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Спільними зусиллями подбаємо разом про наше місто! 
 

 
  
Пріоритети діяльності: сприяння розвитку економіки міста, структурна перебудова 

комунальних підприємств, вдосконалення міської інфраструктури, енергозбереження, 
енергоефективність, нові технології, вирішення найболючіших соціальних питань, надання 
більш якісних комунальних послуг, створення нових робочих місць. 

 
 
Для втілення в життя пріоритетів: 

 
Прийнято Стратегічний план економічного розвитку міста з метою створення 

сприятливих умов для економічного розвитку міста 
Затверджено Генеральний план міста, який сприятиме новому будівництву, 

реконструкції і капітальному ремонту об'єктів містобудування та упорядкування території 
міста. 

Затверджено місцеві правила забудови, якими встановлюється порядок планування, 
забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік 
усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та 
окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування. 

Запроваджено чіткий механізм вирішення земельних питань, який 
включає ряд положень: 
- Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок; 
- Положення про проведення земельних аукціонів;  
- Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 
- Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд; 
- Порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом. 

 
Затверджено Правила благоустрою території міста та план заходів щодо організації 

робіт з благоустрою із залученням приватного бізнесу. 
 
Прийнято Концепцію розвитку охорони здоров'я міста до 2011 року та вперше 

затверджено міську Програму протидії захворюванню на туберкульоз. 
 
Прийнято Порядок розміщення на території міста малих архітектурних форм для 

провадження підприємницької діяльності  з метою створення сприятливих умов для 
проведення підприємницької діяльності та визначення процедури розміщення малих 
архітектурних форм, продовження строку дії дозволу на їх розміщення, знесення малих 
архітектурних форм. 

Затверджено нову Типову угоду надання в користування торгового місця з метою 
створення належних умов для підприємців, які здійснюють торговельну діяльність на ринках 
міста. 

Затверджено Порядок проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних 
майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, які перебувають 
в міській комунальній власності. 

Прийнято  Програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади 
міста на 2009-2011 роки, яка має важливе значення для мешканців гуртожитків.  
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Затверджено Порядок встановлення або погодження тарифів на житлово-
комунальні послуги. 

 
Прийнято додаткову міську Програму надання житлових субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг сім’ям, яка діє в нашому 
місті більше трьох років  та затверджено заходи щодо спрощення процедури надання 
субсидій. 

Затверджено Положення про порядок безкоштовного встановлення засобів обліку 
води соціально-незахищеним верствам населення. 

Затверджено Положення про координаційну раду громадських  організацій з 
метою координації їх діяльності і вперше оголошено конкурс соціальних проектів. 

 
Прийнято нове Положення про стипендію міської ради для обдарованих дітей та 

Положення про персональні стипендії міської ради для провідних митців та викладачів 
шкіл естетичного виховання. 

Затверджено Положення про персональну стипендію міської ради в галузі освіти 
для обдарованих дітей та Положення про персональні стипендії міської ради для 
кращих педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів міста. 

 
Прийнято рішення про посилення профілактичного впливу і протидії проявам 

пияцтва та алкоголізму серед населення, яке має надзвичайно важливе соціальне значення 
та дає можливість регулювати порядок торгівлі алкогольними напоями на території міста. 

Прийнято рішення про обмеження перебування дітей без супроводу батьків або 
осіб, що їх замінюють у закладах дозвілля, громадського харчування, розважальних 
закладах, на вулицях міста та інших громадських місцях, яким обмежено перебування 
дітей віком до 16 років у вечірній час до 22 години в осінньо-весняний період, а у літній 
період – до 23 години. 

 
Створено комітет самоорганізації населення мікрорайону Гречани. 
 
Затверджено Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста 

Хмельницького” у новій редакції. 
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БЮДЖЕТ 
 

За чотири роки обсяг бюджету міста зріс більш як у 2,5 рази – з 237,1 млн. грн. у 
2005 році до 602, 7 млн. грн. у 2009 році.  

Забезпечено щорічне виконання бюджету міста по доходах. 
Зростання надходжень до бюджету 

міста вдалося досягти завдяки: 
- зростанню надходжень податку з 
доходів фізичних осіб (за 2006-2009 рр. 
– 710,0 млн. грн., 2010 рік – 259,0 млн. 
грн.);  
- впорядкуванню діяльності ринків 
(проведено інвентаризацію об'єктів 
торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування на ринках та 
торгових майданчиках міста, 
запроваджено новий механізм 
справляння ринкового збору (за 

фактично зайняту площу)) – надходження до бюджету ринкового збору збільшились 
майже у два рази і з 2008 року щорічно складають понад 30 млн. грн. в рік, 2010 р. 
передбачено - 35 млн. грн.;  
- підвищенню ефективності використання комунального майна (передача в 
оренду нежитлових приміщень комунальної власності здійснюється лише на 
конкурсних засадах) – надходження до бюджету збільшились майже вдвічі  (за 2006-
2009 роки - 48,9 млн. грн., 2010 р. – 10 млн. грн.); 
- запровадженню передачі в оренду земельних ділянок на конкурсних засадах та 
проведення земельних аукціонів (за 2006-2009 роки - 13,7  млн. грн.,  2010 р. – 3 
млн. грн.); 
- продажу землі під об’єктами комерційного призначення – (за 2006-2009 рр. – 
16,0 млн. грн., 2010 рік – 3,6 млн. грн.);  
- впорядкуванню розміщення об’єктів зовнішньої реклами - надходження до 
бюджету збільшились майже втричі і лише за 2007-2009 роки склали 5 млн. грн. 
 

 
Динаміка надходжень доходів міського бюджету в 2005-2010 роках, млн. грн. 

 
Джерела доходів  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Обсяг закріплених доходів, всього 94,7 130,1 196,1 258,2 241,6 287,0 
      в т. ч. податок з доходів фізичних осіб 73,4 107,0 167,4 225,5 210,2 259,1 
Обсяг власних доходів, всього  63,0 78,0 127,2 122,5 125,8 108,7 

в т.ч. місцеві податки і збори 20,6 22,6 30,2 35,9 37,7 37,9 
                             з них ринковий збір 18,7 20,5 27,7 32,9 35,0 35,0 
Цільовий фонд міської ради 1,0 1,5 17,1 17,0 9,1 16,2 
Трансферти з державного та обласного 
бюджетів 78,4 118,0 158,9 179,2 226,2 277,4 

ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ ДОХОДІВ  237,1 327,6 499,3 576,9 602,7 689,3 

237,1
327,6

499,3
576,9 602,7

2005 2006 2007 2008 2009

Обсяг доходів міського бюджету, млн.грн.
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 В 2006 році прийнято рішення про залучення на розвиток інфраструктури міста 
коштів забудовників.  

Досягнуто значне 
зростання капітальних 
видатків. За чотири роки на 
ці видатки було залучено 
більше 250 млн. грн. 

Відсутня заборго-
ваність із  виплати заробітної 
плати працівникам бюджет-
ної сфери та на комунальних 
підприємствах. 

Виконано 
зобов’язання бюджету по 
захищених статтях на 100%.  

Відсутня прострочена заборгованість за енергоносії комунальними 
підприємствами. 

Збільшення доходів міського бюджету дало можливість покращити фінансування 
бюджетних галузей, в тому числі їх капітальних видатків.  

Обсяги видатків за основними галузями, млн. грн. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2005, 
(%) 

ВИДАТКИ, ВСЬОГО 235,4 322,9 481,1 594,5 608,6 699,3 297% 
з них:        

освіта 78,6 94,2 131,6 178,2 201,1 232 295% 
охорона здоров'я 52,4 70 91,5 117 122,4 142,3 272% 
соціальний захист 39,4 50,6 105,2 122,5 141 196,3 498% 
фізична культура та спорт 2,3 2,8 7,2 11 7,5 7,8 339% 
сім'я та молодь  0,9 1,4 1,8 2,3 2,1 2,6 289% 
культура та туризм 6,1 7,9 12,4 16,4 18,7 23,5 385% 
житлово-комунальне 
господарство 21,7 40,4 66,0 62,5 47,2 54,2 250% 

з них:        
будівництво, реконструкція, 
ремонт та утримання 
автомобільних доріг 

5,0 8,2 13,2 14,8 13,6 16,0 320% 

транспорт - 1,8 9,2 12,7 5,0 5,0 - 
 
Найбільшу питому вагу в структурі видатків 2009 року становлять: освіта (33%), 

соціальний захист (23%), охорона здоров’я (20%) та житлово-комунальне господарство 
(7,7 %). 

 
Надано фінансову допомогу та дотації на відшкодування різниці між 

фактичними витратами на виробництво послуг та затвердженими тарифами (з 
метою збереження розмірів тарифів): 

- МКП “Хмельницькводоканал”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та 
КП “Південно-Західні тепломережі” – 91,8 млн. грн. (2010 р. – 4,8 млн. грн.), в 
тому числі по клірингу - 60,8 млн. грн.; 
- житлово-експлуатаційним організаціям, КП “Спецкомунтранс” - 9,5 млн. 
грн. (2010 р.- 1,6 млн. грн.); 
- ХКП “Електротранс” - 17,1 млн. грн. (2010 р.- 5,0 млн. грн.). 

23
34,2

94,4 89,3

37,2 33,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Капітальні видатки, млн. грн.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

На 138 промислових підприємствах міста працює близько 20% від загальної 
чисельності всіх працівників, зайнятих в економіці міста. Середня заробітна плата в 
промисловості в грудні 2009 року склала 1740,96 грн.  

