
1 особу залишився найвищим серед міст області – 13,9 тис. гривень.
КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО
Значна увага приділялась підвищенню ефективності управління об’єктами комунальної
власності, зокрема удосконаленню нормативно-правової бази.
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Хмельницькою міською радою, з метою підтримки малого та середнього бізнесу,
зменшено:
- розмір щомісячної орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд,
приміщень) міської комунальної власності на 15% орендарям, крім бюджетних установ і
організацій та орендарів, які орендують приміщення в закладах освіти та охорони здоров’я, на
період з 01.05.2015 р. до 31.12.2015 р.;
- розмір щомісячної орендної плати за оренду нерухомого майна міської комунальної
власності, що знаходяться за адресами вул. Проскурівська, 4/3 (2-3 поверхи), вул. Кам’янецька,
2, вул. Інститутська, 5 (будинок побуту) на 50% орендарям, на період з 01.08.2015 р. до
31.12.2015 р.;
- розмір щомісячної орендної плати за оренду нерухомого майна міської комунальної
власності на 50% орендарям, які здійснюють підприємницьку діяльність в Торговому центрі на
вул. Проскурівській, 4/3, до 31.12.2015р.
У 2015 році проведено 6 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, в яких
взяли участь 19 заявників. За їх результатами передано в оренду 10 приміщень загальною
площею 345,7 кв.м. Загальна початкова місячна орендна плата становила 11,6 тис.грн.,
запропонована орендна плата склала 19,6 тис.грн., до міського бюджету щомісячно додатково
надходитиме близько 8,0 тис.грн.
Укладено 479 договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності, в
т.ч. 265 договори продовжено.
Приватизовано 7 об’єктів нерухомого майна комунальної власності, три з яких на
аукціоні.
Від оренди нерухомого майна за 2015 рік отримано майже 14,0 млн.грн., що на 2,4
млн.грн. більше, ніж у 2014 році, від приватизації – 3,9 млн. гривень.
Динаміка надходжень до міського бюджету від використання майна
комунальної власності міста, тис.грн.

Проведено ремонти приміщень комунальної власності на вул. Кам’янецькій, 2,
вул. Проскурівського підпілля, 71, прс. Миру, 84/1, вул. Грушевського, 64, вул. Проскурівській,
4/3, 44, вул. Шевченка, 99, вул. Гагаріна, 18, та ін. на загальну суму 1,1 млн. гривень.
Продовжувалась приватизація житлових приміщень у гуртожитках.
У 2015 році приватизовано 84 житлових приміщень та 31 реконструйовану квартиру
у 22 гуртожитках. Всього від початку приватизації приватизовано 1987 житлових приміщень
та 248 реконструйованих квартир.
Власний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста станом на 1
жовтня 2015 року склав 2,7 млрд. грн. (на 22,7% більше, ніж на початок 2015 року).
Статутний капітал комунальних підприємств збільшився у порівнянні з початком
2015 року на 21,4% і станом на 01.10.2015 року склав 390,3 млн. грн.
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МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
За 2015 рік введено в експлуатацію 253,9 тис.кв.м загальної площі житла, що на
4,4 % більше, ніж у 2014 році.
Житлове будівництво за 2011-2015 роки, тис.кв.м

У 2015 році поліпшено житлові умови 29 сім’ям, за рахунок житла в гуртожитках міської
комунальної власності.
В рамках реалізації програми “Доступне житло” проводилося будівництво житлового
будинку на вул. Озерній, 6/2А, в якому 35 сімей отримали житло на пільгових умовах.
За рахунок державної субвенції придбано 3 квартири, які надано сім’ям загиблих в зоні
АТО та одну квартиру інваліду ІІ групи, з числа військовослужбовців, який брав участь у
зазначеній операції (частину коштів виділено з міського бюджету).
Підприємствами міста за 2015 рік виконано будівельних робіт на суму 786,8 млн.грн.,
що на 38,0 % більше, ніж у 2014 році.
Прийнято в експлуатацію за 9 місяців 2015 року:
- цех з виробництва пива потужністю 3,0 тис. дал. на вул. Колгоспній, 1А;
- цех по пошиттю курток жіночих та чоловічих на вул. Курчатова, 8/1;
- стоматологічний кабінет на 10 відвідувань за зміну на вул. Молодіжний, 7;
- тренажерний зал площею 128,0 кв. м на вул. Інститутській, 68;
- будівлі торгових центрів, магазини, ринки, загальною площею 8,3 тис.кв.м;
- системи оборотного водопостачання 37,0 тис.куб.м за добу на вул. Комунарів, 6/1 та
прс. Миру, 36/2А.
За рахунок коштів міського бюджету:
 завершено:
- капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 36 на прс. Миру, 84/2 (6,1 млн. грн.);
- капітальний ремонт системи опалення, гарячого водопостачання та реконструкцію
котельні з влаштуванням трьох котлів та допоміжного обладнання міської лазні на
вул. І Франка, 28 (1,3 млн.грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автодорожнього
тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани (10,1 тис. грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації з реставрації дитячої музичної
школи № 1 ім. М.Мозгового з надбудовою мансардного поверху на вул. Проскурівській, 18
(80,0 тис. грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні із
встановленням додаткового котла та допоміжного обладнання на вул. Кам’янецькій, 164 та
котельні із встановленням двох додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко, 1
(52,8 тис. грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції недобудованого
плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп на вул. Ричко, 1
(197,9 тис. грн.);
- виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під
будівництво пам’ятника “Небесної сотні” (4,7 тис. грн.);
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- проведення топографо-геодезичних вишукувань для виготовлення проектнокошторисної документації на будівництво дороги на вул. Мельника (від вул. Зарічанської до
вул. Трудової) та магістральної дороги на вул. Січових стрільців (37,2 тис. грн.);
- проведення топографо-геодезичних вишукувань для виготовлення проектнокошторисної документації на будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними
ділянками на вул. Старокостянтинівське шосе 2/1 (16,2 тис. грн.).
продовжувались роботи з:
- добудови приміщень на 6 груп НВО № 1 на Старокостянтинівському шосе, 3Б (714,2
тис.грн.);
- побудови волоконно-оптичної лінії зв’язку І та ІІ черги (235,4 тис. грн.);
- капітального ремонту системи опалення в приміщенні управління праці та соціального
захисту населення на вул. Проскурівського підпілля, 32 (398,2 тис.грн.);
- реконструкції ДНЗ № 3 з добудовою приміщень на 4 групи на прв. Жукова, 5 (3,1
млн. грн.);
- реставрації приміщення кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка (968,1 тис. грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво навчальновиховного-комплексу на вул. Залізняка, 32 (189,0 тис. грн.)


Продано у власність 14 земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
площею 16,4 тис. кв. м на суму 1,8 млн. гривень.
Зареєстровано право постійного користування земельною ділянкою під спорудження
пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи на вул. Прибузькій, 2.
Отримано плату за землю за 2015 рік (земельний податок та орендна плата):
- від юридичних осіб – 77,4 млн.грн., що на 27,1% більше, ніж у 2014 році;
- від фізичних осіб – 15,5 млн.грн., що на 24,0% більше, ніж у 2014 році.
Передано в оренду:
- юридичним особам та фізичним особам-підприємцям 234 земельні ділянки,
площею 1348,7 тис.кв.м;
- громадянам – 86 земельних ділянок, площею 55,7 тис.кв.м.
Передано в постійне користування юридичним особам 88 земельних ділянок,
площею 438,9 тис.кв.м.
Передано у власність громадянам 1339 земельних ділянок, площею 543,5 тис.кв.м.
Надано згоду на розробку проектів землеустрою:
 громадянам на 1286 земельних ділянок, площею 472,3 тис.кв.м;
 суб’єктам підприємницької діяльності на 102 земельні ділянки, площею 1262,1
тис.кв.м.
Динаміка надходжень до міського бюджету від оренди землі, млн.грн.

