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ВСТУП
Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік (далі
– Програма) розроблена з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку міста
Хмельницького у 2013 році.
Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.
При розробленні проекту Програми були враховані положення наступних документів:
- щорічне послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України;
- постанова Верховної Ради України від 22.05.2012 року №4824-VI “Про Основні
напрями бюджетної політики на 2013 рік”;
- План реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014
роки, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.12.2011р.
№504/2011-р;
- Стратегічний план економічного розвитку міста Хмельницького.
Підготовка Програми здійснювалася департаментом економіки міської ради на підставі
пропозицій, наданих виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та
організаціями міста.
За результатами аналізу тенденцій економічного і соціального розвитку міста у 2012
році та нагальних проблем, визначено пріоритети соціально-економічного розвитку міста у
2013 році, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи, які сприятимуть
економічному зростанню та загальному підвищенню добробуту мешканців міста
Хмельницького.
Програма реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства
– органів державної влади, місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.
До Програми додаються:
1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань програми економічного та соціального
розвитку м.Хмельницького на 2013 рік.
2. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста
Хмельницького на 2013 рік.
3. Перелік об’єктів капітальних вкладень на 2013 рік.
4. Перелік міських Програм, які виконуватимуться у 2013 році.
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1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У 2012 РОЦІ
У 2012 році робота міської влади була зосереджена на забезпеченні системного
прогнозованого та стабільного розвитку міста, стабільного функціонування міського
господарства, створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг,
створення безпечних та комфортних умов проживання хмельничан.
Завдяки спільним зусиллям міської влади та територіальної громади місто
Хмельницький за багатьма показниками соціально-економічного розвитку зберегло передові
позиції в Україні, зокрема місто Хмельницький посіло друге місце у "Рейтингу 45-ти
найбільших міст України" та чотирнадцяте місце у рейтингу "55 найкращих міст для життя в
Україні" журналу "Фокус".
Впроваджено систему управління якістю ISO 9001, проведено зовнішній аудит,
отримано Сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 9001:2008 і національному
стандарту ДСТУ ІSО 9001:2009 “адміністративні та неадміністративні послуги у сфері
управління виконавчих органів Хмельницької міської ради”.
Високо оцінена в державі робота комунальних підприємств міста:
- МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" за результатами фінансово-господарської
діяльності отримало перше місце в конкурсі на звання "Краще підприємство комунальної
теплоенергетики України" за 9 місяців 2012 року (підприємство при найнижчих в країні
тарифах на теплову енергію, є одним з кращих з оплати за спожитий природний газ);
- ХКП "Електротранс" отримало третє місце (у групі підприємств з кількістю
тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще підприємство міського
електротранспорту України за підсумками роботи у ІІ кварталі 2012 року.
У місті збережено позитивні тенденції розвитку промислової галузі. За 2012 рік
промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 4,2 млрд.грн., що на 6,0 %
більше ніж у 2011 році.
Промисловими підприємствами впроваджено у виробництво нові вироби та
обладнання, зокрема: дерев’яні вікна системи "Клімат тент 78/90" та дерево-алюмінієві вікна
системи "Міра-спрея" на ПНВП "Корпускула"; лінія по пакуванню пляшок в поліетиленову
плівку на ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод"; лінія по виробництву стретч-худ плівки
на ТОВ "Сіріус Екстружен", обладнання для виготовлення виливки за газифікованими
моделями для ТОВ "Тін Імпекс" на ПАТ завод "Строммашина", нове ливарне виробництво
на ТОВ "Тін Імпекс" тощо.
За підтримки міської влади у Хмельницькому розпочало роботу підприємство з
прямими іноземними інвестиціями ТОВ "Дювельсдорф Україна" по виготовленню
сільськогосподарського обладнання. В 2012 році компанія вклала 1,2 млн.дол. США
інвестицій у виробництво та створила 30 робочих місць.
На розвиток промислових підприємств міста станом на 1 жовтня 2012 року направлено
26,3 млн.дол. США іноземних інвестицій.
За січень-вересень 2012 року підприємствами експортовано товарів на суму 105,5 млн.
доларів США.
Значна увага приділялась покращенню умов для підприємницької діяльності:
- у вересні 2012 року відкрито Центр надання адміністративних послуг;
- спрощено для підприємців укладання договору особистого строкового сервітуту на
розміщення тимчасових споруд – кіосків, павільйонів, відкритих майданчиків для
харчування;
- запроваджено декларативний принцип започаткування підприємницької діяльності у
сфері торгівлі та послуг;
- встановлено за найнижчим розміром ставки єдиного податку та низькі орендні ставки
за оренду приміщень комунальної власності (від 1% до 15%) для суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб, які працюють у сфері побутового обслуговування населення.