Попри негативний вплив світової економічної кризи підприємства зберегли свій 
промисловий потенціал, а окремі збільшили обсяги виробництва, впровадили нові вироби 
та технології: 

- ЗАТ “Маслосирбаза” - нові види сирів; 
- КП “Комбінат будівельних матеріалів” - бетонозмішувальний вузол, встановлено 
лінію для виробництва газобетонних теплоізоляційних блоків; 
- ДП “Новатор” - налагоджено серійний випуск сучасних телевізорів; 
- ВАТ “Строммашина” - лінію для переробки каоліну;  
- ВАТ завод КПУ “Пригма Прес” – розпочато випуск станків для виробництва 
колючого дроту .  
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО  
 

Створено єдиний дозвільний центр, що дало можливість максимально спростити 
процедуру отримання дозвільних документів (центр видає 64 види документів дозвільного 
характеру та виконує 37 видів дозвільно – погоджувальних процедур). 

Для розвитку інфраструктури ринків: 
- закінчено будівництво кільцевого проїзду до вул. Геологів (760,0 тис. грн.); 
- облаштовано під’їзну дорогу з Львівського шосе; 
- реконструйовано існуючий газопровід на вул. Геологів з винесенням його в 
зону безпеки; 
- відремонтовано водогін по вул. Геологів спільно з адміністраціями 13-ти ринків; 
- обладнано ринки автоматичною пожежною сигналізацією (293,0 тис. грн.); 
- розпочато будівництво торгово-сервісного центру з виробничими 
приміщеннями і паркінгом на вул. Геологів за рахунок інвестора; 
- виділено 780 тис. грн. на придбання пожежного автомобіля та 1 млн. грн. – на 
будівництво двох трансформаторних підстанцій в районі речових ринків.    
 
Кількість закладів торгівлі збільшилась на 259 об’єктів (на 116,0 тис. кв. м). 
 
Організовано постійно діючу виставку-ярмарок з торгівлі продовольчими 

товарами на Львівському шосе, 14 за цінами товаровиробника, що нижчі від цін 
роздрібно-торговельної мережі. 

 
Сформовано  перелік вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані 

приватному бізнесу під забудову соціальних та промислових об’єктів. 
 

Впорядковано розміщення малих архітектурних форм: 
- затверджено Порядок розміщення малих архітектурних форм; 
- звільнено центральні вулиці від непривабливих кіосків; 
- демонтовано вуличні гральні автомати.  

 
Затверджено нову Типову угоду надання в користування торгового місця з метою 

створення належних умов для підприємців, які здійснюють торговельну діяльність на ринках 
міста. 
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КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО 
 

Проведена інвентаризація комунального майна з метою його ефективного 
використання. 

 
Запроваджено: 

- прозорі процедури передачі нерухомого майна в оренду на конкурсних 
засадах; 

- проведення конкурсів з елементами аукціону;  
- проведення нової незалежної оцінки нежитлових приміщень, що 

забезпечило збільшення надходжень від орендної плати.  
 
Проведено 50 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна, на які виставлено 

246 приміщень загальною площею 15,9 тис. кв. м. 
 
Повернуто в комунальну власність: 

- дитячий садок  ВАТ “Катіон” на вул. Тернопільській; 
- шахово-шашковий клуб в парку ім. І. Франка; 
- гандбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики в парку ім. І. 

Франка; 
- спортивні зали боксу, самбо та важкої атлетики (“Авангард”) на вул. 

Проскурівській, 66. 
 
Повернуто з оренди: 

- об’єкти теплопостачання ОП “Західна котельна” (утворено комунальне 
підприємство “Південно-Західні тепломережі”); 

- кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка. 
 
Вирішується питання повернення територіальній громаді міста частини 

приміщення кінотеатру “Мир”. 
 
За чотири роки від оренди нерухомого майна отримано орендної плати на суму 

49,0 млн. грн.  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Надходження від  
орендної плати, млн. грн. 5,8 7,2 12,6 16,8 12,3 

 
Зроблено переоцінку вартості цілісних майнових комплексів: 

- готелю “Жовтневий”; 
- кінотеатру “Сілістра”;  
- Будинку молоді “Проскурів”;  
- Хмельницької міської першої аптеки;  
- кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка.  

 
В результаті – донараховано більше 600 тис. грн. орендної плати. Після 

переоцінки місячна орендна плата цих об’єктів збільшилась в середньому в 2 рази, що 
дозволило провести ремонт приміщень міської комунальної власності, які раніше не 
ремонтувались. 
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Проведено ремонтів приміщень комунальної власності майже на 3 млн. грн., в 

т.ч. відремонтовані приміщення: 
-  на вул. Львівське шосе, 14 (виставка-ярмарок) – 163,0 тис. грн.;  
-  в будинках побуту на вул. Інститутська, 5 та вул. Кам'янецька, 2 -578,0 тис. грн.;  
-  на вул. Театральній, 12 (ДПІ) – 327,7 тис. грн.; 
-  на вул. Інститутській, 18 (громадська приймальня) - 40,0 тис. грн.;  
-  в торговому центрі “Дитячий світ” - 95,6 тис. грн.; 
-  в міській інфекційній лікарні - 450 тис. грн. та інші. 

 
З метою підвищення ефективності управління підприємствами комунальної власності 

розроблено порядок формування їх статутного фонду, усунені невідповідності статутів 
чинному законодавству. Реорганізовано житлово-експлуатаційні організації (ЖЕК № 4 
увійшов до складу ЖЕК №6, ліквідовано ЖЕК № 8), переглянуто закріплення житлових 
будинків відповідно до територій мікрорайонів. 

 
Власний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста станом 

на 1 січня 2010 року склав 1 млрд. 843 млн. грн. і у порівнянні з 2005 роком збільшився 
більш як у 2 рази. Закуплено техніки та обладнання для комунальних підприємств на 
суму майже 40 млн. грн. 

Покращено житлові умови 4 сім’ям працівників установ та організацій міської 
комунальної власності. 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 
  

За чотири роки в економіку міста вкладено 4,6 млрд. грн. капітальних 
інвестицій, третину яких складають інвестиції в житлове будівництво. 

 
Щороку вводилось в експлуатацію більше 100 тис. м2 житла. (2006-2009 р. 

введено 514,4 тис. м2 загальної площі житла (674 будинки), план на 2010 р. – 131,2 тис. 
м2). 

Здано в експлуатацію: 
- виробничі та складські приміщення – 21,4 тис. м2 (24 об’єкти); 
- громадські споруди – 14,2 тис. м2 (15 об’єктів); 
- навчальні заклади – 11,7 тис. м2 (5 об’єктів); 
- магазини та кафе – 99,8 тис. м2  (113 об’єктів); 
- побутові та спортивно-оздоровчі приміщення – 25,9 тис. м2  (55 об’єктів). 

Побудовано: 
- 5,18 км другої черги Чернелівського водогону (20,5 млн. грн.); 
- 3-поверхову загальноосвітню школу № 23 на 300 учнів в мікрорайоні 

Книжківці (11 млн. грн.); 
- протитуберкульозний диспансер з поліклінікою на 150 відвідувачів в зміну 

та денним стаціонаром на 35 ліжок на вул. Житецького, 22 (14,4 млн. грн.); 
- житловий будинок на 150 квартир для працівників освіти та охорони 

здоров’я на вул. П. Мирного, 31/3 (18,4 млн.);  
- житловий будинок на вул. Гастелло, 15 - 1-ша черга - 80 квартир (кошти 

фонду молодіжного будівництва); 
- спортивний комплекс ДЮСШ № 3 на вул. Прибузькій (будівництво було 

розпочате у 1994 році); 
- 3 майданчики з штучним покриттям для гри у міні-футбол (парк                       

ім. І.Франка, вул. Інститутська, 11/3, вул. Зарічанська, 9); 
- скейт-парк на території Палацу творчості дітей та юнацтва (вул. Прибузька); 

 
Завершено реконструкцію приміщень:  

- філії міської поліклініки №3 на вул. Червонофлотській, 36; 
- на вул. Житецького, 22 під реабілітаційний центр наркологічного 
спрямування; 
- музею-студії фотомистецтва на вул. Проскурівській, 56. 

 
Проведена реконструкція: 

- скверу ім. Шевченка (4,1 млн. грн.); 
- парку культури та відпочинку ім. Михайла Чекмана (1,9 млн. грн.); 
- парку ім. І.Франка (605,0 тис. грн.);  
- дендропарку “Поділля” (300,0 тис. грн.);  
- скверу на вул. Гагаріна біля обласної філармонії (203 тис. грн.). 

 
Придбано квартир для військовослужбовців на 1,7 млн. грн. 
 
До кінця року завершиться будівництво спортивного залу ЗОШ №30 на проспекті 

Миру, 76/6 (1 млн. грн.) та реконструкція міської лазні (1,1 млн. грн.).  
 
Розпочато будівництво: 

- пожежного депо на вул. Озерній, 20/1 (на площі 1,4 га, освоєно 1,2 млн. грн.); 
- торгово-сервісного центру з виробничими приміщеннями і паркінгом на 
вул. Геологів за рахунок інвестора. 
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Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво: 
- Палацу спорту на вул. Прибузькій; 
- приміщень НВО №1 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3-Б, ДНЗ №3 на 
прв.Жукова, 5, ДНЗ №24 на вул.Купріна, 54/1; 
- неонатального корпусу міської дитячої лікарні. 

 
Прийнято основоположні документи для впорядкування забудови міста на 

найближчі 10-20 років: 
- генеральний план міста Хмельницького до 2031 року;  
- місцеві правила забудови м. Хмельницького. 

За суттєво спрощеною процедурою надаються містобудівні умови та обмеження, 
що скорочує на кілька місяців термін розгляду звернень.  