Укладено 151 договір про пайову участь забудовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на загальну суму 43,2 млн.грн.
До цільового фонду міського бюджету за 2015 рік було залучено:
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3,6 млн.грн. від розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
332,6 тис.грн. від надходження коштів, що мають вноситися заявниками у розмірі
10% початкової вартості продажу об’єкта малої приватизації за участь у аукціоні, конкурсі;
 39,1 тис.грн. від забудовників, які без відповідного дозволу здійснили або здійснюють
роботи по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів
містобудування;
 7,7 тис.грн. від видачі бланків та свідоцтв на право власності на житлові приміщення
у гуртожитках.
 15,3 тис.грн. інші надходження (заборгованість по коштах забудовників в минулих
роках).



Розроблено Генеральний план масиву індивідуальної забудови у мікрорайоні
Ружична (35,0 тис.грн.).
Затверджено
Проект
розміщення
житлово-громадської
забудови
на
короткостроковий період до 2020 року з наступним оновленням Генерального плану та
коригуванням Плану зонування території м. Хмельницького.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2015 році на розвиток та утримання об'єктів житлово-комунального господарства
було спрямовано 177,0 млн. гривень.
Видатки на житлово-комунальне господарство, млн. грн.
2011 р.
114,7

2012 р.
185,6

2013 р.
104,1

2014 р.
100,1

2015 р.
177,7

Видатки, всього
в т.ч.:
ремонт житлових будинків
4,1
4,7
3,0
4,7
12,2
благоустрій
10,6
15,9
16,4
19,5
49,7
будівництво, реконструкція, ремонт
10,7
18,1
18,7
36,2
94,0
та утримання автомобільних доріг
придбання основних засобів
0,8
3,9
9,7
5,5
16,3
Утримується житловий фонд комунальної власності площею майже 3,0 млн. кв. метрів
(966 житлових будинки).
Прийнято в комунальну власність гуртожиток на вул. Пілотській, 2/1 А, який
перебував на балансі ПАТ “Хмельницьке авіапідприємство “Поділля-Авіа” та надано дозвіл на
приватизацію гуртожитку на вул. Тернопільській, 9, який перебував у власності
ПАТ “Електро”. Передано у власність мешканцям 30 квартир загальною площею 1329,1 кв. м.
У місті створюється конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних
послуг шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). За 2015 рік створено 31 об’єднання співвласників. Станом на 01.01.2016 року в місті
зареєстровано 262 ОСББ, які обслуговують житловий фонд загальною площею 1040,5 тис.кв.
метрів.
В управлінні житлово-комунального господарства діяв інформаційний центр сприяння
діяльності ОСББ, який надавав консультативні та юридичні послуги головам ОСББ та
мешканцям житлових будинків.
Видатки на ремонт житлового фонду у 2015 році склали 29,6 млн. гривень.
В житлових будинках виконані наступні роботи:
- проведено капітальний ремонт покрівель у 36 житлових будинках;
- проведено капітальний ремонт гуртожитку на вул. Інститутській, 8;
- проведено експертну оцінку технічного стану 219 ліфтів в житлових будинках;
- проведено заміну трубопроводів водопостачання в житловому будинку на вул. Гастело,
6/1;
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- проведено заміну групових та встановлення нових розподільчих та запобіжних коробок
та щитків в 11 житлових будинках;
- проведено заміну освітлювальної електропроводки у житлових будинках на
вул. Вінницьке шосе, 92, вул. Зарічанській, 12 та на вул. Трудовій, 1;
- проведено заміну газових плит в трьох житлових будинках;
- проведено укріплення стін натяжними металевими зв’язками 2 житлових будинків на
вул. Гагаріна, 18/1 та вул. Червонофлотській, 42/2;
- відновлено в чотирьох житлових будинках зовнішню штукатурку та пофарбовано
фасади;
- відновлено внутрішню каналізацію та приєднано до каналізаційної мережі житлового
будинку на прв. Некрасова, 1;
- відновлено пошкоджені сходи в житлових будинках на вул. Проскурівського підпілля,
52/1, вул. Львівське шосе, 14, вул. Інститутській, 6/3, вул. Володимирській, 110;
- улаштовано підкачувально-насосні станції в житлових будинках на вул.
Старокостянтинівське шосе, 22 та вул. Щербакова, 24;
- виконано ремонт димових та вентиляційних труб на даху житлового будинку на
прс. Миру, 71/2.
За рахунок коштів ЖЕКів відремонтовано 230 під’їздів житлових будинків.
Виконано капітальний та поточний ремонти прибудинкових територій 247
житлових будинків, площею 65,8 тис.кв.м (18,4 млн. грн.).
Проведено капітальний ремонт 36 спортивних і дитячих майданчиків (1,4 млн. грн.).
Капітально відремонтовано майже 80,0 тис.кв.м доріг, в т.ч. 28,5 тис.кв.м тротуарів
(45,3 млн.грн.), з них:
- в центральній частині міста – 18,9 тис.кв.м. дорожнього покриття та тротуарів
вул. Грушевського (ІІ черга), вул. Шевченка (від вул. Старокостянтинівського шосе до
вул. Горького), вул. Володимирської (в районі кардіодиспансеру), вул. Проскурівської (в районі
художнього музею), вул. Соборної (в районі бібліотеки для дітей та юнацтва), вул. Свободи (від
прс. Миру до вул. Зарічанської), вул. Героїв Майдану (від вул. Соборної до вул. Кам’янецької),
вул. Проскурівській (від вул. Старокостянтинівське шосе до вул. Горького).
- в південно-західній частині міста – 2,3 тис.кв.м дорожнього покриття та тротуарів
вул. Хотовицького, вул. Толстого (від залізничного переїзду до прв. Іподромного),
вул. Депутатської.
- в мікрорайоні Виставка – 7,0 тис.кв.м. дорожнього покриття вул. Нижня Берегова
(від прв. Першотравневого до вул. Рибалка), вул. Старокостянтинівське шосе (від вул. Озерної
до прс. Миру).
- в мікрорайоні Озерна – 2,3 тис.кв.м дорожнього покриття прв. Панаса Мирного (ІІ
черга).
- в мікрорайоні Гречани – 12,1 тис.кв.м дорожнього покриття вул. Волочиської (І
черга), вул. Качинського (ІІ черга) та внутрішньоквартального проїзду від вул. Вокзальної, 84/1
до вул. Транспортної.
- в мікрорайоні Ракове – 30,8 тис.кв.м дорожнього покриття вул. Кутузова (І черга), та
прв. Кутузова, вул. Гарнізонної (І черга), вул. Чорновола (ІІІ черга).
- в мікрорайоні Дубове – розширення проїзної частини в районі вул. Красовського.
- в мікрорайоні Ружична – 2,9 тис.кв.м дорожнього покриття вул. Криничної (від
будинку № 82 до вул. Академіка Заболотного), вул. Смотрицького (від вул. Кам'янецької до
вул. Жукова).
- в мікрорайоні Книжківці – 4,5 тис.кв.м дорожнього покриття вул. Корольова (від
буд. № 9 до вул. Северина Наливайка), вул. Збарського, вул. Проектна 10 (в районі будинку №
9А садівничого товариства “Будівельник”).
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Проведено поточний ремонт доріг площею 128,1 тис.кв.м, у т.ч. тротуарів 6,4
тис.кв.м (25,5 млн. грн.).
За 2015 рік на капітальний ремонт об’єктів благоустрою витрачено 7,2 млн.грн., в
т.ч.:
- проведено капітальний ремонт відновлення газонів та зелених насаджень (1,2
млн. грн.);
- проведено капітальний ремонт огорожі на кладовищах в мікрорайонах Лезневе та
Книжківці (187,5 тис. грн.);
- проведено капітальний ремонт огорожі, влаштовано пішохідні доріжки (в т.ч. у секторі
почесних поховань) та виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво
освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове (720,8 тис. грн.);
- проведено капітальний ремонт пішохідних доріжок на військовому кладовищі (240,1
тис. грн.);
- проведено роботи по капітальному ремонту підпірної стінки р. Південний Буг зі
сторони парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (влаштовано щебеневу основу та каркас)
(903,6 тис. грн.);
- проведено реконструкцію набережної р. Південний Буг (берегоукріплення) та мощення
фігурними елементами 3,1 тис.кв.м тротуарів (2,5 млн. грн.);
- проведено мощення тротуарною плиткою в парку ім. І. Франка (87,4 тис. грн);
- виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт: фонтану в парку культури
і відпочинку ім. М. Чекмана (480,5 тис. грн.), фонтану в сквері ім. Т. Г. Шевченка (25,2
тис. грн.), площі “Героїв Сталінграду”, у т. ч. фонтан (54,1 тис. грн.), дендропарку “Поділля”, у
т. ч. фонтани (49,6 тис. грн.);
- виготовлено робочий проект на капітальний ремонт зони відпочинку на перехресті
вул. Кам‘янецької та вул. Гагаріна (32,4 тис. грн.) та зеленої зони на вул. Курчатова, 11-13 (10,7
тис. грн.);
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт підпірної
стінки р. Плоскої та доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, проведено його
експертизу та мощення фігурними елементами 360,0 кв. м. тротуарів та балясин (563,4
тис. грн.);
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво громадського туалету
в парку ім. І. Франка (35,7 тис. грн);
- виконані топогеодезичні роботи та виготовлено проектно-кошторисну документацію на
будівництво громадського туалету в парку “Молодіжний“ (48,9 тис. грн.);
- відведено земельну ділянку для створення парку на вул. Прибузькій між вул. Трудовою