Для розвитку інфраструктури ринків:
- відкрито підземний тунель-перехід під залізничною колією та дві пасажирські
посадкові платформи, на зупинці залізничного транспорту "Речовий ринок";
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- реконструйовано мережі електропередач на дільниці комунального підприємства ринок "Ранковий" на вул.Геологів,13 (витрачено 1,0 млн.грн.).
Важливим аспектом економічного та соціального розвитку міста є наявність
фінансових ресурсів.
У 2012 році було затверджено комплексну програму мобілізації зусиль Хмельницької
міської ради, Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому, виконавчого комітету,
департаментів, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню надходжень до бюджетів
усіх рівнів на 2012-2015 роки.
Рішенням виконавчого комітету від 03.04.2012р. №302 затверджено заходи щодо
збільшення надходжень до міського бюджету та економії бюджетних коштів на 2012 рік. За
рахунок вжитих заходів з початку 2012 року досягнуто збільшення надходжень до
загального фонду міського бюджету на 6505,4 тис. грн., що складає 131,9% до річного плану,
та до спеціального фонду – на 4276,3 тис.грн. або 168,2%.
За 2012 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1036,6 млн.грн. і
перевищив обсяг бюджету 2011 року на 217,6 млн.грн. або на 26,6%, завдяки чому вдалося
забезпечити стабільне функціонування всіх систем життєдіяльності міста та реалізувати
більшу частину запланованих заходів.
В 2012 році на розвиток та утримання об'єктів житлово-комунального господарства
було спрямовано 192,7 млн.грн., з них на ремонт житлового фонду – 4,7 млн.грн.,
благоустрій – 15,9 млн.грн., будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних
доріг – 36,1 млн.грн., придбання основних засобів – 3,9 млн. гривень.
Протягом року проведені роботи з капітального ремонту 36 покрівель, сантехнічних
мереж в 16 житлових будинках, укріплення стін в 2 житлових будинках, експертне
обстеження 136 ліфтів.
За рахунок коштів ЖЕКів відремонтовано 317 під’їздів житлових будинків.
Відновлено 20 дитячих і 2 спортивних майданчики, відремонтовано 11,7 тис.кв.м
прибудинкової території, встановлено пандуси у житлових будинках.
У комунальну власність прийнято 3 житлових будинки.
За 2012р. створено 16 об’єднань співвласників. Станом на 01.01.2013 року в місті
зареєстровано 183 ОСББ.
Капітально відремонтовано 26,9 тис.кв.м доріг та і 8,6 тис.кв.м тротуарів. Проведено
поточний ремонт доріг площею 42,2 тис.кв. метрів.
На заходи з організації безпеки дорожнього руху витрачено 1,97 млн.грн., за рахунок
яких нанесено 16,0 тис.кв.м дорожньої розмітки, встановлено світлофор на перехресті
вул.Рибалка – Верхній Береговій, відремонтовано світлофорний об’єкт на перехресті вулиць
Старокостянтинівське шосе та Озерної тощо.
Приділялась значна увага освітленню міста, особливо віддалених мікрорайонів та
дворових територій. Протягом 2012 року кількість світоточок в місті збільшена на 210
одиниць. Капітально відремонтовано мережі зовнішнього освітлення (використано 1,0
млн.грн.). На вулицях міста замінено 425 світильників на більш економні, понад 13,5 км
ліній та 70 опор зовнішнього освітлення.
На озеленення та благоустрій парків і скверів, ремонт зелених насаджень витрачено з
міського бюджету 4,7 млн. гривень.
Виготовлено проект благоустрою парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана (70,0
тис.грн.). Розчищено 920 п.м. водовідвідних каналів річки Південний Буг в районі
вул.Лугової (205,5 тис. грн.) та в районі містка по вул. Свободи (30,0 тис. грн.).
Капітально відремонтовані гідроспоруди та розчищено 432 п.м. русла струмка
Безіменного від вул. Інститутської до озера біля перинатального центру (535,6 тис.грн.).
Придбано за рахунок коштів міського бюджету обладнання та технічні засоби для
покращення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунальної галузі на суму 3,9
млн. гривень.
З метою покращання системи водопостачання та водовідведення МКП
"Хмельницькводоканал" виконано робіт на суму 7,1 млн.грн., у т.ч.: замінено 635 п.м
зношених мереж водопостачання; відремонтовано та замінено 106 одиниць запірно4

регулюючої арматури, 61 пожежний гідрант, 24 водорозбірні колонки, 18 насосних агрегатів;
проведено ремонтні роботи обладнання на міських очисних спорудах №1 та №2 тощо.