Уточнено межі міста. Площа Хмельницького збільшиться на 681,0 га. 
Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста.  
Впорядковано перелік вулиць міста Хмельницького. 
Розпочато роботи з організації будівництва інженерно-транспортної 

інфраструктури та комплексної забудови території нових мікрорайонів на                     
вулицях Раскової та Купріна. 

Запроваджено чіткий механізм для вирішення земельних питань: 
- прийнято рішення стосовно запровадження спрощеного розгляду питань, 
пов’язаних з наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та погодження документації  із землеустрою; 
- затверджено Порядок погодження прийняття в експлуатацію приватних 
житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими 
спорудами і будівлями, інших об’єктів, споруджених на території міста, без дозволу 
на виконання будівельних робіт; 
- встановлено Порядок приватизації земель для ведення особистого 
селянського господарства та городництва; 
- впорядковано процедуру надання земельних ділянок громадянам для 
будівництва і обслуговування жилого будинку. Створена черга на отримання 
земельної ділянки громадянами для будівництва жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. (у черзі - 9870 громадян, у тому числі 1610 пільговиків).  

Забезпечено прозорий та зрозумілий порядок надання земельних ділянок під 
різні види будівництва через конкурси та аукціони. 

Як результат:  
- через аукціони продано право оренди 50-ти земельних ділянок загальною 

площею понад 26 га (отримано 12,4 млн. грн.);  
- через конкурси продано право оренди на 10 земельних ділянок (міський 

бюджет отримав 1,9 млн. грн.). 
Отримано: 

- орендної плати за землю від фізичних осіб 8,6 млн. грн., від юридичних - 
27,4 млн. грн.; 

- земельного податку від фізичних осіб – 1,3 млн. грн., від юридичних осіб - 
38,9 млн. грн.  

Ведеться розробка землевпорядної документації на земельні ділянки загальною 
площею близько 75 га, в тому числі 50 га на землі колишнього військового полігону. Це  
дозволить близько 700 громадянам отримати земельні ділянки для будівництва та 
обслуговування індивідуальних жилих будинків. 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

В 2,2 рази збільшені видатки міського бюджету на житлово-комунальне 
господарство. За 2006-2009рр. на галузь спрямовано 216,1 млн. грн. У 2010 році 
передбачено – 54,2 млн. грн. 

Видатки на житлово-комунальне господарство в 2005-2010 роках, млн. грн. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Видатки - всього 21,7 40,4 66,0 62,5 47,2 54,2 
з них:       

ремонт житлового фонду  2,1 2,9 3,8 5,9 2,0 4,3 
благоустрій  6,8 10,2 17,3 20,7 13,6 16,6 
будівництво, реконструкція, ремонт 
та утримання автомобільних доріг 5,0 8,2 13,2 14,8 13,6 16,0 

придбання основних засобів  2,4 2,8 9,7 15,1 1,7 5,9 
 
Пріоритети: 
 утримання житлового господарства; 
 утримання, капітальний та поточний ремонт доріг; 
 ремонт прибудинкових територій; 
 належне освітлення вулиць і дворових територій; 
 реконструкція та ремонт спортивних та дитячих майданчиків,  
 благоустрій міських парків. 
 
Житлове господарство 
Утримується житловий фонд комунальної власності площею 2,3 млн. кв. м (951 

житлових будинки).  
Прийнято в комунальну власність міста 71 житлових будинків (ж/б) загальною 

площею 187,5 тис. кв. м та 26 гуртожитки площею 60,9 тис. кв. м (ВАТ ЕК 
”Хмельницькобленерго” – 8 ж/б, ВАТ “Завод “Нева” – 6 ж/б, 2 гуртожитки,  ВАТ “Пригма-
Прес” – 4 ж/б, 1 гуртожиток, ВАТ “АК “Адвіс” – 4 ж/б,  Дубівський цегельний завод – 4 ж/б, 
2 гуртожитки,  ВАТ “Катіон” – 1 ж/б, 2 гуртожитки, ВАТ “Хмельницькм'ясо” – 1 ж/б,  ВАТ 
“Південьшляхбуд” – 1 ж/б., ВАТ “Взутекс” – 1 гуртожиток, агрофірма “Квіти Поділля” – 1 
гуртожиток, ВАТ "Хмельницьке БМУ-69" – 4 ж/б, 1 гуртожиток, ВАТ "Поділля-плюс" – 1 
гуртожиток, ВАТ "Укрелектроапарат" – 1 гуртожиток тощо). 

Проведено інвентаризацію 95 гуртожитків та надано дозвіл на їх приватизацію. 
Проведено реорганізацію ЖЕКів.  
З метою покращення обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій 

для працівників житлово-експлуатаційних організацій виділено 19 службових квартир. 
Створено інформаційно-консультативний центр для надання допомоги 

об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків (зареєстровано 147 об'єднань). 
 
За 2006-2009 роки бюджетні видатки на ремонт житлового фонду склали 14,6млн. 

грн. (2010 р. – 4,3 млн. грн.). 
В житлових будинках виконані наступні роботи: 
- капітально відремонтовано покрівлі 171 житлового будинку загальною 

площею 103 тис. кв. м на суму 7,9 млн. грн.; 
- проведено модернізацію, капітальний ремонт та експертне обстеження 300 

ліфтів, на суму 1,5 млн. грн.; 
- відремонтовано 698 під’їздів, в т.ч. 40 в будинках, де проживають інваліди та 

ветерани Великої Вітчизняної війни; 
- відремонтовано фасади 10 будинків на суму 698,9 тис. грн.; 
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- запроваджено енергозберігаючі технології з освітлення сходових майданчиків 
у 131 під’їзді житлових будинків (540,4 тис. грн.); 

- проведено роботи з герметизації стиків 24 панельних житлових будинків 
(300,0 тис. грн.); 

- відновлено системи димовидалення в 7 житлових будинках підвищеної 
поверховості (450,0 тис. грн.); 

- проведено заміну групових та встановлення нових розподільних та 
запобіжних коробок і щитків в 89 житлових будинках (467,4 тис. грн.); 

- побудовано 73 пандуси в  житлових будинках для мешканців з обмеженими 
можливостями; 

- встановлено 527 лічильників обліку води для малозабезпечених сімей                 
(94,4 тис. грн.); 

- проведено підключення до газопостачання та реконструкцію гуртожитків на 
вул. Трудовій, 1 (105,4 тис. грн.) та на вул. Свободи, 8-Б (310,4 тис. грн.). 

  
Вперше виділено кошти (1,2 млн. грн.) на проведення капітального ремонту 

житлових будинків відомчого житлового фонду: ВАТ "Термопластавтомат", ВАТ з-д 
"Катіон", ЖКК "Нева - Побут", ДП "Новатор", ДП "Пригма-Прес”, "Будинкоуправління №2 
КЕВ району, ЗАТ “ЖЕО”, ОСББ. За рахунок цих коштів відремонтовано 32 покрівлі, 
проведено капітальний ремонт вузлів та деталей у 7 ліфтах, експертне обстеження 31 
ліфта, заасфальтовано 12 дворових територій. 

 
Для забезпечення оперативного усунення аварійних ситуацій міське аварійно- 

технічне підприємство переведено на бюджетне фінансування та перенесено в центр міста, 
на вул. Пересипкіна в реконструйовані та відремонтовані приміщення (щорічно виділяється 
близько 800 тис. грн.). 

 
Вдвічі порівняно з 2005 роком зросли видатки на благоустрій міста і за чотири 

роки склали 61,8 млн. грн. На 2010 рік передбачено 16,6 млн. грн.  
 
Побудовано та капітально відремонтовано 374 тис. кв. м доріг ( 26,7 млн. грн.): 

- в Південно-західному мікрорайоні відремонтовано дорожнє покриття площею 
74,7 тис. м2 на вул.: Тернопільській, Сковороди,  Західно-Окружній, Львівському 
шосе, Інститутській, Геологів, Депутатській; 

- в центральній частині міста  - 71,7 тис. кв. м на вул.: Толстого, Соборній, 
Шевченка, Гагаріна, Примакова, Грушевського, Кам'янецькій, Театральній, І.Франка, 
Проскурівського підпілля, прв.Пересипкіна;  

- в мікрорайоні Ружична – 50,3 тис. кв. м на вул.: Кам'янецькій, Верейського, 
Криничній, Заболотного, Жукова, Комарова;  

- в мікрорайоні Гречани – 45,5 тис. кв. м на вул.: Західно-Окружній, Курчатова, 
Будівельників, Вокзальній, прв.Зенітному, 2-ій Новій, Вишневій, Островського, 
Ричка, Костюшка, 1-шій Садибній, проїзді Залізничному;  

- в мікрорайоні Лезневе – 42,0 тис. кв. м на вул.: Профспілковій,  Філатова, 
Кошарського, Тихій, Джумаківка, прв.Веселому; 

- в мікрорайоні Виставка – 25,0 тис. кв. м на вул.: Старокостянтинівському шосе, 
Підгірній,  в”їзд в місто; 

- в мікрорайоні Дубове – 22,6 тис. кв. м на вул.: Червонофлотській, Південній, 
Раскової, Глібова, Лермонтова, Лескова;  

- в мікрорайоні Озерна – 15,4 тис. кв. м на вул.: П.Мирного, Озерній, Кармелюка, 
Залізняка; 

- в мікрорайоні Книжківці – 12,2 тис. кв. м на вул.: П'ятисотенниць, Старосадовій, 
Карбишева, Постишева, Житній; 

- в районі автовокзалу – 10,8 тис. кв. м на вулицях: Трудовій, Заводській, 
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Яворницького, провулку Некрасова; 
- в районі Ракове – 3,8 тис. кв. м на вул.: Червонофлотській, Гарнізонній; 
- в житловому масиві “Катіон” - 1 тис. кв. м на вул. Кленовій. 