та вул. Старокостянтинівське шосе (6,5 тис. грн.).
На заходи з організації безпеки дорожнього руху витрачено 4,6 млн.грн.:
- забезпечено стабільну роботу 93 світлофорних об'єктів;
- встановлено світлофорний об’єкт на прс. Миру (в районі ПАТ “Хмельницькгаз”) та
пристрій мовного супроводу сигналів світлофору на одному світлофорному об’єкті;
- замінено 79 лампових світлофорів на світлодіодні;
- встановлено 4 системи автоматизованого керування дорожнім рухом;
- проведено ремонт 60 та замінено 18 дорожніх контролерів;
- встановлено 27 табличок з червоним сигналом;
- проведено технічне обслуговування 255 дорожніх знаків, пофарбовано 148 стійок та
4 стелли на в’їздах у місто;
- відремонтовано 61 секцію та пофарбовано 1,6 тис. п. м пішохідної огорожі.
За рахунок коштів міського бюджету та власні кошти підприємств придбано
обладнання та технічні засоби для покращення матеріально-технічної бази підприємств
житлово-комунальної галузі на загальну суму 34,7 млн.грн., а саме:
- 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 тощо;
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- для КП “Південно-Західні тепломережі” – три генератори, електричні насоси,
шумозахисний екран для когенераційної установки, екскаватор-бульдозер ЕО-2621-01;
- для МКП “Хмельницькводоканал” – фотокалориметр, прилад вакуумного фільтру,
дистилятор води тощо;
- для ХКП “Міськсвітло” – легковий автомобіль, бензопилу, обладнання
диспетчерського пункту, компресор, гідравлічний трубогін, бурильно-кранову машину тощо;
- для ХКП “Електротранс” – спеціалізований автомобіль для ремонту контактної
мережі АТ-70;
- для СКП “Хмельницька ритуальна служба” – автомобіль “Форд транзит”
(катафалк), бензогенератор, 2 бензопили, електропилу, 3 мотокоси, фургон малотоннажний
тощо;
- для КП “Парки і сквери м. Хмельницького” – тракторний причіп, дорожню щітку,
агрегат для перевезення води, косарки, грунтофрезу, кущорізи, мотоножниці тощо;
- для КП “Спецкомунтранс” – сміттєвоз, 48 контейнерів євростандарту (1,1 куб.м), 30
контейнерів (0,75 куб.м) для збирання побутових відходів, сітчасті огорожі, автомобільні шини;
- для ЖКК “Будівельник” – кутові шліфувальні машини, зварювальний інвектор,
перфоратор, мотокосу, мотопомпу, комп’ютерну техніку тощо;
- для КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – косарку, мінімийку,
твердопаливний котел, 2 кущорізи, висоторіз, газонокосарку, автогідропідіймач;
- для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг каток комбінований, фрезу
колісну, мобільну установку асфальтопереробного обладнання, причіпне підмітальноприбиральне обладнання “Брод-Вей” тощо;
- для ЖЕК № 1 – багатофункціональний автомобіль, кутові шліфувальні машини,
мотокоси, перфоратор, бензогенератор;
- для ЖЕК № 2 – кутову шліфувальну машину, бензопилу, зварювальний інвектор,
мотокосу, бетонозмішувач тощо;
- для ЖЕК № 3 – комп’ютерну та офісну техніку (сканер, принтер, ксерокс, блоки
безперебійного живлення, металеві шафи);
- для ЖЕК № 5 – 2 кутові шліфувальні машини, зварювальний інвектор,
бензогенератор, перфоратор, бетонозмішувач, мотокосу тощо;
- для ЖЕК № 6 – багатофункціональний автомобіль, шуруповерт, дриль тощо;
- для ЖЕК № 7 – кутові шліфувальні машини, зварювальний інвектор, бензогенератор,
перфоратор, мотопомпу, мотокосу, електролобзик;
- для міського комунального аварійно-технічного підприємства – пневматичну
рятувальну подушку, тестоанемометр тощо.
Видатки на благоустрій міста за 2015 рік склали 49,7 млн. грн.:
- утримується 290 га зелених насаджень, в т.ч. 6 парків та 5 скверів;
- висаджено 174 тис. квіткових рослин, 960 дерев та 340 кущів;
- утримується 307 криниць та 6 фонтанів;
- проведено інвентаризацію зелених насаджень в центральній частині міста;
- утримується 9 кладовищ;
- проводиться поточний ремонт та утримання вулично-дорожної мережі;
- обслуговується 459,3 км електромереж зовнішнього освітлення та 12,1 тис. світлових
точок;
- забезпечується своєчасне вивезення твердих побутових відходів з 228 контейнерних
майданчиків. Щоденно 21 сміттєвоз вивозив понад 1,5 тис. куб. м сміття.
Ліквідовано 6,9 тис. куб. м побутового сміття на 38 стихійних сміттєзвалищах,
прибрано понад 275 га міської території. Постійно проводиться прибирання прибережних смуг
річок і водойм, парків, зелених зон та ін.
Значна увага приділялась освітленню вулиць міста. На поточний ремонт та утримання
мереж зовнішнього освітлення витрачено 3,3 млн.грн., за рахунок яких замінено 433
світильники з лампами ДРЛ на світильники з лампами ДНАТ та 12055 ламп розжарювання. У
2015 році кількість світлоточок в місті збільшилась на 550 одиниць.
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Запроваджено автоматизовану систему контролю та управління технологічними
об’єктами вуличного освітлення міста – 1,1 млн.грн.
Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (996,8 тис.грн.) на
вул. Козацькій, вул. Західно-Окружній (від вул. Курчатова до р. Південний Буг),
вул. Московській, вул. Герцена, вул. Толстого (від вул. Козацької до вул. Красовського),
вул. Профспілковій, вул. Заболотного, вул. П. Мирного (від буд. №21 до буд. №25),
вул. Раскової (від буд. №1 до буд. № 3), вул. Кошарського, вул. Залізняка (від буд. № 10 до буд.
№ 16), вул. Гречко (буд. № 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 14) .
З метою виконання заходів, спрямованих на утримання в належному стані заплав
та русел річок, водойм міста, їх захисту від забруднення та засмічення проведено:
- прибирання 26 га прибережних смуг водойм міста;
- комісійне обстеження р. Південний Буг щодо виявлення несанкціонованих скидів у
річку.
Для зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля 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”.
Протягом звітного періоду 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.
Теплопостачання
Завдяки
злагодженій
роботі
комунальних
підприємств
“Хмельницьктеплокомуненерго” та “Південно-Західні тепломережі” у м. Хмельницькому забезпечено
стабільне теплопостачання та щоденна подача гарячої води.
Підприємства обслуговують 61 котельню, 79 центральних теплових пункти (ЦТП), 12
когенераційних установок, 308,8 км теплових мереж в двотрубному вимірі, загальна
опалювальна площа становить 4,7 млн. кв. метрів.
У 2015 році вироблено 602,3 тис. Гкал теплової енергії, реалізовано 547,5 тис. Гкал.
Впроваджено енергозберігаючі технології та обладнання для покращення якості
послуг на загальну суму 31,8 млн.грн., а саме:
- замінено 4,5 км зношених труб теплових мереж (в двотрубному вимірі) на попередньо
ізольовані труби (13,8 млн.грн., в т.ч. 4,4 млн.грн. – кошти міського бюджету);
- замінено 72 п.м трубопроводів теплової мережі на сталеві трубопроводи на
Львівському шосе, 55/3 (19,1 тис.грн.);
- проведено режимно-налагоджувальні роботи на 24 котлоагрегатах та еколого-режимне
налагодження і відомчий контроль газовикористовуючого обладнання на котельнях (155,4
тис.грн.);
- проведено капітальний ремонт когенераційних установок на вул. Курчатова, 8/1Г та
вул. Молодіжній, 2 (212,2 тис.грн.);
- проведено поточний ремонт теплових мереж та запірної арматури (284,3 тис.грн.);
- проведено ремонт внутрішньобудинкових систем (710,9 тис.грн.);
- проведено реконструкцію котельні на вул. Тернопільській, 14/3 із заміною
водогрійного котла ТВГ-8 на новий енергоефективний (3,2 млн.грн., у т.ч. – 3,1 млн.грн. кошти
міського бюджету);
- проведено пусконалагоджувальні роботи твердопаливних котлів у котельні на
вул. Ричко, 1, встановлених у 2014 році (152,2 тис.грн.);
- побудовано теплову мережу на вул. Курчатова, 6 (3,2 млн.грн.);
- встановлено насос циркуляції в котельні на вул. Тернопільській, 17 та насос
рециркуляції в котельні на вул. Хотовицького 4/1 (103,2 тис.грн.);
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- встановлено 18 регуляторів частоти обертів електродвигунів димососів та мережних
насосів в котельнях (641, 0 тис.грн.);
- встановлено лічильники тепла в 90 житлових будинках (431,6 тис.грн.);
- облаштовано 6 міні-котелень на центральних теплових пунктах на прс. Миру, 92, 95/2В, 80-А, 73-А та вул. Зарічанській, 6/4-Б, 12/1-Б із встановленням котлів КОЛВІ (2,3 млн.грн., в
т.ч. 1,8 млн.грн. – кошти міського бюджету);
- завершено реконструкцію котелень та центральних теплових пунктів на
прс. Миру, 92; вул. Пілотській, 1; вул. Рибалка, 32/1; вул. Свободи, 2/1; вул. Рибалка, 32/1 із
встановленням твердопаливних котлів (6,0 млн.грн.).
Когенераційними установками вироблено 26,1 млн. кВт/год. електроенергії, що
забезпечило економію коштів у сумі 10,5 млн. гривень.
Собівартість власної електроенергії становить 2,6 грн. за 1 кВт/год., що на 20,3%
дешевше електроенергії, придбаної у ПАТ “Хмельницькобленерго”.