Продовжено будівництво другої черги Чернелівського водогону. У 2012 році введено в
експлуатацію 6,8 км. Всього побудовано 11,9 км, що становить 35% від загальної
протяжності водогону (33,4 км). На будівництво водогону у 2011 році було виділено 39
млн.грн. (державний бюджет – 30 млн.грн., міський бюджет – 9 млн.грн.), у 2012 році – 1
млн.грн. (державний бюджет).
За рахунок коштів міського бюджету у 2012 році проведено технічне переоснащення
систем міського водозабезпечення на ВНС-7, ВНС-9 та впроваджено частотне регулювання
обладнання другого підйому ВНС-10 (загальна вартість робіт склала 3,8 млн.грн.), що
дозволить значно скоротити витрати на електроенергію.
В 2012 році завершено роботи по будівництву КНС у пров.Гагаріна,20-Б (730,3 тис.
грн.).
Для стабільного водовідведення стоків мікрорайону Ружична виконано реконструкцію
каналізаційної насосної станції на вул.Кам’янецькій в районі ресторану "Веселка" (витрачено
491,2 тис.грн.).
МКП "Хмельницькводоканал" відшкодовано різницю в тарифах на суму 9,4 млн.грн.,
виділено 1 млн.грн. для внесення в статутний капітал на поповнення обігових коштів, 628,0
тис. грн. – на проведення геологорозвідувальних робіт.
Завдяки злагодженій роботі міської влади та підприємств теплоенергетики вчасно та
якісно розпочато опалювальний сезон. Підприємствами теплоенергетики (МКП
"Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі") виконано ремонтних
робіт майже на 24,0 млн.грн., зокрема замінено 5,5 км теплових мереж; проведено
реконструкцію котелень з встановленням котлів та заміною пальників; капітальний ремонт
когенераційних установок та котелень, ізоляцію трубопроводів теплових мереж тощо.
В жовтні 2012 року введено в дію 12-у когенераційну установку на вул.Зарічанській,30
(витрачено 3,4 млн.грн.).
Відшкодовано з державного бюджету різницю в тарифах на послуги теплопостачання
для населення на загальну суму 103,1 млн.грн. та звільнено від сплати податку на землю на
суму 410,4 тис. гривень.
Для підвищення рівня економії енергоресурсів та бюджетних коштів затверджено
Муніципальний енергетичний план міста Хмельницького на 2012-2016 роки.
В 2012 році для забезпечення безперебійного функціонування громадського
електричного транспорту ХКП "Електротранс" з міського бюджету було надано фінансову
підтримку в сумі 3 млн.грн., внесено 2 млн.грн. до статутного капіталу підприємства,
компенсовано за пільговий проїзд окремих категорій громадян 718,2 тис.грн., надано пільгу
по сплаті податку на землю в сумі 189,6 тис. гривень.
Для зручності пасажирів облаштовано 2 зупинки та 12 павільйонів для очікування
громадського транспорту. Проведено капітальні та поточні ремонти існуючих зупинок та
павільйонів.
Послугами пасажирського транспорту за 2012 рік скористалось 55,5 млн. пасажирів, в
тому числі міським електротранспортом перевезено 37,6 млн. пасажирів, з яких 21,6 млн.
пасажирів – пільговики, що становило відповідно 88,5% та 89,4% обсягів 2011 року.
З початку 2013 року введено в дію нову удосконалену схему руху громадського
транспорту.
У 2012 році підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 423,1 млн.
гривень.
Введено в експлуатацію 183,7 тис.кв.м загальної площі житла, що на 31,5% більше ніж
у попередньому році.
Передано в постійне користування 3 земельні ділянки загальною площею 17,4
тис.кв.метрів на вул. Озерній під будівництво доступного житла.
У 2012 році здано в експлуатацію спортивний зал школи №30 по пр.Миру, 76/6 (676,5
тис.грн.); головний самопливний каналізаційний колектор на вул.Зарічанській (1,8 млн.грн.);
дитячий садок (І черга) на вул.Лісогринівецькій,22 на 45 місць (приватний заклад
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"Гармонія"); професійно-технічний заклад МВС на 350 місць; каналізаційну насосну станцію
на вул.Гагаріна,20Б (703,3 тис.грн.); трансформаторну підстанцію на вул.П.Мирного,18А;
стоматологічні кабінети на 91 відвідування в зміну; торговий комплекс "Європа" з
інфраструктурою на пров.Геологів,7/1, (3 млн.грн.) та будівлі торгових підприємств,
загальною площею 52,6 тис. кв. метрів.