 
Виділено 2,7 млн. грн. на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Трудовій, 

роботи планується завершити до кінця 2010 року. 
 
Проведений поточний ремонт доріг понад 224 тис. кв. м на суму 13,2 млн. грн. 
Продовжена реконструкція вул. Проскурівської на суму 1 млн. грн., замінено 

більше 3,7 тис. кв. м. покриття тротуарної плитки.  
Проведено водопониження та водовідведення територій в мікрорайоні Гречани 

(1,6 млн. грн.) на вулицях: Вокзальній, Ричка, Костюка, Савиної, що запобігло підтопленню 
приватних житлових будинків. 

На заходи з організації безпеки дорожнього руху витрачено 4,5 млн. грн. 
Щорічно відновлюється 1,6 тис. п. м дорожньої розмітки. 
 
Побудовано 2 світлофорних об’єкти вартістю 125 тис. грн. на перехрестях вулиць: 

Грушевського - Проскурівської, Західно-Окружної-Урицького. 
Реконструйовано 2 світлофорних об’єкти (255 тис. грн.) на перехрестях вулиць: 

Озерної - П. Мирного, Шевченка - І.Франка. 
На 11 світлофорах встановлено 17 звукових пристроїв для дублювання сигналів, у 

20 місцях біля навчальних та дошкільних закладів  влаштовано 44 “лежачих поліцейських”. 
 
Капітально відремонтовано  38,5 тис. кв. м прибудинкових територій на суму            

2,6 млн. грн. за адресами: вул. Проскурівського підпілля, 115,117,127,127/1; вул. Пушкіна, 
11; вул. Козацька, 36,1, 54/1, 56/1; вул. Тернопільська, 20, 30, 30/1; вул.Чкалова,14 тощо. 

 
Передбачено на 2010 рік 1 млн. грн. на поточний ремонт прибудинкових 

територій та 430 тис. грн. на поточний ремонт міжквартальних доріг. Станом 1 серпня 
п.р. відремонтовано асфальтобетонне покриття біля 22 житлових будинків, розпочато 
роботи по ремонту міжквартальних доріг у мікрорайоні Ракове. 

 
Влаштовано 12,8 тис. кв. м пішохідних доріжок (950,0 тис. грн.): від житлового 

будинку на вул.Залізняка,36 до вул. П.Мирного, на вул. Кармелюка від ж/б 8 до ж/б 12, на 
вул. П. Мирного від тролейбусної зупинки до будинку на вул. Залізняка, 22, на вул. 
Городовікова тощо. 

 
Виділено 8,2 млн. грн. для забезпечення поточного та капітального ремонту 

мереж зовнішнього освітлення вулиць та дворових територій.  
Прокладено 23 км нових кабельних ліній та проведений ремонт 51 км існуючих 

ліній зовнішнього освітлення. 
Збудовано нові мережі зовнішнього освітлення на вулицях: Раскової, Нечая, 8-го 

Березня, Тичини, Заболотного, Румянцева, Чкалова, Сільськогосподарській, прв. Житньому.  
 
Проведена реконструкція існуючих мереж на вулицях: Кам'янецькій, Львівському 

шосе, Толстого, Чорновола, Свободи, Старокостянтинівського шосе, Грушевського, 
Курчатова, прспекту Миру тощо. 

 
Відновлено освітлення 74 дворових територій на вулицях: Сковороди, 9/2, 9/3, 46, 

48; Кам'янецькій, 100, 101, 102, 104, 105, 106; Пілотській, 7, 74, 76, 117, 117/1; Козацькій, 
61\1, 61/2; Хотовицького, 5\3, 5\4, 9; прс.Миру, 60/2, 68, 70; тощо. 

 
Замінено на нові більше 5 тис. світильників.  
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Зекономлено електроенергії на суму 2,4 млн. грн. за рахунок заміни 1743 ртутних 
ламп на нові екологічно чисті натрієві та введення зонного обліку. 

 
Відремонтовано освітлення в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана, 

сквері ім. Т.Шевченка, Меморіалу Слави, в сквері на вул. Гагаріна біля обласної 
філармонії. 

 
Суттєво поліпшено благоустрій паркового господарства міста. 
 
Проведено реконструкцію: 
- скверу ім. Т. Шевченка (4,1 млн. грн.) - реконструйовано близько 8 тис. кв. м 

покриття алей та доріжок, влаштовані декоративні підпірні стінки з куточками відпочинку, 
замінені лавки, встановлені декоративні скульптури тощо; 

- парку культури та відпочинку ім. Михайла Чекмана (1,9 млн. грн.) —  
відремонтований центральний вхід,  відновлено дитячі майданчики та покриття доріжок 
тощо; 

- парку ім. І.Франка (605,0 тис. грн.) - облаштовано волейбольні майданчики, 
дитячий та тренажерний майданчики; вимощено плиткою тротуарні доріжки; 

- дендропарку “Поділля” (205,0 тис. грн.) - поточний та капітальний ремонт, 
встановлені лавки, облаштовано дитячі майданчики тощо; 

- скверу на вул. Гагаріна біля обласної філармонії (203 тис. грн.) - вимощено 
більше 600 кв. м тротуарної плитки.  

Закладено нові сквери в мікрорайонах Озерна та Дубове. 
 
Встановлено 17 оригінальних лавок на алеї на вул. Гагаріна (за ініціативи та сприяння 

підприємців міста). 
 
Відремонтовано 144 дитячих та спортивних майданчиків на загальну суму 2,7 

млн. грн. 
Придбано обладнання та технічні засоби для покращення матеріально-технічної 

бази підприємств житлово-комунальної галузі на суму 29,3 млн. грн.: 12 сміттєвозів, 10 
прибирально-навантажувальних машин на базі МТЗ-82, колісний асфальтоукладач, 2 
великовантажні піскорозкидачі, бульдозер, 3 екскаватори, вакуумну машину, каток ДУ-98, 2 
автопідіймачі, автокран, підмітально-прибиральну машину, 2 грейферних навантажувачі,  
фрезу для ямкового ремонту, 4 автомобілі ГАЗ, 7 причепів до тракторів, 401 контейнер для 
збору ТПВ, подрібнювач пнів та інше. 

 
Результатом ефективної роботи міської влади стала перемога в 2007 р. на щорічному 

всеукраїнському конкурсі “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки 
громадського порядку”, на якому наше місто зайняло перше місце серед міст обласного 
значення у своїй категорії. На початку вересня 2008 року в місті проводився Всеукраїнський 
семінар з питань благоустрою населених пунктів України "Благоустрій 2008". 
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Екологія та санітарний стан  
 

Затверджено нові Правила благоустрою території міста та план заходів щодо 
організації робіт з благоустрою.  

 
Капітально відремонтована гідротехнічна споруда та розчищено русло річки 

Кудрянки (941,7 тис. грн.). 
Розчищено русла річок Південний Буг та Плоскої ( 300,0 тис. грн.);  
Для вирішення проблем водних ресурсів розроблений проект будівництва 

гідротехнічних споруд з екологічного оздоровлення річки Плоскої (120 тис. грн.). 
 
Пробурено 3 свердловини для відбору біогазу, встановлено газорозподільний 

пункт та 4 конвектори для обігріву гаражного приміщення, що забезпечить зменшення 
викидів парникових газів та посилить пожежну безпеку на полігоні ТПВ, які можуть 
негативно вплинути на навколишнє природне середовище. 

 
Проводиться активна робота з ліквідації стихійних звалищ. 
Розроблено робочий проект будівництва каналізаційної насосної станції на 

провулку Гагаріна (60 тис. грн.). 
Виготовлено робочий проект “Будівництво спостережних свердловин для ведення 

моніторингу підземних вод полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького”. 
 
Придбано 401 контейнер для збору сміття. 
Проведенню інвентаризацію зелених насаджень (додатково посаджено 13 тис. 

дерев). 
 
Створено притулок для бродячих тварин, в якому проводиться їх стерилізація, 

щеплення від сказу, від різних хвороб, також лікування.  



17 

Тепло-, водопостачання та водовідведення 
 
Хмельницький – одне з небагатьох міст України, де практично немає проблем із 

опаленням житла та щоденною подачею гарячої води (до листопада 2006 року гаряча 
вода подавалась лише за графіком). 

Надавалась дотація МКП “Хмельницькводоканал”, МКП 
“Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “Південно-Західні тепломережі” на 
відшкодування різниці між фактичними витратами та затвердженими тарифами 
для населення (за 2006-2009рр. - 91,8 млн. грн., 2010 рік - 4,8 млн. грн.), в тому 
числі по клірингу проведено 60,8 млн. грн. 

 
Впроваджуються енергозберігаючі технології. 
Лише у 2009 році найбільш енергоємними комунальними підприємствами міста 

скорочено споживання: 
o електроенергії на 1173,2 тис. кВт/год; 
o газу на 810 тис. куб. м.  

 
Впроваджено 3 когенераційні установки на підприємствах теплопостачання за 

адресами: вул. Гречка, 10; вул. Кам’янецька, 48 ; вул. Молодіжна, 2. 
Когенераційними установками вироблено 67,7 млн.кВт/год. власної 

електроенергії, що забезпечило потреби підприємств та економію - 20,5 млн. грн. 
Собівартість 1 кВт/год. коливається у межах 0,18-0,23 грн. за кВт/год., що значно 
дешевше електроенергії, придбаної у ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”. 

В опалювальний період підприємства забезпечують себе власною електричною 
енергією на 80% від потреби, влітку - на 100%, а надлишок її продають іншим 
підприємствам. Було продано 10,3 млн. кВт/год на суму 3,7 млн. грн. 