В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною енергією
понад 90% від потреби, влітку – на 100%, а її надлишок продають іншим комунальним
підприємствам. Продано 6,4 млн. кВт/год. на загальну суму 8,9 млн. гривень.
Водопостачання та водовідведення
Для забезпечення безперебійної подачі води населенню міста у 2015 році на об'єктах
водопостачання та водовідведення виконані ремонтні роботи на загальну суму 16,9
млн.грн. (14,6 млн.грн. – кошти міського бюджету):
водопостачання:
- замінено 720 п.м водопровідних мереж (144,2 тис.грн.);
- замінено 22 одиниці запірно-регулюючої арматури (64,0 тис.грн.);
- проведено ремонт насосних агрегатів та встановлено технологічне обладнання на ВНС10 (114,1 тис.грн.);
- проведено ремонт водопроводу першого підйому на 29 свердловинах із частковою
заміною пошкоджених труб, засувок та насосних агрегатів (45,4 тис.грн.);
- здійснено модернізацію водопровідних споруд та ремонт огорожі зон санітарної
охорони на ВНС-3, ВНС-4, ВНС-5, ВНС-6, ВНС-7, ВНС-9 (68,5 тис.грн.);
- виконано ремонт трубопроводів та встановлено регулятор тиску на водопровідних
мережах, які постачають воду з с. Чернелівка Красилівського району (40,6 тис.грн.).
водовідведення:
- замінено 76,0 п.м вуличних каналізаційних мереж (18,6 тис.грн.);
- проведено ремонти насосного обладнання та агрегатів на 17 КНС (134,8 тис.грн.);
- проведено ремонт скидного колектора, обладнання повітродувної насосної станції,
первинних та вторинних відстійників, біофільтрів тощо на міських очисних спорудах
(144,2 тис.грн.);
- проведено ремонт лотків пісколовок, вивезено з 16 мулових майданчиків
12,5 тис. куб.м мулу (162,4 тис.грн.).
Проведено будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району
до м. Хмельницького, побудовано 3,1 км водогону (34,0 млн.грн., в т. ч. – 3,6 млн.грн. кошти
міського бюджету.)
Проведено реконструкцію зовнішніх мереж водовідведення на Львівському шосе,
18/2 та на вул. Молодіжній, 17/1 (385,2 тис.грн.).
Виконано реконструкцію напірного каналізаційного колектора на вул. Трудовій (від
вул. Заводської до вул. Прибузької) – 894,4 тис.грн.
Придбано спектрофотометр та обладнання для лабораторії питної води (300,0 тис.грн).
З міського бюджету у 2015 році МКП “Хмельницькводоканал” виділено 460,0
тис.грн. на проведення геологорозвідувальних робіт.
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ТАРИФИ,
ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення у м. Хмельницькому
залишаються одними з найнижчих в порівнянні з 24 обласними центрами України:
- 22 місце по вартості послуг теплопостачання (600,17 грн. за 1 Гкал);
- 15 місце по вартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
- 19 місце по вартості послуг водопостачання та водовідведення (послуги з
водопостачання – 4,25 грн. за 1 куб. м, послуги з водовідведення – 4,13 грн. за 1 куб. м).
Проте, встановлені тарифи не відшкодовують у повному обсязі витрати підприємства на
надання житлово-комунальних послуг населенню.
Рівень відшкодування діючих тарифів для населення за послуги за січень-вересень
2015 року:
 теплопостачання – 62,0%;
 водопостачання – 84,2%;
 водовідведення – 86,6%;
 з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
- 2-5 поверхові будинки – 94,9%;
- 9-поверхові будинки – 92,5%;
 вивезення та знешкодження твердих побутових відходів від населення – 91,9%.
З міського бюджету станом на 01. 01. 2016 року надано 2,0 млн.грн. МКП
“Хмельницькводоканал” на погашення різниці в тарифах.
Заборгованість державного бюджету по відшкодуванню різниці в тарифах на
01. 01. 2016 року становить 20,5 млн.грн., з них підприємствам теплопостачання – 15,2
млн.грн., МКП “Хмельницькводоканал” – 1,5 млн.грн.
Станом на 01. 01. 2016 року заборгованість населення за надані підприємствами
житлово-комунальні послуги становила 70,8 млн.грн., що на 54,9% більше, ніж станом на
01.01.2015 року. В загальній сумі заборгованості заборгованість за послуги:
- централізованого опалення та гарячого водопостачання – 15,3 млн.грн.;
- з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 11,0 млн.грн.;
- централізованого водопостачання та водовідведення – 7,4 млн.грн.;
- газопостачання – 34,0 млн.грн.;
- з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів – 3,1 млн.грн.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Хмельницькому за
2015 рік склав 92,5 %.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в комунальній та
бюджетній сферах міста продовжувалась реалізація Програми впровадження
Муніципального енергетичного плану м. Хмельницького на 2012-2016 роки.
Проводився щоденний моніторинг використання енергоносіїв закладами бюджетної
сфери, за результатами якого бюджетними установами скорочено споживання:
- газу – на 22,0% (всього спожито – 168,9 тис.куб.м);
- теплової енергії – на 3,0% (всього спожито – 33,7 тис. Гкал);
- гарячої води – на 30,0% (всього спожито – 18,9 тис.куб.м);
- електроенергії – на 1,0% (всього спожито – 6867,1 тис.кВт).
Разом з тим, на 7,0% зросло споживання холодної води (всього спожито – 203,7
тис.куб.м).
З метою зменшення залежності від імпортованого газу у місті розпочато
реконструкцію котелень із заміною газових котлів на твердопаливні.
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За 2015 рік ХКП “Хмельницьктеплокомуненерго“ встановлено 8 твердопаливних котлів
у котельнях та центральних теплових пунктах на вул. Озерній, 14, Пілотській, 1, Свободи, 2/1,
прс. Миру, 92, вул. Рибалка, 32/1 (6,3 млн. грн.).
КП “Південно-Західні тепломережі” проведено пусконалагоджувальні роботи,
встановлених у 2014 році, твердопаливних котлів у котельні на вул. Ричко, 1.
Місто Хмельницький стало переможцем конкурсного відбору серед міст-партнерів
міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США
(USAID) “Муніципальна енергетична реформа в Україні” (МЕР). В рамках проекту
розроблено проект Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 20152025 роки.
На сьогоднішній день у місті реалізується програма “Теплий дім”, якою передбачено
порядок співфінансування на виконання робіт з утеплення фасадів та дахів будинків в розмірі
50 % за рахунок міського бюджету, 50 % – за рахунок власників житлових та нежитлових
приміщень будинку. У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію з утеплення
фасадів 5 житлових будинків.
ТРАНСПОРТ
Протягом 2015 року вживались заходи щодо підвищення ефективності та надійності
функціонування громадського транспорту.
Продовжувалось удосконалення схеми руху громадського транспорту, а саме:
продовжено автобусний маршрут № 24а “Книжківці – ПАТ “Хмельницькгаз” до садівничого
товариства “Аліса”.
Придбано 2 тролейбуси за кошти міського бюджету (8265,0 тис. грн.) та 2
тролейбуси за кошти державного бюджету (8296,0 тис. грн.), проведено відновлювальний
ремонт одного тролейбуса (770,0 тис.грн.).
Для підтримки технічної готовності тролейбусів проведено 6 середніх ремонтів та 90
технічних обслуговувань.
Для зручності пасажирів продовжується демонтаж старих та встановлення нових
павільйонів для очікування пасажирами громадського транспорту. За 2015 рік облаштовано
новими павільйонами 9 зупинок.
З початку 2015 року облаштовано зупинки громадського транспорту на вул. Шевченка
(зупинка ж/д вокзал – 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. В. Чорновола (зупинки: “Заготзерно”, завод “Адвіс”, завод “Хмельницькзалізобетон”).
Вжито ряд заходів для забезпечення стабільної роботи ХКП “Електротранс”:
- надано фінансову підтримку з міського бюджету (11,5 млн.грн.);
- компенсовано витрати за пільгові перевезення багатодітних сімей, учнів
загальноосвітніх шкіл та студентів, Почесних громадян міста та інших категорій,
визначених рішенням міської ради (808,0 тис.грн.);
- надано пільгу по сплаті земельного податку (300,1 тис. грн.).
Обсяг субвенції, отриманої з державного бюджету для компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян, склав 15,7 млн. грн., що складає 84,5 % до бюджетних призначень
на 2015 рік.
Послугами пасажирського транспорту у 2015 році скористалось 65,5 млн. пасажирів.
Міським електротранспортом перевезено 34,5 млн. пасажирів, з яких 21,0 млн. пасажирівпільговиків, що становило відповідно 103,9 % та 104,5% обсягів 2014 року.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Створення дієвої і доступної системи соціального захисту населення є одним з
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пріоритетних напрямків діяльності міської влади.
У 2015 році на фінансування галузі витрачено 404,5 млн.грн., що на 79,5 млн.грн.
або на 24,5 % більше, ніж у 2014 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
Видатки на соціальний
захист, всього:
у т.ч.:
державний бюджет
субвенції
обласний бюджет
міський бюджет