Завершено реконструкцію музею Проскурівського підпілля (230 тис.грн.); приміщення
для міського архіву на вул.Свободи,9-А (450 тис.грн.); приміщення на вул.Соборній,16 під
Центр надання адміністративних послуг (977,3 тис.грн.).
Продовжено роботи з будівництва пожежного депо на вул.Озерній,20/1; будівництва
аквапарку на вул.Тернопільській; з добудови приміщення на 6 груп НВО №1 на вул.
Старокостянтинівське шосе,3-Б (4 млн.грн.); будівництва зовнішнього ліфта у ЗОШ №8 на
вул.Гайдара,34 (413,1 тис.грн.).
Чіткої політики міська рада дотримувалась у земельних питаннях.
В 2012 році спрощено процедуру розгляду земельних питань, а саме, всі рішення
пов’язані з їх вирішенням розглядаються лише на сесії міської ради, без затвердження їх
виконавчим комітетом, що прискорює розгляд даних питань на 2 місяці. Крім того, прийнято
рекомендований зміст землевпорядної документації, на підставі якої приймаються рішення
міської ради щодо передачі земельних ділянок у власність або користування, що спрощує
оформлення землевпорядної документації.
На земельному аукціоні продано право оренди 9 земельних ділянок, загальною площею
2,54 га на суму 1,5 млн. гривень. Однак, умови договору купівлі-продажу права оренди на
земельну ділянку площею 1,86 га не виконано, тому земельна ділянка залишилась у
комунальній власності.
Продано у власність 1 земельну ділянку несільськогосподарського призначення,
площею 600 кв.м на суму 57,6 тис. гривень.
Загалом протягом року передано в оренду суб'єктам підприємницької діяльності 305
земельних ділянок, площею 98,7 га; громадянам – 251 земельну ділянку, площею 6,7 га.
Передано в постійне користування юридичним особам 40 земельних ділянок, площею
18,7 га.
Передано у власність громадянам 1464 земельних ділянок, площею 56,1 га.
Надано згоду на розробку проектів землеустрою громадянам на 1092 земельні ділянки,
площею 33,7 га; суб’єктам підприємницької діяльності – на 104 земельні ділянки, площею
66,4 га.
Від юридичних осіб за 2012р. отримано плату за землю (у т.ч. земельний податок та
орендна плата) в сумі 50,3 млн.грн.; від фізичних осіб – 10,4 млн. гривень.
Проведено 13 конкурсів з визначення орендарів нерухомого майна комунальної
власності. За їх результатами передано в оренду 22 приміщення та одну будівлю, загальною
площею 1,14 тис.кв. метрів.
За 2012 рік продовжено договори оренди 184 орендарям та укладено 497 нових
договорів оренди на приміщення комунальної власності.
Від оренди нерухомого майна отримано 10,8 млн.грн., від приватизації – 3,7 млн.
гривень.
За кошти, отриманні від оренди, та кошти міського бюджету проведено ремонти
приміщень комунальної власності на загальну суму 1,9 млн.грн., у т.ч. відремонтовано
приміщення
на
вул.Проскурівській,4/3,
вул.Інститутській,5,
вул.Довженка,12,
вул.Проскурівській,33-35, пров.Військоматському,3, вул.Соборній,17 та інші.
У минулому році забезпечено стабільне функціонування закладів гуманітарної та
соціальної сфери, надання послуг населенню та їх фінансування відповідно до державних
гарантій.
На освітню галузь в 2012 році було спрямовано 315,4 млн. грн., що на 58 млн. або на
22,5% більше ніж у попередньому році.
На виконання Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки
проведено капітальний ремонт 10 шкіл та 10 дошкільних навчальних закладів (2,8 млн.грн.);
відремонтовано покрівлю 15 навчальних закладів (210,6 тис.грн.); проведено часткову заміну
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технічного обладнання на харчоблоках навчальних закладів (117,8 тис.грн.); частково
замінено меблі в навчальних закладах (111 тис.грн.); обладнано профільний кабінет фізики
гімназії №2 (50 тис.грн.); придбано 5 комп’ютерних класів (267 тис.грн.); придбано 6
мультимедійних комплексів (60 тис.грн.); проведено асфальтування територій ЗОШ №12,
№24, №27, №30 (270 тис.грн.).
Розпочато добудову приміщення на 6 груп в НВО №1; будівництво ліфта в СЗОШ №8;
замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво дошкільного закладу в
мікрорайоні Лезневе; завершено передачу колишнього дошкільного закладу №36 з державної
власності в комунальну.
В 2012 році створено ДНЗ №11 "Золота рибка", №43 "Горобинка".
Додатково відкрито 3 групи на 75 місць в ДНЗ №43, ДНЗ №11 та ДНЗ №57.