 
 Замінено 17,1 км теплових мереж (у двохтрубному вимірі) на загальну суму 13,9 

млн. грн.  
 
На 8,1 млн. грн. придбано та модернізовано обладнання для теплопостачальних 

підприємств. 
 
Отримано економії 5,4 млн. грн. на підприємствах теплопостачання внаслідок 

модернізації, реконструкції, впровадження нових технологій. 
Вартість 1 Гкал тепла одна з найнижчих в Україні - 165,1 грн. 
 
Хмельницький став одним із міст-учасників Проекту “Реформа міського 

теплозабезпечення”, що фінансуватиметься Агенством USAID (США). Метою проекту є 
покращення теплопостачання та енергоефективності через впровадження 
енергоощадних технологій та систем обліку, розробка енергетичних планів, реалізація 
економічно вигідних демонстраційних проектів, а також створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків. 

 
Водопостачання та водовідведення за чотири роки профінансовано в сумі 25,6 

млн. грн.  
Вартість 1 м куб води одна з найнижчих в Україні – 3,86 грн. (в т. ч.: 

- водопостачання – 2,02 грн.; 
- водовідведення – 1,84 грн.). 

 
Будівництво другої черги Чернелівського водогону залишається головним 

пріоритетом у сфері водопостачання (протяжність 33,4 км, вартість об’єкта - 182,0 млн. 
гривень). Побудовано 5,18 км на загальну суму 20,5 млн. грн.  
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Замінено аварійні ділянки каналізаційних колекторів: 
o на вул. Толстого (750,6 тис. грн.);  
o від вул. Заводської до вул. Шевченка (861,3 тис. грн.) для запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій. 
Ліквідовано аварії техногенного характеру на збірному вузлі самопливного 

каналізаційного колектора на ГКНС та на первинних відстійниках КОС-2 (частково 
профінансовано з обласного бюджету - 550,0 тис. грн.).  

 
Побудовано 3 тис. погонних метрів водопровідних мереж (на суму 1,2 млн. грн.) 

та замінено більше 4 тис. погонних метрів  аварійних мереж (786,1 тис. грн.). 
Побудовано каналізаційних мереж – 579 погонних метрів (155,7 тис. грн.) та 

замінено 920 погонних метрів  (678,9 тис. грн.). 
Побудовані мережі водопроводу та каналізації на загальну суму 1,4 млн. грн. на 

вулицях: Кооперативній, Вокзальній, Профспілковій, Будьоного, Московській, Філатова, 
Шевченка (№№ 62-64), Некрасова, Щедріна; у житловому масиві індивідуальної забудови 
“Катіон”; каналізаційний колектор на вул. Сковороди, обладнані каналізацією житлові 
будинки на прв. Проскурівського підпілля, 8, вул. Кам'янецькій, 115. 

 
Вирішена багаторічна проблема цілодобового водопостачання жителів, що 

проживають на вулиці Львівського шосе, у мікрорайонах Озерна та Виставка. 
  
Проведено модернізацію схеми подачі та розподілу води Східного та Північного 

мікрорайонів міста для зменшення непродуктивних витоків води, економії енергоносіїв та 
покращення якості води. 

 
Запроваджено передовий досвід знезараження питної води - переведено 

знезараження на всіх діючих водопровідних насосних станціях міста з рідкого хлору на 
гіпохлорид натрію, що зняло небезпеку на об’єктах водопровідного господарства та 
навколишнього середовища. 

Виділено МКП “Хмельницькводоканал” на придбання сучасної, 
енергозберігаючої техніки більше 4 млн. грн. (насосні агрегати – 3,4 млн. грн., 
екскаватор – 0,4 млн. грн., вакуумна машина – 0,3 млн. грн.). 

За результатами впровадження енергозберігаючих заходів економія 
електроенергії лише за 2008-2009 роки склала 1,2 млн. кВт/год. 

 
Тарифна політика 

 
Переглянуто тарифи на основні житлово-комунальні послуги, зокрема послуги 

водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій, тарифи 
на послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, вивезення рідких 
побутових відходів, послуги теплопостачання (для бюджетних установ та інших 
споживачів), на проїзд у міському пасажирському транспорті.  

Перегляд тарифів викликаний постійним ростом цін на енергоресурси (газ, 
електричну енергію), збільшенням вартості матеріалів, палива, підвищенням на державному 
рівні розміру мінімальної заробітної плати. 

З метою збереження розміру тарифів надавалась дотація на відшкодування 
різниці між фактичними витратами на виробництво послуг та затвердженими 
тарифами: 

- МКП “Хмельницькводоканал”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та 
КП “Південно-Західні тепломережі”  – 91,8 млн. грн. (2010 р. – 11,4 млн. грн.); 

- житлово-експлуатаційним організаціям, КП “Спецкомунтранс” - 9,5 млн. 
грн. (2010 р.- 1,6 млн. грн.). 
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Транспорт 
 

Придбано 18 автобусів (з них 8 великогабаритних типу “Богдан”), 9 нових 
тролейбусів, 1 кузов першої комплектності, на що витрачено 11,6 млн. грн. 

Надано ХКП “Електротранс”з бюджету міста: 
- фінансову допомогу в розмірі 17,1 млн. грн., (в 2010 р. передбачено – 

5,0 млн. грн.), що дало можливість забезпечити безперебійне 
функціонування громадського електричного транспорту на відміну від 
інших обласних центрів; 

- 4,5 млн. грн. для відшкодування втрат підприємства від 
перевезення пільгових категорій громадян - студентів, учнів, 
багатодітних родин, батьків дітей-інвалідів тощо. На 2010 рік 
передбачено на зазначені цілі виділити 600 тис. грн. 

 
Збережений тариф на проїзд в тролейбусі в розмірі 75 копійок. 
 
Удосконалено схему маршрутів громадського транспорту.  
Відновлено тролейбусну лінію на вул. Проскурівській. 
Відкрито маршрут № 6-а “ВО “Алмаз” – “Катіон” по Львівському шосе, 

“Примакова” - “Лезневе – 2”.  
Продовжено маршрути: 

- № 1 від заводу “Катіон” до дачного масиву “Електроніка”; 
- № 11 від вул. Купріна до заводу “Катіон”;  
- №12 від вул. Купріна до вул. Примакова; 
- № 32 у вихідні дні від мікрорайону Ракове до кладовища. 

 
Оновлено громадський транспорт 34 автобусами підвищеної комфортності (за 

підсумками конкурсів на заміщення вільних графіків руху маршрутних таксі). 
  

Приведено в належний стан зупинки громадського транспорту. 
Встановлено 6 нових зупинок з влаштуванням павільйонів для очікування 

пасажирів: „Палац творчості дітей та юнацтва” на вул. Свободи, “Пенсійний фонд” на вул. 
Подільській, “Кінцева Книжківці”, “Залізничний переїзд” в Гречанах, “Торговий дім “Сеул” 
на вул. Західно-Окружній (в обох напрямках).  

Встановлено 22 зупинки “на вимогу”. 
Проведено капітальний ремонт павільйону на зупинці „Родинний дім” (вул. 

Соборна). 
Здійснено поточні ремонти на всіх зупинках на вулицях: Курчатова, Трудовій, 

Купріна, Західно-Окружній; на кінцевих зупинках мікрорайонів Книжківці, Шаровечка, 
Ружична, та Лезневе (всього 67 зупинок).  

Впорядкована система паркування транспорту (визначені місця припаркування, 
передано функції з організації роботи та справляння збору за припаркування комунальному 
підприємству) - надходження до бюджету збільшились втричі. За 2007-2009 рр. до бюджету 
надійшло понад 300 тис. грн.  

Прийнята Програма підвищення безпеки дорожнього руху на території міста 
Хмельницького на період 2008-2012 років, відповідно до якої проводились роботи з 
влаштування заїзних кишень на зупинках громадського транспорту; заміни та 
встановлення нових дорожніх знаків; будівництву та капітальному ремонту 
світлофорних об’єктів; встановленню табличок з зеленою стрілкою, які дозволяють 
здійснювати поворот праворуч при увімкненому червоному сигналі світлофору та інші. 

 
Встановлено інформаційний монітор в тролейбусі за сприяння громадської 

організації Центр Стратегічних Ініціатив.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 
За чотири роки вдалося значно підвищити рівень  соціальної захищеності 

хмельничан, завдяки щорічному збільшенню видатків 
на галузь. Питома вага видатків на соціальний захист в 
загальному обсязі видатків бюджету міста зросла з 
16,7% у 2005р. до 23,2% у 2009р. 

Головна мета – дійти до кожного 
малозабезпеченого та того, хто потребує допомоги. 

Забезпечено виплату державної соціальної 
допомоги 84,6 тис. одержувачам на загальну суму 
245,0 млн. грн. та субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг 31,8 тис. сімей на суму 19,6 млн. 
грн.  

Фактичний обсяг фінансування видатків з 
міського бюджету на проведення заходів 
соціального захисту населення за 2006-2009 рр. 

склав 33,6 млн. грн. У порівнянні з 2006 роком загальний обсяг цих видатків тільки у 
2009 році збільшилась майже у 2,3 рази. 

Надано одноразову матеріальну допомогу малозахищеним верствам населення на 
загальну суму 3,2 млн. грн. (в середньому щороку отримували допомогу 5 тис. осіб). 

 Додатково з міського бюджету відшкодовуються пільги за комунальні платежі 
почесним громадянам міста та сім’ям загиблих учасників війни в Афганістані тощо.  