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

255,8

301,3

325,0

404,5

7,2

11,4

11,5

13,1

236,5
1,9
10,2

271,7
6,6
11,6

282,2
8,5
22,3

354,1
9,4
27,9

Призначено різні види державних соціальних допомог на загальну суму 306,9 млн.
грн., в т. ч. нараховано:
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 20019 сім’ям (59,6 млн.грн.);
- адресну допомогу для 1324 тимчасово переміщених осіб (10,4 млн.грн.);
- компенсацій потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС (5,7 млн.грн.).
Надано з міського бюджету одноразову матеріальну допомогу людям, які
перебувають в складних життєвих обставинах, на загальну суму 3,5 млн. грн. (отримали
допомогу 5602 особи).
Забезпечувались виплати:
- житлової субсидії 11 сім’ям, що складаються лише з непрацездатних громадян,
інвалідів І, ІІ груп, дітей-круглих сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування
(12,8 тис.грн.);
- 50% пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги, 13 сім’ям, в складі яких є
один і більше інвалідів І групи (26,0 тис.грн.);
- грошової допомоги на кишенькові витрати 156 дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування (181,0 тис.грн.);
- надбавки до пенсії 27 особам – членам Проскурівського підпілля, партизанам,
визволителям м. Хмельницького та колишнім політв’язням та репресованим (69,2 тис.грн.);
- разової грошової допомоги членам Проскурівського підпілля, визволителям
м. Хмельницького, колишнім політв’язням та репресованим до Дня Перемоги (7,9 млн. грн.);
- допомоги у вигляді передплати на газету міської ради “Проскурів” 466 особам
пільгових категорій (93,5 тис.грн.).
Проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир
8 інвалідам Великої Вітчизняної війни та членам сімей померлих ветеранів (157,3 тис.грн.),
замінено газове обладнання 25 особам (109,0 тис.грн.).
Видано 2886 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації для людей з
обмеженими опорно-руховими функціями, 3 інваліди забезпечено автомобілями.
Організовано належну роботу 5 громадських приймалень в мікрорайонах міста.
Надано фінансову підтримку 35 громадським організаціям соціальної сфери, у тому
числі 21 громадській організації інвалідів та ветеранів (200,0 тис. грн.).
Забезпечено роботу комунальних соціальних закладів, на функціонування яких з
міського бюджету було витрачено 9,3 млн.грн., зокрема:
- територіального центру соціального обслуговування, яким надано послуги 4416
особам;
- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю
“Родинний затишок”, у якому надано послуги 85 особам;
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- Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя”, в якому пройшли
реабілітацію 104 дитини-інваліди;
- будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями “Центр
реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь надії”, у якому отримали послуги 298 осіб;
- рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших
груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії”, в якому оздоровилось 292 особи.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Медичні послуги хмельничанам надають 10 комунальних медичних закладів: 4
стаціонарних лікувальних заклади, 5 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів,
протитуберкульозний диспансер.
Функціонує 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у віддалених
мікрорайонах Лезневе, Озерна, Книжківці, Гречани, Дубове, Ракове, Виставка. У 2015 році у
місті Хмельницькому відкрито одну амбулаторію загальної практики сімейної медицини
“Заріччя” в поліклініці № 2 на проспекті Миру, 61/1.
В системі охорони здоров’я міста працює 928 лікарів (в т.ч. 73 лікарі сімейної медицини)
та 2008 середніх медичних працівників.
Видатки на галузь “Охорона здоров’я” за 2015 рік склали 265,6 млн.грн., що на 36,1%
більше, ніж у 2014 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
159,1
177,8
175,0
195,1
265,6
В середньому на одного мешканця міста видатки на медицину склали 887,6 гривень.