Протягом року за рахунок коштів міського бюджету забезпечено щомісячну виплату
персональних премій міської ради 40 кращим педагогічним працівникам (витрачено 717,8
тис.грн.) та стипендій міського голови 25 кращим учням (32,5 тис.грн.).
Надано допомогу для здобуття вищої освіти 32 студентам пільгових категорій (140,0
тис.грн.).
Організовано безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей, дітей – сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування (з бюджету виділено 689,3 тис.грн.).
В 2012 році управлінням освіти, управлінням молоді та спорту, управлінням охорони
здоров’я, управлінням праці та соціального захисту населення відпочинком та
оздоровленням було охоплено 5104 дитини.
Видатки на галузь "Охорона здоров’я" у 2012 року склали 177,8 млн.грн., що на 18,7
млн.грн. або на 11,8% більше ніж у 2011 році.
Для покращення якості медичного обслуговування у 2012 році придбано медичне
обладнання та проведено ремонти медичних закладів, зокрема:
- в міській лікарні проведено капітальний ремонт покрівлі 3-го корпусу (100,0 тис.
грн.); реконструкцію шахти з заміною ліфта в корпусі №2 (396,8 тис.грн.); продовжено
капітальний ремонту травмпункту, проведені роботи на 153,9 тис.грн.; влаштована система
пожежної сигналізації та оповіщення в корпусі №1 (234,8 тис.грн.);
- в міській дитячій лікарні проведено капітальний ремонт системи опалення та ізоляції
трубопроводів (29,5 тис.грн.); капітальний ремонт приміщень (392,1 тис.грн.); продовжено
капітальний ремонт тамбуру входу в поліклініку дитячої лікарні, проведені роботи на 17,6
тис.грн.; придбано дихальний апарат (378,7 тис.грн. - кошти обласного бюджету);
- в міському перинатальному центрі проведено ремонт мереж системи теплопостачання
та гарячого водопостачання (16,2 тис.грн.); продовжено капітальний ремонт фасаду
головного корпусу, в звітному році виконано роботи на 328,8 тис.грн.; придбано конвексний
датчик до апарату УЗД (43,5 тис.грн.); придбано обладнання для пральні (83,0 тис.грн.);
- в поліклініці №1 проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення на
вул.Подільській,54 та в будівлі амбулаторії сімейної медицини м-ну Гречани на
вул.Курчатова,1-А (71,0 тис.грн.); придбано електрокардіограф (22,0 тис. грн.);
- для поліклініки №2 придбано мікроскоп монокулярний, лічильник обліку теплової
енергії (5,5 тис.грн.); рентгенапарат (780,0 тис.грн.);
- для поліклініки №3 придбано аналізатор глюкози та кардіограф (50,0 тис.грн.);
- для поліклініки №4 придбано рентгентрубку (18,0 тис.грн.); апарат для моніторування
електрокардіограми та артеріального тиску, кардіограф, холодильник для зберігання інсуліну
(60,0 тис.грн.).
Значна увага приділялась медичному обслуговуванню громадян, які потребують
соціального захисту. У 2012 році проведено комплексний медичний огляд учасників ВВВ та
учасників ліквації аварії на ЧАЕС, протезування зубів пільговим категоріям населення (300,0
тис.грн.), лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності
(100,0 тис.грн.), 53 інваліди забезпечено слуховими апаратами (36,2 тис.грн.).
В кожній поліклініці та лікувально-профілактичному закладі міста забезпечено вільний
доступ до безоплатної здачі аналізу крові на ВІЛ-інфекцію.
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На заходи соціального захисту громадян у 2012 р. витрачено 246,7 млн.грн., що на 34,8
млн.грн. або на 16,4% більше ніж у 2011 році.
У 2012р. призначено різні види державних соціальних допомог на загальну суму 184,2
млн.грн., у тому числі нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 11982
сім’ям, на загальну суму 7,6 млн.грн., компенсації потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС – 5,4
млн. гривень.
Надано одноразову матеріальну допомогу людям, які перебувають в складних життєвих
обставинах на загальну суму 1,1 млн.грн. (в середньому щороку отримує допомогу 5 тис.
осіб).
Видано 5227 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації для людей з
обмеженими опорно-руховими функціями, 21 інвалід забезпечений автомобілем.
Проведено безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир для
38 осіб на суму 395,5 тис.грн., 23 особам замінено газове обладнання на суму – 102,5 тис.
гривень.
Двом дитячим будинкам сімейного типу та двом прийомним сім'ям виплачено
допомогу на загальну суму 659,9 тис. гривень.