Здійснюється виплата надбавки до пенсії 72 членам Проскурівського підпілля, 
партизанам, визволителям м. Хмельницького та колишнім політв’язням і репресованим у 
розмірі 75 грн. кожному (до 2010 року розмір надбавки становив 50 грн.) тощо. 

За додатковою програмою надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 
виплачено з міського бюджету 10,8 млн. грн. Спрощено процедуру надання субсидій. 

Відкрито 7 громадських приймалень в усіх мікрорайонах міста (планується  
відкриття ще однієї на вул. Шевченка, 99). 

Покращено житлові умови 18 сім’ям позачерговиків (інвалідів війни, сімей 
загиблих, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадянам, житло яких 
внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання, особам, направленим у 
порядку розподілу у іншу місцевість), 4 учасникам бойових дій.   

Здійснено 520 безплатних капітальних ремонтів квартир та будинків, замін газового 
обладнання інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них особам і малозахищеним 
верствам населення на загальну суму 2,2 млн. грн.  

Замінено 50 газових плит на суму 100,0 тис. грн. та вручено 30 одиниць побутової 
техніки на суму 18,0 тис. грн. ветеранам Великої Вітчизняної війни та дітям війни за 
підсумками проведення міської акції “З вдячністю”. 

Отримано 1,5 тис. путівок на санаторно-курортне оздоровлення інвалідами, 
ветеранами війни та праці, пенсіонерами. 

Забезпечено функціонування соціальних закладів: 
 
- Міського територіального центру соціального обслуговування  (на 
обслуговуванні перебуває 8,5 тисяч непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів 
та інвалідів). Бюджет установи 3,0 млн. грн. - вдвічі більше, ніж у 2006 році. Діє 4 
відділення і 2 центри. Щоденно малозабезпечені жителі міста та люди, які опинились 
в складних життєвих обставинах, забезпечуються гарячими обідами. Щорічно на ці 
потреби виділяється близько 300,0 тис. грн.; 
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- Центру соціально-побутової реабілітації “Турбота” (відкритий у 2007 році)  – 
надає послуги 200 особам, що мають функціональні розлади внаслідок захворювання 
на інсульт. Закуплено автомобіль для перевезення інвалідів-візочників, який обладнано 
електропідйомником; 

 
- Центру реабілітації змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю 
“Школа життя”. Видатки на утримання зросли вдвічі. Кількість осіб, що проходять 
реабілітацію, збільшилась з 60 дітей-інвалідів у 2006 р. до 95 осіб у 2009 р. 
Здійснюється соціально-педагогічний патронат по 255 сім’ям, де виховуються діти – 
інваліди, 33 дітей отримують послуги на дому; 
- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою 
відсталістю “Родинний затишок” (відкритий у 2007 році, на відкриття виділено 
494,0 тис. грн.). В Центрі 56 інвалідів проходять повноцінний курс реабілітації та 
соціальної адаптації, 200 осіб отримують послуги на дому. Облаштовано спортивно-
ігровий майданчик; 
 
- Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок із сім’ями 
“Центр реабілітації бездомних (безпритульних) “Промінь надії”, (з 2009 року 320 
особам надано більше 10 тис. послуг.)  Здійснюється харчування бездомних (за три 
роки витрачено близько 60,0 тис. грн.). Облаштовано пункт обігріву бездомних 
громадян на випадок морозів; 

 
- Рекреаційного центру сімейного типу з відновлення здоров’я дітей-інвалідів 
“Берег надії” (відкритий у 2008 р.) Придбаний автомобіль для перевезення інвалідів-
візочників. За період діяльності оздоровилось 238 осіб.  
 
Створено координаційну раду громадських організацій міста. Вперше було 

оголошено конкурс соціальних проектів. Щорічно на статутну діяльність громадським 
організаціям виділяється 200,0 тис. грн., з них 135,0 тис. грн. – на проекти організацій 
інвалідів та ветеранів.  

 
Під постійним контролем міської влади – забезпечення своєчасності проведення 

виплат та перерахунків пенсій у відповідності до змін пенсійного законодавства.  
Передано приміщення комунальної власності Пенсійному фонду (3,1 тис. кв. м) на                                 

вул. Володимирській, 49, в якому відкрито сучасну приймальню. 
 
За період з 2006 року створено майже 42,5 тис. робочих місць. Спільно з центром 

зайнятості проведено значну роботу з працевлаштування незайнятих громадян.  
Посилено контроль за дотриманням суб’єктами господарювання усіх форм власності 

вимог чинного законодавства у сфері оплати та створення безпечних умов праці. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 
Вперше в історії розвитку охорони здоров’я міста прийнято програмний документ - 

Концепцію розвитку охорони здоров’я міста до 2011 року та вперше затверджено міську 
Програму протидії захворюванню на 
туберкульоз. 

 Для гарантування високих 
медичних стандартів переглянуто 
фінансове забезпечення галузі охорони 
здоров’я в сторону суттєвого 
збільшення видатків, що дало 
можливість медикам не тільки 
підтримати, але й ефективно розвивати та 
поліпшувати якість медичної допомоги. 

 
Видатки на охорону здоров’я 

зросли у 2,3 рази і склали за            
2006-2009 рр.  400,9 млн. грн. У 2010 р. 
передбачено 142,3 млн. грн.  

 
Пріоритетами розвитку галузі є: 

- кадрове забезпечення медичних закладів; 
- забезпечення невідкладної медичної допомоги; 
- посилення профілактики захворюваності серед населення; 
- технічне переоснащення. 

 
Капітальні видатки на охорону здоров’я за 4 роки склали більше 46 млн. грн. та 

зросли більше, ніж у шість разів, в тому числі: 
- на будівництво та реконструкцію медичних закладів - 25 млн. грн. (до 

2005 р. осбяги цих видатків в рік не перевищували 100 тис. грн.). До кінця 
2010 року планується освоїти 2,4 млн.грн.; 

- на придбання нового високотехнологічного обладнання (більше 180 
найменувань) – 14,1 млн. грн.; 

- на капітальний ремонт закладів – 5 млн. грн.  
 

Для економії енергоресурсів проведено теплоізоляцію паропроводів та додаткову 
ізоляцію трубопроводів, ремонт систем водопостачання, заміну віконних блоків тощо. В 
результаті зменшено споживання теплової енергії – на 0,9 тис. Гкал, води – на 32,1 
тис.м3; газу – на 23,1 тис. м3; електроенергії – на 226,3 тис. кВт/год. 

 
Створено міський перинатальний центр. Для вдосконалення його лікувально-

діагностичної бази придбано: 
- ультразвуковий діагностичний апарат експертного класу (696,8 тис. грн.); 
- лапароскопічну стойку (198,0 тис. грн.); 
- пересувний рентгенівський апарат (213,5 тис. грн.). 
Реконструйовано та оснащено високотехнологічним обладнанням відділення 

трансфузіології та еферентної терапії (переливання та очистки крові), в якому встановлено 
сучасний апарат плазмоферезу. 

Відкрито відділення для виходжування новонароджених з масою тіла при 
народженні від 500 г “Колиска надії” за сприяння та фінансової допомоги Фонду Віктора 
Пінчука, що значно  знизило смертність новонароджених. 

Завдяки вжитим заходам народжуваність перевищує смертність. Місто Хмельницький 
одне з небагатьох в Україні, де покращується демографічна ситуація. 
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 В міській лікарні: 
 Проведено реконструкцію реанімаційного відділення міської лікарні ( 125,0 тис. 
грн.). Нове обладнання та реанімаційні зали відповідають європейським стандартам та 
входять в трійку найкращих в державі. 

Реконструйовано приймальне відділення, змінено схему надання медичної 
допомоги - чітко розділені потоки ургентних і планових хворих. 

Створено протишокову палату, яка дає змогу провести екстрену діагностику та 
надати невідкладну допомогу в перші хвилини перебування ургентних хворих в лікарні та 
врятувати їх життя (100,0 тис. грн.). 
 Введений в експлуатацію апарат гострого гемодіалізу "штучна нирка”. 

Встановлено рентгенологічний діагностичний комплекс (398,0 тис. грн.). 
 Введено в дію сучасну кисневу станцію, яка повністю автономно забезпечує 
потреби закладу в кисні. 
 Встановлено новий комп’ютерний томограф в діагностичному центрі лікарні. 
 Відремонтовано лікарняну кухню з заміною котлів (105 тис. грн.). 
 
 Міська дитяча лікарня отримала статус “Лікарня, доброзичлива до дитини” та 
сертифікат “Клініка, дружня до молоді”. 

Тут встановлено надсучасний комплексний апарат ультразвукової діагностики 
вартістю 1,0 млн. грн., аналогів якому немає в західному регіоні України.  

Розширено з 6 до 9 ліжок потужність регіонального відділення інтенсивної 
терапії для новонароджених. 

Запрацювали: 
- новий автоматичний гематологічний аналізатор вартістю 104 тис. грн. 
- рефлекторно-навантажувальний пристрій для інвалідів "Гравістат" вартістю 

74,8 тис. грн. 
Отримано різнопланове сучасне медичне обладнання на суму 554,7 тис. грн. від 

міжнародного благодійного фонду “Україна-3000”. 
Виготовлена проектна документація на будівництво типового неонатального 
корпусу (вартість 644 тис. грн.). 
Закуплено 105 нових ліжок для хворих (35 тис. грн.) 
 
Для станції швидкої медичної допомоги: 
- придбано реанімобіль, перший в історії міста (300 тис. грн.); 
- придбано 6 санітарних автомобілів “Соболь” (700 тис. грн.); 
- оновлено обладнання системи управління бригадами у центральній 

диспетчерській службі (140 тис. грн.); 
- придбано нову форму (100 тис.грн.). 