Охорона здоров'я

Придбано обладнання для закладів охорони здоров’я на 28,1 млн.грн.:
 для міської лікарні:
- рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочих місця, апарат ультразвукової
діагностики, електрокардіографи, 2 операційні столи, 6 ліжок для реанімаційного відділення,
дизельна електростанція (13,1 млн. грн.);
 для міської дитячої лікарні:
- жовтий лазер QUADROSTAR PRO YELLOW 577, лампи фототерапевтичні для
новонароджених, дефібрилятор, відеогастроскоп, апарат штучної вентиляції легень, 4 монітори
для контролю стану пацієнта на всіх етапах надання медичної допомоги, 4 пульсоксиметра, 10
аспіраторів, 5 кондиціонерів, дизельна електростанція (5,6 млн.грн.);
 для перинатального центру:
- апарат ультразвукової діагностики, 2 реанімаційних столи для новонароджених,
лабораторне обладнання, гінекологічне крісло, дихальний реаніматор для новонароджених,
обладнання для екстракорпорального запліднення (5,4 млн.грн.);
 для поліклініки № 1:
- монітор електрокардіосигналів, аналізатор біохімічний (474,3 тис.грн.);
 для поліклініки № 2:
- систему діагностичну та отоскоп кишеньковий (91,3 тис.грн.);

• для поліклініки № 3:
- стерилізатор повітряний, аквадистилятор,
операційний, комп’ютерний комплекс (2,4 млн.грн.);

бінокулярний

мікроскоп,

світильник

 для поліклініки № 4:
- паровий стерилізатор (автоклав), проявну машину, 3 фізіотерапевтичні апарати (121,0
тис.грн.);
 для міської стоматологічної поліклініки:
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- стоматологічну установку в комплекті (299,9 тис.грн.);
 для військового шпиталю:
- 3 медичних візки, 5 медичних багатофункціональних ліжок, 5 стерилізаторів для
стерилізації медичних приладів, стоматологічну установку в комплекті (442,0 тис.грн.);
 для міської інфекційної лікарні:
- медичний електричний відсмоктувач, монітор для контролю стану пацієнта на всіх
етапах надання медичної допомоги, шприц-дозатор, дитячий датчик до пульсоксиметра (99,2
тис.грн.).
Протягом 2015 року:
 у міській лікарні:
- капітально відремонтовано відділення
сигналізацію в корпусі № 2 (725,3 тис.грн.);

анестезіології

та

улаштовано

пожежну

 у міській поліклініці № 1:
- капітально відремонтовано покрівлю та систему опалення і теплового вузла в будівлі
на вул. Кам’янецькій, 76 (514,7 тис. грн.);
- проводились роботи по капітальному ремонту системи водопостачання та
водовідведення, санітарних вузлів в будівлі на вул. Подільська, 54 (385,7 тис. грн.);
 у міській поліклініці № 2:
- капітально відремонтовано систему оповіщення про пожежу та систему вентиляції
рентген-кабінетів (136,6 тис.грн.);
- проведено заміну старих дерев’яних вікон на металопластикові в будівлі на прс. Миру,
61 (316,6 тис.грн.);
 у міській поліклініці № 3:
- гідрохімічне очищення та заміну запірної арматури системи опалення будівлі
(73,1 тис.грн.);
 у міській поліклініці № 4:
- проведено гідрохімічне очищення системи опалення будівлі (77,3 тис.грн.);
- проведено заміну старих дерев’яних вікон на металопластикові (74,5 тис.грн.);
 у перинатальному центрі:
- проводились роботи по капітальному ремонту (відновленню фасаду з
металопрофільного листа з утепленням мінеральною ватою) західної частин фасаду головного
корпусу (1,2 млн. грн.);
- проведено капітальний ремонт харчоблоку (169,2 тис.грн.);
- проведено заміну старих дерев’яних вікон на металопластикові у будівлі на
вул. Кам’янецькій, 76 та вул. Разіна, 1 (69,0 тис.грн.).
Проведено комплексний медичний огляд учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та
ветеранів Другої світової війни.
За рахунок коштів міського бюджету забезпечено життєво-необхідними медичними
препаратами населення пільгових категорій (998,3 тис.грн.).
Проведено пільгове протезування зубів 636 особам, у т.ч. 46 ліквідаторам аварії на
ЧАЕС (645,1 тис.грн.).
Забезпечено слуховим апаратом 43 інваліди з вадами слуху (87,6 тис.грн).
Надано матеріальну допомогу 64 мешканцям міста на лікування в закладах
неміської комунальної форми власності (100,0 тис.грн.).
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ОСВІТА
В 41 навчальному загальноосвітньому закладі міста навчається 29,3 тис. учнів, 11,8 тис.
дітей дошкільного віку відвідують 47 дошкільних навчальних закладів, у 5 позашкільних
навчальних закладах навчається 5,1 тис. учнів.
На фінансування освітянської галузі у 2015 році спрямовано 444,4 млн.грн., що на
91,4 млн.грн. або 26,0 % більше, ніж у 2014 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
Освіта

2011 р.
257,4

2012 р.
315,4

2013 р.
334,0

2014 р.
353,1

2015 р.
444,4

Протягом 2015 року проведено:
- поточні та капітальні ремонти в 38 загальноосвітніх, 39 дошкільних навчальних
закладах міста (8,5 млн.грн.):
- капітальний ремонт фасаду СЗОШ № 6;
- утеплення фасаду 3 закладів (колегіум, ДНЗ № 15, ДНЗ № 20);
- капітальний ремонт приміщення ДНЗ №23;
- капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 15, ДНЗ № 33, ДНЗ № 40, ДНЗ № 57;
- капітальний ремонт підлоги коридорів ЗОШ № 20;
- внутрішнє освітлення та заміну вікон у ДНЗ № 46;
- капітальний ремонт санвузлів у ЗОШ № 12, ЗОШ № 21, ЗОШ № 22 та ліцеї № 17;
- капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 5, ДНЗ № 28, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ЗОШ № 7;
- капітальний ремонт покрівлі в НВО № 5, НВК № 4, НВК № 6, СЗОШ № 8, ЗОШ
№ 13, ЗОШ № 21, ЗОШ № 24, ЗОШ № 29, ДНЗ № 11, ДНЗ № 25, ДНЗ № 32, ДНЗ № 45, ДНЗ
№ 47, ДНЗ № 49, ДНЗ № 50, ДНЗ № 53, ДНЗ № 57, технологічному багатопрофільному ліцеї;
- повірку лічильників води та теплової енергії у 34 закладах;
- облаштування майданчиків (НВК № 31, НВО № 1, ДНЗ № 8, ДНЗ № 36, ДНЗ
№ 37,ДНЗ № 43;
- асфальтування та благоустрій територій ДНЗ № 10, ЗОШ № 19.
Продовжувались роботи по добудові приміщень на 6 груп НВО № 1 на
Старокостянтинівському шосе, 3 Б (714,2 тис. грн.).
Завершено ІІ етап капітального ремонту приміщень ДНЗ № 36 на прс. Миру, 84/2
(6,1 млн. грн.).
Розпочато роботи з реконструкції ДНЗ № 3 з добудовою приміщень на 4 групи на
прв. Жукова, 5 (3,1 млн. грн.).
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту
приміщень ДНЗ №23, ДНЗ №25 та харчоблоку ПНЗ «Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс
«Чайка», та проведено її державну експертизу (14,9 тис. грн.).
Придбано:
- меблі для 65 закладів освіти (2,0 млн. грн.);
- 74 комп’ютери, 22 ноутбуки, 3 мультимедійних комплекси, 21 комп’ютерний клас,
4 інтерактивних дошки, 16 проекторів, 9 екранів, 31 принтер та 14 портативних
комп’ютерів для 48 закладів освіти (2,9 млн. грн.);
- кухонне обладнання для 26 закладів освіти (182,3 тис. грн.);
- телевізори, стенди для розміщення інформацій, спортивне обладнання, іграшки,
м’який інвентар, сценічно-постановочні засоби тощо (1,1 млн. грн.);
- музичну апаратуру та побутову техніку для 35 закладів освіти (195,2 тис. грн).
З метою забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти у 2015 році замінено
992 віконних та 176 дверних блоки на металопластикові, 977 ламп розжарювання на
енергозберігаючі (4809,2 тис. грн).
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У 2015 році 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).
Розпочав роботу навчально-виховний комплекс “Центр розвитку дитини –
початкова школа “Мої обрії”, в якому займається 43 дитини.
Забезпечувалось харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів
загальноосвітніх закладів.
Обсяг грошових витрат на харчування дошкільнят у 2015 році становив 10,2 млн. грн., із
розрахунку 4,80 грн. за кошти бюджету та 7,20 грн. за батьківську плату; обсяг грошових
витрат на харчування учнів 1-4-х класів та учнів пільгових категорій становив 8,6 млн. грн., із
розрахунку 4,0 грн. на одного учня 1-4-х класів та 5,0 грн. на дітей пільгових категорій.
Здійснювалась щомісячна виплата персональних премій міської ради 33 кращим
педагогічним працівникам в розмірі 50 % мінімальної заробітної плати (виплачено 219,0
тис.грн.) та стипендії міського голови 26 кращим учням – переможцям Всеукраїнських
предметних конкурсів та олімпіад у розмірі 130 гривень (виплачено 53,9 тис. грн.).
Надано матеріальну допомогу 8 студентам пільгових категорій для здобуття вищої
освіти (98,0 тис. грн.).
Надано грошову допомогу 32 дітям-сиротам, яким у 2015 році виповнилось 18 років
(58,0 тис.грн.) та 25 дітям-сиротам випускникам 9-х та 11-х класів (10,0 тис. грн.).
Придбано випускний та спортивний одяг для 107 дітей-сиріт (32,1 тис. грн.).
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.
У літній період організовано роботу 16 закладів оздоровлення та відпочинку, а саме:
таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах міста; позашкільного
навчального закладу “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка” м. Хмельницького” (с.
Головчинці Летичівського району), табору “Прибузька республіка” при Хмельницькому палаці
творчості дітей та юнацтва, наметового містечка “Мандрівник” у с. Головчинці Летичівського
району.
У 2015 році відпочинком та оздоровленням охоплено 2645 дітей, з них 725 дітей
пільгових категорій (1189,7 тис. грн.), в тому числі:
- у ПНЗ “Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс “Чайка” м. Хмельницького”
відпочило 1027 дітей, з них 725 дітей пільгової категорії;
- у наметовому містечку “Мандрівник” – 35 дітей;
- у таборах “Лісова пісня” та “Дністровська “Чайка” – 270 дітей;
- у ДЦ “Молода гвардія” (м. Одеса) – 37 дітей;
- в таборах з денним перебування – 1038 дітей, з них 255 дітей пільгової категорії;
- в рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та
інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” – 54 дитини;
- санаторно-курортним оздоровленням охоплено 184 дитини.
Із загальної кількості оздоровлених:
- 141 дитина-сирота;
- 43 дитини-інваліди;
- 674 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- 1 дитина-чорнобилець;
- 37 дітей переселенців;
- 85 дітей учасників АТО;
- 309 талановитих та обдарованих дітей.
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КУЛЬТУРА
Політика міської влади у сфері культури забезпечувала формування і розвиток сучасної
інфраструктури галузі, популяризацію національної культурної спадщини, підтримку
талановитої молоді та обдарованих дітей.
У 2015 році продовжувалася реалізація міської програми “Культура міста
Хмельницького” на 2013-2015 роки.
Видатки міського бюджету на розвиток культури за 2015 рік склали 44,3 млн. грн., що
на 9,4 млн. грн. або на 27 % більше, ніж у 2014 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
Культура