За рахунок коштів міського бюджету забезпечено виплати щомісячної грошової
допомоги на кишенькові витрати 196 дітям-сиротам та дітям, які залишились без
батьківського піклування (110,4 тис.грн.); надбавки до пенсії 54 членам Проскурівського
підпілля, партизанам, визволителям м.Хмельницького та колишнім політв’язням і
репресованим (66,3 тис.грн.); компенсації 761 особі, які надають соціальні послуги (930,2
тис.грн.).
Забезпечено стабільне функціонування соціальних закладів:
- Територіального центру соціальної реабілітації (надання соціальних послуг), який
обслуговує 7,2 тис. одиноких, непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів та
інвалідів;
- Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя", в якому пройшли курс
реабілітації 116 дітей-інвалідів з дитинства, ще 8 дітям цієї категорії надано послуги на дому;
- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів "Родинний затишок" пройшли курс реабілітації 83 молодих інваліди;
- Центру реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії" – отримали послуги
382 особи; щоденно бездомним надавалися гарячі обіди;
- Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та
інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії", в якому оздоровлено 249
осіб.
Реалізацію державної політики в культурній сфері забезпечували 32 заклади та
підприємства комунальної власності, у т.ч.: 7 початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, 15 бібліотек, 4 клубні заклади, 2 муніципальні колективи, 2 музеї,
моно-театр "Кут", кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка.
Видатки міського бюджету по галузі культури у 2012 році склали 30,7 млн.грн., що на
19% більше ніж у 2011 році.
Для розвитку культурно-мистецького середовища в 2012 році відкрито музей Героя
Радянського Союзу В.Вайсера в приміщенні міжшкільного навчально-виробничого
комбінату на вул.Проскурівській,61 (30,0 тис.грн.); у дитячій школі образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва відкрито клас ткацтва; в дитячій музичній школі №3 –
клас хореографії.
Здійснювалися заходи з утримання в належному стані та зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів культури (витрачено 1,3 млн.грн.). Розпочато капітальний ремонт
міського будинку культури; дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва (розширено навчальні площі на 882,3 кв.м), проведено ремонт школи іконопису
"Нікош", приміщень кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка під класи бальної та сучасної хореографії,
системи опалення дитячої музичної школи №2.
Для поповнення бібліотечного фонду придбано 4224 примірники нових книг на суму
122,1 тис.грн, здійснено передплату періодичних видань (20,1 тис.грн.).
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Забезпечено виплату щомісячної стипендії міської ради 14 кращим учням початкових
мистецьких навчальних закладів та 20 провідним митцям міста (196,5 тис.грн.).
Основними пріоритетами в сфері розвитку фізичної культури та спорту було
підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів і дитячо-юнацьких
спортивних шкіл. За минулий рік проведено 133 міських спортивно-масових заходи.
На фінансування галузі в 2012 році було виділено 11,2 млн. гривень.
За рахунок цих коштів було завершено капітальний ремонт спортивної споруди ігрових
залів Хмельницької ДЮСШ №1 на вул.Щорса,17; спортивних прибудинкових майданчиків
на вул.Тернопільській,34, вул.Попова,15, вул.Інститутській,20; спортивних залів боротьби та
боксу Хмельницької ДЮСШ №2 на вул.Проскурівській,66; поновлено покриття
баскетбольного майданчика в парку ім.І.Франка.
Проведено поточні ремонти на спортивних спорудах на вул.Кармелюка,8/1-а;
стрілкового тиру та комплексу спортивних майданчиків на вул.Городній,2/2 в Хмельницької
ДЮСШ №2; даху будівлі спортивного клубу по вул.Проскурівській,66; даху стрілкового
тиру по вул.Березневій,1; в 4 підліткових клубах за місцем проживання (49,8 тис.грн.).
В листопаді 2012 року розпочалась реконструкція легкоатлетичного ядра на
спортивному комплексі "Поділля" на вул.Проскурівській,81 (виділено 5,5 млн.грн. з
державного бюджету).
Десяти кращим спортсменам міста виплачувалась стипендія міського голови (витрачено
49,8 тис.грн.).
Для змістовного дозвілля молоді з вересня 2012 року розпочав роботу Дитячоюнацький центр в мікрорайоні Ракове (вул.Довженка,12) площею 964,7 кв.м., в якому
займаються 495 дітей.
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2. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
НА 2013 РІК
Метою економічної та соціальної політики на 2013 рік є створення базових
передумов економічного зростання у всіх сферах життєдіяльності міста, розв’язання
соціальних проблем та підвищення рівня та якості життя населення.