 
  В міській об’єднаній стоматологічній поліклініці відкрито дитяче відділення  на 
вул. Подільській, 171/1. 

Придбано пересувний стоматологічний комплекс з автономним джерелом 
живлення (600,0 тис. грн.), що дало можливість отримати стоматологічні послуги 
переважно дітям та людям з особливими потребами в найвіддаленіших мікрорайонах 
міста. 

Закуплені стоматологічні установки (250 тис. грн.) для дитячого відділення. 
Ліквідована черга на безкоштовне зубопротезування для інвалідів, учасників 

Великої вітчизняної війни та прирівняних до них категорій. 
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Поліклініки: 
Оснащені найсучаснішими апаратами ультразвукової діагностики (вартість 

кожного апарату – 445,0 тис. грн.) та сучасними лабораторними аналізаторами 
діагностичні підрозділи міських поліклінік (432,0 тис. грн.).  

 
В поліклініці № 1: 
- встановлено сучасний цифровий рентгенівський діагностичний комплекс КРД-50 

вартістю понад 1 млн. грн. , що є унікальним для догоспітального етапу; 
- придбано пересувний цифровий флюорограф вартістю 700,0 тис. грн.; 
- створено відділення для дітей підліткового віку та „Клініку, дружню до 

молоді”. 
 
В поліклініці № 2: 
- проведено капітальні ремонти приміщень поліклініки, амбулаторій сімейної 

медицини в мікрорайонах Лезневе та "Озерна" (715,0 тис. грн.); 
- придбано автомобіль "Славута" для відвідування вдома пацієнтів за 

викликами лікарів. 
 
 Поліклініка № 3: 

- відкрита філія на вул. Червонофлотській, 36, що наблизило медичну допомогу 
до мешканців і стало гарним подарунком на свято міста. 

 
Поліклініка № 4: 
- оснащена надсучасним автоматичним біохімічним аналізатором крові, який  

видає результати аналізу хворого за 45 параметрами, за 1 годину більше 450 різних 
аналізів; 

 -  відкрито соляну кімнату, встановлено апарат спелеотерапії у денному стаціонарі. 
  
Побудовано протитуберкульозний диспансер з поліклінікою на 150 відвідувачів в 

зміну та денним стаціонаром на 35 ліжок на вул. Житецького, 22 (загальна вартість 
проекту – 14,4 млн. грн.). 

 
Проведено: 

- реконструкцію будівлі на вул. Житецького, 22 під реабілітаційний центр 
наркологічного спрямування; 

- ремонт приміщень інфекційної лікарні (450 тис. грн.).  
 
Передано в комунальну власність міста військове містечко в мікрорайоні 

Ракове,  на базі якого планується створити міську лікарню №2 (розпорядження Кабінету 
Міністрів України). 

 
Відкрито соціальну аптеку – філію міської комунальної аптеки “Віола” на вулиці 

Кам’янецькій, 63, що дало змогу знизити середню вартість лікарських препаратів на 10%. 
 
Госпіталю для ветеранів Великої Вітчизняної війни передано медичне 

обладнання та побутову техніку вартістю близько 50,0 тис. грн. 
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ОСВІТА 
 

Видатки на освіту за чотири роки склали 605,1 млн. грн. У порівнянні з 2005 
роком видатки збільшились в 2,6 рази, що забезпечило функціонування 42 
загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, 43 дошкільних навчальних закладів 

та 5 позашкільних навчальних закладів. 
 
Вдвічі збільшено річні бюджетні видатки 

на дітей: 
- на одного учня з 2,1 тис грн. у 2006 р. до 
4,3 тис. грн. у 2010 р; 
-  на одного дошкільника з 4,8 тис грн. у 
2006 р. до 9,6 тис. грн. у 2010 р.  

 
За чотири роки у дошкільних навчальних 

закладах відкрито додатково 52 групи на 1300 
місць (витрачено понад 2 млн. грн., в т. ч.               
700 тис. грн. на проведення капітального ремонту 

та придбання обладнання для  шести груп дошкільного навчального закладу №6). 
Відновлено роботу ДНЗ № 1, №5, №26, №29, №48. 
Завершено капітальний ремонт ДНЗ №6. Виготовлена проектно-кошторисна 

документація на добудову ДНЗ №3 та навчально-виховного об’єднання №1. 
В мікрорайоні Ракове на базі ДНЗ № 52 розпочав роботу “Центр соціально-

педагогічної підтримки дітей раннього віку, які не відвідують дитячі садочки". 
 
Побудована три поверхова загальноосвітня школа №23 на 300 учнів у мікрорайоні 

Книжківці (вартість будівництва склала 11 млн. грн.). 
 
За рахунок бюджетних коштів організовано безкоштовне харчування учнів 1-4 

класів та учнів пільгових категорій. Витрати з бюджету на їх харчування збільшились з 
1,5 грн. до 4,0 грн. на одну дитину. 

 
На відновлення басейнів НВК №10, ЗОШ №29, НВК №7 виділено 207,0 тис. грн.  
 
В усіх школах облаштовано спальні для дітей віком 6 років. 
 
Виділено за 2006-2009 рр. 5,9 млн. грн. на проведення капітальних ремонтів 

приміщень  навчальних закладів. У 2010 році - 476 тис. грн. 
 
У 2010 році виділено 1 млн. грн. виділено на добудову спортивного залу СЗОШ 

№30.   
 
На впровадження енергозберігаючих заходів закладами освіти витрачено                            

1,6 млн. грн. (заміна світильників, віконних та дверних блоків, оснащення засобами обліку 
теплової енергії тощо). Оголошено акцію “Подаруй вікно школі”, в результаті якої 
замінено 420 аварійних віконних блоків в навчальних закладах. В цілому по галузі 
відбулося зменшення споживання теплової енергії на 1,8 тис. Гкал, води – на 33,6 тис. м3, 
електроенергії – на 159,2 тис. кВт/год. 

 
Виділено близько 1,5 млн. грн. на комп’ютеризацію та інформатизацію закладів 

освіти, закуплено 26 комп’ютерних класів, 16 мультимедійних установок та 
комп’ютерів.  
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Видатки на освіту, млн. грн. 
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Для 25 обдарованих дітей міста вперше у 2007 р. започатковано персональну 
стипендію Хмельницької міської ради, на що щорічно виділяється 32,5 тис. грн. 

 
Для 40 педагогів міста встановлено персональні премії Хмельницької міської 

ради. Розмір премії у 2009 році в середньому склав 322,0 грн. щомісячно, а у 2010 році – 
444,0 грн. 

 
Оновлено мережу позашкільної освіти, в якій щорічно збільшується охоплення 

дітей (охоплено – 36,4 тис. дітей).  
 
Відкрито Центр інтеграції допрофільного та профільного навчання дітей з 

особливими потребами. У СЗОШ №15 створено класи інтегрованого навчання та  
реабілітації дітей початкових класів з вадами зору “Вікно в світ”. 

 
Придбано мікроавтобус "Газель" для підвезення дітей з особливими потребами у 

навчальний заклад СЗОШ №8. 
 
Дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам та дітям з особливими потребами з 

міського бюджету надається матеріальна допомога в оплаті за навчання у вищих 
навчальних закладах (у 2009 році на ці цілі витрачено 119 тис. грн., у 2010 р. планується 
140 тис. грн.). 

 
В 2010 році створено позашкільний навчальний заклад “Дитячо-юнацький 

оздоровчий комплекс “Чайка” м. Хмельницького”, де в літній період  оздоровлюється 
780 дітей.  
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СІМ'Я ТА МОЛОДЬ 
 

Видатки на соціальні програми у галузі  сім'ї, жінок, молоді та дітей зросли майже 
втричі (за 2006-2009 рр. 7,6 млн. грн., 2010 р. – 2,6 млн. грн.) 

Під час літніх канікул у 2006-2009 роках всього оздоровлено 23,4 тисячі дітей міста, 
на що було використано 2,8 млн. грн. з міського бюджету. Забезпечено щорічне 
оздоровлення дітей пільгових категорій.  

Вперше з 2007 року дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, які проживають у сім'ях опікунів і піклувальників, дитячих будинках 
сімейного типу і прийомних сім'ях, щомісячно виплачується додаткова грошова 
допомога в розмірі 50 грн. 

За успіхи в навчанні 46 дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування, 
отримали комп'ютери.  

 
Багатодітним родинам:  

 проведено ремонтні роботи помешкань (з міського бюджету  виділено понад 
108,0 тис. грн.);  
 списано боргів за користування житлово-комунальними послугами на суму  
близько 360,0 тис. грн.; 
 забезпечено проїзними квитками у міському транспорті на суму 720,0 тис. 
грн.; 
 5 багатодітних  сімей отримали квартири; 
 6 молодих родин отримали молодіжні кредити на придбання житла за 
рахунок коштів міського бюджету на суму 1,8 млн. грн. та 10 сімей за рахунок 
коштів Фонду молодіжного житлового кредитування;  
 56 родинам надавалась благодійна допомога;  
 38 багатодітних матерів отримали почесне звання України "Мати-
героїня".  

 
Забезпечено роботу 25 підліткових клубів спортивного та різнопрофільного 

спрямування у всіх мікрорайонах міста. 
Для залучення більшої кількості дітей до занять у гуртках та секціях відкрито:  

 3 підліткові клуби за адресами: вул. М. Раскової, 2а; вул. Інститутська, 8 та 
вул. Зарічанська, 26 (100 тис. грн.); 
 спортивні клуби за місцем проживання в приміщеннях житлових будинків 
на пр. Миру, 60/5 та на вул. Щербакова, 18/2 (330 кв. м.); 
 спортивний клуб “Пульс” в орендованій частині приміщення “Укрпошти” 
за адресою вул. Залізняка, 8;  
 після реконструкції клуб “Лідер” (вул. Перемоги, 13); 
 

В мікрорайоні Гречани проведено ремонт приміщення спортивно-культурного 
центру “Плоскирів”, реконструкцію і благоустрій скверу “Плоскирів”, облаштовано 
тренажерний майданчик на стадіоні “Локомотив” на вул. Курчатова, 90/1. Побудовано 
скейт-парк на території Палацу творчості дітей та юнацтва (вул. Прибузька). 