2011 р.
25,8

2012 р.
30,7

2013 р.
32,5

2014 р.
34,9

2015 р.
44,3

У місті працює 32 заклади культури міської комунальної власності: 7 початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2 муніципальні колективи, моно-театр “Кут”,
15 бібліотек, 4 клубні заклади, 2 музеї, кінотеатр імені Т.Г.Шевченка.
Для розвитку мережі закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази
проведено капітальні ремонти та реконструкцію (2,1 млн.грн.):
- бібліотек-філій № 8 (вул. Кармелюка, 8), № 4 (вул. Чорновола, 112) та № 13
(вул. Бажана, 16);
- бібліотеки дитячої музичної школи №1 на вул. Проскурівській, 18;
- дитячої школи мистецтв “Райдуга” на вул. Курчатова, 9;
- 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 по реконструкції виставкової зали дитячої школи образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва на вул. Проскурівській, 67 та реставрацію існуючих
і добудову гурткових приміщень міського будинку культури на вул. Проскурівській, 43.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень:
міського будинку культури, дитячої музичної школи №1 (мансарда), кінотеатру
ім. Т. Г. Шевченка, клубу “Книжківці”.
Придбано обладнання для культурно-мистецьких закладів на суму 991,4 тис.грн.:
- звукопідсилюючу апаратуру, комплект меблів для бібліотеки, 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”;
- 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.
Для поповнення книжкових фондів бібліотек придбано 3973 примірників нових книг, в
т.ч. 215 примірників книг місцевих авторів та передплачено періодичні видання на
загальну суму 190,1 тис.грн. (в т.ч. 154,6 тис.грн. кошти міського бюджету).
Впроваджено автоматизовану бібліотечну програму обліку та видачі книг “Ірбіс” в
бібліотеках міста. Придбано 2 комп’ютери в читальний зал центральної бібліотеки та в
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інформаційний пункт електронних послуг на базі бібліотеки-філії № 8 (47,2 тис.грн., в т.ч. –
40,2 тис.грн. кошти міського бюджету).
За результатами Всеукраїнського конкурсу “Регіональні піар-офіси сучасних
бібліотек” команда м. Хмельницького стала найкращим піар-офісом України, на
отримані грантові кошти створено піар-офіс у міській бібліотеці.
Надано:
- фінансову допомогу 180 учням та 6 творчим колективам для участі у
Всеукраїнських та регіональних конкурсах (115,0 тис.грн.);
- пільги в оплаті за навчання в школах естетичного виховання 750 учням
малозахищених категорій населення (477,0 тис.грн.).
Забезпечено виплату щомісячної персональної стипендії 14 обдарованим учням та
20 викладачам шкіл естетичного виховання, провідним митцям міста (230,7 тис.грн.).
З метою популяризації національної культурної спадщини проведено:
- відкриття виставки “Шляхами великої долі” з нагоди святкування 201 річниці з дня
народження Т.Г.Шевченка та 175-річчя першого видання “Кобзаря”;
- виставку під відкритим небом “Диво-писанка”;
- виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва та свято національного костюму у
рамках святкування 24-ої річниці незалежності України;
- виставку патріотичного плакату “Україна на шляху до свободи”;
- виставки-ярмарки виробів декоративно-прикладного мистецтва народних майстрів у
рамках відкриття туристичного сезону та сезону родинного відпочинку;
- конкурс української народної ялинкової іграшки та новорічної маски “Новорічний
маскарад”;
- фестиваль-конкурс народної хореографії ім. Володимира Глушенкова у рамках
святкування Дня міста Хмельницького;
- фестиваль-конкурс української патріотичної пісні та музики “Червона калина”;
- майстер-класи з розпису подільської писанки “Веселкова писанка”, виготовлення
ляльки-мотанки, плетіння купальських віночків;
- майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів.
Здобуто перемоги у престижних конкурсах:
- учні духового класу дитячої школи мистецтв – у конкурсі виконавців на духових
інструментах імені Миколи Тимохи (м. Київ);
- колектив “Консонанс” викладачів дитячої школи мистецтв “Райдуга” – у конкурсі з
вокального мистецтва “Галицькі самоцвіти” (м. Львів);
- квартет ДМШ № 1 – у VIII Міжнародному конкурсі баяністів та акордеоністів
(м. Дрогобич);
- учні театрального відділення дитячої школи мистецтв – у Міжнародному фестивалі
театрального мистецтва “Галицька мельпомена” (м. Львів);
- зразковий хор “Подільські солов’ї” – у Першій хоровій асамблеї Хмельниччини
(м. Кам’янець-Подільський);
- народний колектив мажореток “Альфа” Хмельницького муніципального естраднодухового оркестру – Гран-прі Європи з мажорет-спорту (м. Сегед, Угорщина).
Музеями міста організовано 55 виставок, які відвідали 20,2 тис. осіб.
У 2015 році проведено 199 загальноміських культурно-мистецьких заходів (1,2
млн.грн.), 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
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
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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”, виставкаконкурс 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.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Спортивна база міста налічує 431 спортивну споруду, в тому числі: 3 стадіони, 6
футбольних полів, 155 майданчиків, 24 стрілецьких тири, 5 басейнів (з них один 25-ти
метровий), 78 спортивних залів, 2 легкоатлетичних манежі, 40 майданчиків з тренажерним
обладнанням, 112 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 17 тенісних кортів,
льодовий майданчик.
За 2015 рік на фінансування галузі витрачено 11,1 млн.грн., що на 2,3 млн. грн. або на
26,1% більше, ніж у 2014 році.
Обсяги фінансування галузі, млн. грн.
Фізична культура та спорт