Пріоритетними напрямками діяльності у 2013 році будуть:
· підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення
економічного зростання через використання конкурентних переваг міста з
врахуванням реальних ресурсних можливостей та місцевих резервів розвитку;
· залучення інвестицій в економіку міста шляхом формування сприятливого
інвестиційного середовища та забезпечення режиму максимального сприяння
інвесторам;
· сприяння веденню бізнесу шляхом вдосконалення механізмів організаційної та
інформаційної підтримки підприємництва, оптимізації процедур видачі документів
дозвільного характеру та надання адміністративних послуг;
· модернізація інфраструктури міста шляхом забезпечення впровадження
енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності та
надійності функціонування житлово-комунального господарства;
· збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення
ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності
освіти і медичного обслуговування;
· забезпечення стабільної екологічної ситуації шляхом розв’язання проблем
поводження з відходами, насамперед з твердими побутовими відходами та
вдосконалення механізмів управління та контролю у сфері охорони природного
навколишнього середовища.
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3. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
3.1. Проведення ефективної бюджетної та податкової політики
У формуванні дохідної бази бюджетів усіх рівнів провідну роль відіграють
підприємства промисловості, транспорту та зв’язку, торгівлі та громадського харчування,
будівельної галузі, якими створюється більше половини доходів.
Основні проблеми у сфері бюджетної та податкової політики:
· зростання податкового боргу;
· наявність "тіньового" сектору економіки;
· уповільнення темпів зростання середньомісячної заробітної плати;
· заборгованість із виплати заробітної плати та низький її рівень.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· збільшення надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за рахунок
стабілізації роботи господарського комплексу міста, зростання доходів населення;
· скорочення податкового боргу;
· спрямування бюджетних коштів на фінансування пріоритетних напрямів розвитку
міста;
· недопущення виникнення заборгованості з оплати праці та по розрахункам за спожиті
енергоносії в бюджетній сфері міста.
Очікувані результати:
· зростання надходжень до загального фонду міського бюджету на 6,1%;
· забезпечення надходження до бюджету розвитку коштів у сумі 65,2 млн.грн.;
· збільшення видатків на фінансування міських цільових програм розвитку.
3.2. Модернізація промислово-технологічного потенціалу та сприяння впровадженню
інновацій
Головною метою діяльності міської влади щодо розвитку промислово-технологічного
потенціалу є формування умов для відновлення промислового виробництва із застосуванням
ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій, підтримка розвитку
перспективних, високотехнологічних, конкурентоспроможних та необхідних для міста
підприємств.
Основні проблеми:
· високий ступінь зношеності основних виробничих фондів та недосконалий технічний
рівень обладнання;
· низька інвестиційна привабливість підприємств, високі відсоткові ставки комерційних
банків, у тому числі внаслідок значних ризиків неповернення кредитів;
· відсутність дієвого захисту вітчизняного виробника, насичення внутрішнього ринку
низькоякісними імпортними товарами з Китаю та Туреччини;
· недостатній платоспроможний попит на внутрішньому ринку.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· сприяння впровадженню у виробництво інноваційної високотехнологічної продукції з
одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності;
· сприяння розширенню ринків збуту товарів підприємств міста та виведення на
міжнародний ринок місцевого виробника;
· інформування потенційних споживачів про продукцію міських товаровиробників.
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Очікувані результати:
· впровадження нових технологій, реалізація інноваційних проектів, створення
конкурентоспроможної продукції;
· оновлення основних фондів, модернізація виробництв, підвищення завантаження
виробничих потужностей;
· залучення інвестицій у промислові підприємства міста, збільшення експорту
промислової продукції;
· зростання обсягів реалізації промислової продукції на 6%.
3.3. Реалізація політики у сфері енергозбереження
Політика у сфері енергозбереження, яке є одним із визначальних факторів для
забезпечення стабільного розвитку міста, буде спрямована на зниження енергоємності
продукції та послуг у всіх галузях економіки, оптимізацію енергоспоживання та підвищення
ефективності використання енергоресурсів.
Основні проблеми:
· відсутність дієвих механізмів економічного стимулювання енергозбереження;
· недостатність коштів для фінансування енергетичних заходів та проектів.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· реалізація енергоефективних проектів, передбачених Муніципальним енергетичним
планом міста на 2013 рік;
· поступове оновлення та реконструкція теплових та водопровідних мереж міста,
підвищення енергоефективності в житловій та бюджетній сферах;
· впровадження пілотних проектів з енергозбереження за рахунок інвестицій, коштів
державного бюджету, міського бюджету та населення.
Очікувані результати:
· скорочення споживання енергоносіїв у сфері комунального господарства на 1%; у
бюджетній сфері – на 3%;
· підвищення якості надання комунальних послуг;
· зменшення втрат енергоносіїв в мережах загального користування.