Надається підтримка творчих ініціатив молодіжним громадським організаціям, 
об’єднанням, руху КВК, обдарованій молоді, на статутну діяльність яких з міського бюджету 
виділено 100 тис. грн. За їх участю щорічно проводиться більш ніж 50 загальноміських 
заходів, якими охоплюється близько 20 тис. дітей та молоді.  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 
 

Видатки на галузь зросли в майже в 3,3 рази і склали 28,5 млн. грн. На 2010 р. -
7,8 млн. грн. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Видатки на фізичну культуру  
і спорт – всього, млн. грн. 2,3 2,8 7,2 11 7,5 7,8 

з них: капітальні видатки,  
млн. грн. 0,2 0,5 1,8 3,8 2,1 2,0 

 
Завершено будівництво спортивного комплексу ДЮСШ № 3 на вул. Прибузькій 

(будівництво розпочате у 1994 році). 
 
Придбано сучасний автобус ЛАЗ для ДЮСШ №1 (вартість 1 млн. грн.). 
 
Проведено реконструкцію: 

- футбольного поля з штучним покриттям та будівництвом трибуни на 300 
місць на стадіоні, що на вул. Щорса, 17 (вартістю 2,2 млн. грн.);  

- спортивного комплексу ДЮСШ № 3 на вул. Щорса,16 ; 
- футбольного поля на вул. Прибузькій, 3/1; 
- льодової ковзанки в парку імені І. Франка.  

 
Капітально відремонтовано приміщення та споруди, що не ремонтувались більше 

25 років: 
- шахово-шашкового клубу в парку ім. І. Франка; 
- двох волейбольних майданчиків в парку ім. І. Франка; 
- басейну на вул. Пилипчука. 

 
Відремонтовано 26 спортивних майданчиків за місцем проживання (800 тис. грн.).  
 
Вперше в місті: 
- побудовано 3 майданчики з штучним покриттям для гри у міні-футбол 

(парк І.Франка, вул. Інститутська, 11/3, вул. Зарічанська, 9); 
- встановлено 4 тренажерних майданчики (мікрорайон Гречани, СЗОШ № 1 

по вул. Примакова, парк імені І.Франка та на вул. Щорса). 
 
Відкрито спеціалізований зал для занять боксом за підтримки Фонду “Братів 

Кличків” в спортивно-культурному комплексі “Плоскирів” в мікрорайоні Гречани.  
 
Виділено: 
- 2 га землі під будівництво двох футбольних полів на вул. Зарічанській для 

занять футболом і регбі;   
- 2,5 га під будівництво критого льодового комплексу та Палацу спорту на вул. 

Прибузькій. 
 
Придбано 2 пневматичні гвинтівки “Вальтер” (36 тис. грн.), 2 стрілецьких тренажери 

“Скат” (20 тис. грн.) для ДЮСШ № 2 та спортивний човен (25 тис. грн.) для Грищук Інни, 
члена юнацької збірної команди України. 
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Повернуто в комунальну власність, з метою збереження спортивних об’єктів та 
використання їх за призначенням: 

- шахово-шашковий клуб в парку ім. І. Франка; 
- гандбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики в парку ім. 

І.Франка; 
- спортивні зали боксу, самбо та важкої атлетики (“Авангард”) на вул. 

Проскурівській, 66. 
 
Виплачується стипендія десяти кращим спортсменам в розмірі 50% від 

мінімальної заробітної плати (її розміри збільшено в 2,5 рази).  
 
Спортсмени міста гідно виступають на змаганнях всеукраїнського та 

міжнародного рівнів:  
- Андрій Стадник виборов срібну медаль на Олімпіаді 2008 року в місті 

Пекін (Китай); 
- Ірині Мерлені - бронзову медаль з вільної боротьби на Олімпіаді 2008 

року в місті Пекін (Китай);  
- Володимир Антонюк у складі збірної команди України з футболу став 

чемпіоном Параолімпійських ігор;  
- Катерина Григоренко (лижниця) стала учасником Зимових 

Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері (Канада). 
 
Це найкращий результат виступів спортсменів міста за всю історію розвитку 

фізичної культури і спорту в місті, що дало змогу Хмельницькій області вибороти 
перше місце в Україні за кількістю олімпійських медалей.  
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КУЛЬТУРА  
 

Втричі зросли видатки на галузь культури, з 6,1 млн. грн. у 2005 році до 18,7 млн. 
грн. у 2009 році. За чотири роки – 55,4 млн. грн., 2010- 23,5 млн. грн. 

 
Активно розбудовувалася мережа закладів культури: 

- створено культурно-мистецький центр “Ветеран” (вул. Володимирська, 77); 
- повернуто з оренди кінотеатр імені Т.Г.Шевченка; 
- відкрито музей-студію фотомистецтва на вул. Проскурівській, 56 (вперше в 
Україні в експозиції представлена унікальна колекція старовинних фотоапаратів 
та фоторобіт); 
- створено дитячу школу образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва; 
- відкрито виставкову залу в школі іконопису “Нікош”;  
- виділено приміщення на вул. Молодіжній, 2/3-В (площа 330 кв. м) для 
створення філії дитячої школи мистецтв у Південно-Західному мікрорайоні 
міста; 
- виділено приміщення на вул. Залізняка, 34/1 (площа 275 кв. м) для 
створення нових відділень дитячої музичної школи №3 в мікрорайоні “Озерна”.  

 
Освоєно 1,5 млн. грн. на капітальний ремонт нових приміщень та утримання діючих. 
 
Споруджено пам’ятники: Івану Франку в парку, що носить його ім'я, В’ячеславу 

Чорноволу (вул. Соборна), Григорію Сковороді (на території університету “Україна”), 
скульптурну композицію “Український мотив” біля кінотеатру імені Т.Шевченка, які вдало 
вписалися в міський ландшафт. 

 
Зміцнено матеріально-технічну базу: 

- замінено театральні крісла у концертних залах міського будинку 
культури та дитячої музичної школи №1 (121,8 тис. грн.); 

- придбано музичні інструменти для шкіл естетичного виховання 
(146,2 тис. грн.); 

- закуплено комп’ютерну техніку для публічних бібліотек (140,0 
тис. грн.); 

- пошито сценічні костюми (84,4 тис. грн.) для ветеранських 
колективів (хору “Надвечір’я”, ансамблю “Ретро”), колективу 
мажореток “Альфа”, муніципального камерного хору.  

 
Зросла кількість дітей, охоплених навчанням в школах естетичного виховання, з 

2357 – у 2005  році  до 3467 – у 2010 році. 
 
Розширено кількість номінацій міської премії імені Богдана Хмельницького 

(було 5 номінацій стало 6), запроваджено міську премію імені Михайла Орловського, 
збільшено кількість стипендій міської ради для учнів шкіл естетичного виховання (було 8 
стало 14, піднято її розмір з 30 грн. до 30% від мінімальної заробітної плати), 
виплачується стипендія міської ради в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати 20 
викладачам шкіл естетичного виховання та провідним митцям міста (щороку з 
бюджету міста на ці потреби виділяється майже 100 тис. грн.). 

 
Зросла кількість аматорських колективів, студій, гуртків, що діють у закладах 

культури: якщо у 2006 році їх нараховувалося 108, то у 2010 році – 165. 
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Започатковано фестивалі: молодіжних мистецтв "Арт-місто ХХІ ст.", хорової 
музики “Співоча асамблея”, класичної та сучасної музики “Класік-модерн”, духових 
оркестрів “Проскурівське дефіле”, бальних танців “Успіх”, марш-парадів Дідів Морозів, 
парад наречених та багато інших. 

 
Надається підтримка творчим колективам та окремим виконавцям (311,4 тис. грн.):  

- театру танцю “Антарес”;  
- народному ансамблю народного танцю “Веселка” міського будинку культури; 
- народному ансамблю бального танцю “Успіх” міського будинку культури; 
- муніципальному духовому оркестру;  
- муніципальному камерному хору;  
- обласному театру ляльок;  
- моно-театру “Кут”; 
- хоровому колективу “Молодість” Хмельницького музичного училища 
ім. В.Заремби; 
- дуету “R’n’D” у складі: А.Довлатова та А.Романіді; 
- народній артистці України М.Ясіновській; 
- заслуженому артисту України М.Довгальову; 
- майстру народної творчості Н.Гончарук; 
- лауреатам міжнародних конкурсів І.Барилюк, О. Дзюбецькій, А. Алексаняну та 
іншим. 

 
Виділено понад 100,0 тис. грн. з цільового фонду міської ради на видання книг, 

фотоальбомів хмельницьким письменникам П.Карасю, М.Ковалю, М.Лисайчук, 
В.Горбатюку, О.Ткач, І.Байдаку, К.Матвіюку, В.Матьку, краєзнавцю С. Єсюніну та іншим.  

 
Закуплено твори місцевих авторів для бібліотек міста на суму 38,9 тис. грн.  
 
Проведено Міжнародну наукову конференцію “Місто Хмельницький в контексті 

історії України”, за підсумками якої встановлена нова дата першої згадки про місто - 
“1431 рік”. 

 