2011 р.
6,2

2012 р.
8,1

2013 р.
8,5

2014 р.
8,8

2015 р.
11,1

Проведено 138 міських фізкультурно-спортивних заходів (411,9 тис.грн.).
Надано фінансову допомогу командам з ігрових видів спорту для участі в
Чемпіонатах України та інших всеукраїнських змаганнях (467,1 тис.грн.).
Здійснювалась щомісячна виплата персональних стипендій міської ради 10 кращим
спортсменам (64,1 тис.грн.).
Проведено роботи з капітального ремонту приміщення ДЮСШ № 2 на
прв. Пекарському, 2 (348,0 тис.грн.). Виготовлено робочий проект реконструкції частини
приміщень з влаштуванням санітарних вузлів і зовнішніх мереж ДЮСШ № 2 на
вул. Березневій, 1 (50,0 тис. грн.).
У 2015 році продовжувалася реконструкція спортивного комплексу “Поділля” на
вул. Проскурівській, 81 (3,6 млн. грн., в т. ч. 403,9 тис. грн – кошти міського бюджету).
У 2015 році придбано обладнання (267,4 тис.грн.):
-

2 фехтувальних апарати та 3 котушки до фехтувальних апаратів для ДЮСШ № 3;
2 пневматичні пістолети, 10 човнів каное для ДЮСШ №2;
футбольні та регбійні ворота для СК “Поділля”;
3 контейнера для твердих побутових відходів та бетонозмішувач для ДЮСШ № 1.

Фізичною культурою та спортом в м. Хмельницькому регулярно займаються понад 22
тисяч хмельничан, з них 6104 чоловіки у секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Відвідують заняття з фізичної культури в навчальних закладах міста 59,2 тисячі учнів та
студентів.
До складу збірних команд України входять понад 50 спортсменів-хмельничан, які
гідно представляють Хмельницький на міжнародній арені.
Вибороли призові місця:
 на Чемпіонаті світу:
- Дмитро Янчук – бронзова медаль з веслування на байдарках і каное (м. Мілан, Італія);
- Павло Олійник – бронзова медаль з вільної боротьби (м. Лас-Вегас, США).
 на Чемпіонаті Європи:
- Аліна Махиня – золота медаль з вільної боротьби (м. Баку, Вірменія);
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- Дмитро Янчук – золота, срібна та бронзова медалі з веслування на байдарках і каное
(м. Рачіця, Чехія);
- Павло Алтухов – бронзова медаль з веслування на байдарках і каное (м. Рачіця, Чехія);
- Інна Грищун – срібна медаль з веслування на байдарках в четвірці (м. Рачіця, Чехія).
Павло Алтухов, Павло Олійник та Інна Грищун вибороли ліцензії на участь в
Олімпійських іграх 2016, які проводитимуться в Ріо-де-Жанейро.
СІМ’Я, МОЛОДЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ
Протягом року проводилась робота в напрямку створення сприятливих умов для
життєвого самовизначення і самореалізації дітей, сім’ї та молоді.
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.
Надано допомогу одному дитячому будинку сімейного типу та двом прийомним
сім’ям (691,4 тис.грн.).
Протягом 2015 року усиновлено 30 дітей, в т.ч. 10 дітей – іноземними громадянами,
влаштовано під опіку 9 дітей згаданої категорії.
У 2015 році почесною нагородою України “Мати-героїня” нагороджено одну
багатодітну матір. Станом на 01.01.2016 року в місті проживає 117 багатодітних матерів, які
мають це почесне звання.
Надано 1128 проїзних квитків одному з батьків багатодітної сім’ї та матерямгероїням, які не досягли пенсійного віку (120,4 тис.грн.).
Забезпечено функціонування профільних закладів для дітей та молоді (4,6 млн.грн.):
- 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,
присвячений святкуванню державних та релігійних свят, пам’ятних дат, в яких взяло участь
4752 дитини. На базі підліткових клубів за місцем проживання працюють групи денного
перебування для дітей шкільного віку, де займались 234 дитини;
- спортивно-культурного центру “Плоскирів”, у 8 гуртках та секціях якого займається
110 дітей, що на рівні 2014 року. Центром проведено 24 заходи, в яких взяли участь 4165 осіб.
Придбано обладнання та інвентар для профільних закладів на загальну суму 119,9 тис.
гривень.
Проведено капітальні ремонти в приміщеннях підліткових клубів на
вул. Зарічанській, 26/2, вул. Старокостянтинівському шосе, 8, вул. Трудовій, 17,
вул. Лісогринівецькій, 16/1, вул. Перемоги, 2 (583,0 тис. грн.).
Проведено утеплення фасаду та покрівлі адмінприміщення спортивно-культурного
центру “Плоскирів” (476,0 тис. грн.).
Надана фінансова підтримка для участі у фестивалях 6 молодіжним громадським
організаціям (31,7 тис. грн.)
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.
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У 2015 році відбулось 10 засідань сесій міської ради, на яких прийнято 425 рішень та
розглянуто 26 місцевих ініціатив, проведено 7 інформаційних днів, на яких обговорювалось
20 питань.
Прийнято Програму економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на
2015 рік.
Виконавчий комітет міської ради провів 29 засідань, на яких розглянуто і прийнято 889
рішень.
У 2015 році до міської ради надійшло 16418 звернення від громадян, що на 3874 або
30,9% більше, ніж за 2014 рік. На особистому прийомі керівництвом міста прийнято 1814
особи, що становить 6,6% від загальної кількості звернень. Найчастіше у зверненнях
порушувались питання щодо соціального захисту, земельних відносин, роботи підприємств
комунальної сфери, транспорту і зв’язку, житлової політики.
Позитивно вирішено 68% звернень.
У 2015 році надійшло 282 запити на публічну інформацію, 387 – на сайт міської
ради 4 – у скриньки для звернень до міського голови. Всім заявникам надано відповіді у
встановленні законодавством терміни.
За звітний період проведено:
- 9 громадських слухань;
- 14 виїзних прийомів громадян;
- 8 прямих телефонних ліній “Міська влада відповідає”;
- 2 засідання топонімічної комісії.
Протягом 2015 року відбулося 9 засідань громадської ради при виконавчому комітеті
міської 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.
Продовжувалась робота щодо підвищення якості та прозорості надання
адміністративних послуг.
Протягом 2015 року розширено спектр адміністративних послуг, які надаються через
Управління адміністративних послуг, 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 через Управління надається 203 види адміністративних
послуг. В цілому за 2015 рік громадянам та суб’єктам господарювання надано 76,6 тис.
адміністративних послуг. Для забезпечення безперебійного, швидкісного та захищеного зв’язку
між адміністративними органами та Управлінням адміністративних послуг, в рамках виконання
заходів щодо впровадження системи електронного документообігу в міській раді,
продовжувалось будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку. За результатами щоденного
моніторингу якості наданих адміністративних послуг 51,4 тис. відвідувачів (97,1 %) позитивно
оцінили роботу Управління адміністративних послуг.
Головним джерелом офіційної інформації для хмельничан про діяльність міської ради та
виконкому є офіційний веб-сайт www.khmelnytsky.com. Постійно проводиться робота з його
оновлення.
Забезпечено функціонування єдиної інформаційної системи комунальних платежів
міста, яка налічує 165,8 тис. абонентів та створено новий розділ “Електронне звернення“.
Діяльність міської ради та її виконавчих органів систематично 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).
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