3.4. Ефективне використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів
Забезпечення ефективного використання комунального майна та земельних ресурсів
шляхом застосування конкурентних та прозорих процедур набуття прав на нього, сприятиме
стабільному розвитку економіки міста.
Основні проблеми:
· низька активність потенційних покупців об’єктів приватизації в зв’язку з
обмеженістю вільних обігових коштів;
· недостатня інвестиційна привабливість об’єктів комунальної власності, які надаються
в оренду та пропонуються до продажу на аукціонах;
· обмеженість коштів на ремонт нежитлових приміщень комунальної власності;
· заборгованість за оренду нежитлових приміщень міської комунальної власності.
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Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· забезпечення відкритості та прозорості процедури надання в оренду та приватизації
комунального майна;
· раціональне використання земель міста, забезпечення прозорих і конкурентних
процедур відчуження;
· збільшення надходжень до бюджету міста від використання об`єктів комунальної
власності та відчуження майна;
· забезпечення прибуткової діяльності комунальних підприємств.
Очікувані результати:
· покращання фінансових показників господарської діяльності підприємств, організацій
та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;
· скорочення обсягів заборгованості з орендної плати за користування майном
комунальної власності;
· покращання технічного стану об’єктів нерухомого майна комунальної власності;
· надходження до бюджету міста від:
- продажу приміщень комунальної власності – 2,5 млн. грн.;
- оренди майна комунальної власності – 6,2 млн. грн.;
- від аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок – 0,6 млн. гривень.
3.5. Створення умов для залучення іноземних інвестицій та розвиток міжнародної
співпраці
Політика міської влади у інвестиційній сфері спрямовуватиметься на сприяння
залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста; підвищення іміджу міста
як території, привабливої для інвестування і співробітництва.
Основні проблеми:
· несприятливий інвестиційний клімат;
· низька зацікавленість внутрішніх інвесторів;
· недостатній рівень розвитку виробничої бази підприємств.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· сприяння підвищенню іміджу м.Хмельницького як території, привабливої до
інвестування та співробітництва;
· реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на життєдіяльність міста,
та направлені на покращання життя його мешканців;
· розповсюдження презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості міста
Хмельницького серед потенційних інвесторів, інвестиційних фондів;
· активізація роботи щодо міжнародного співробітництва та співпраці з містамипобратимами.
Очікувані результати:
· активізація інвестиційної діяльності підприємств різної форми власності;
· збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 3%.
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3.6. Сприяння розвитку підприємництва
Мале підприємництво як невід`ємний сектор економіки м.Хмельницького відіграє одну
з провідних ролей у розвитку приватного бізнесу та є важливим чинником зміцнення
економіки міста.
Основні проблеми:
· недостатність надання кредитно-фінансової допомоги суб`єктам господарювання;
· низька конкурентоспроможність в умовах зростаючого тиску з боку імпортних
товарів.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· формування сприятливого бізнес-середовища, заснованого на партнерстві влади,
бізнесу та громадськості;
· подальше удосконалення (спрощення) процедур започаткування бізнесу та отримання
дозвільних документів;
· прийняття Програми розвитку малого та середнього підприємництва міста
Хмельницького;
· забезпечення прозорості регуляторної політики.
Очікувані результати:
· зростання активності місцевої громади у вирішенні проблем розвитку міста, спільний
пошук оптимальних шляхів вирішення проблемних питань;
· забезпечення доступу підприємців до інформації про виробничі ресурси міста,
фінансово-кредитну підтримку підприємницької діяльності тощо;
· збільшення кількості господарюючих суб’єктів: юридичних осіб – на 3,0%, фізичних
осіб-підприємців на 3,5%; кількості зайнятих працівників у малому підприємництві на
10,1%;
· збільшення надходжень до міського бюджету від діяльності малого підприємництва
на 10,2%.
3.7. Розвиток торгівлі та сфери послуг
Діяльність міської влади у сфері споживчого ринку спрямовуватиметься на
максимальне задоволення потреб населення у споживчих товарах та послугах за доступними
цінами, забезпечення належного захисту прав споживачів, формування сучасної
інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення.
Основні проблеми:
· наявність стихійної торгівлі в несанкціонованих місцях;
· прояви необґрунтованих цінових коливань на окремі види споживчих товарів;
· недостатня обізнаність населення у питаннях захисту прав споживачів.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· сприяння запровадженню у місті сучасних форм торговельного обслуговування
населення;
· формування торговельної інфраструктури з урахуванням потреб та доступності
мешканців до об’єктів торгівлі і побуту;
· сприяння просуванню в торгову мережу товарів, що виробляються місцевими
виробниками;
· подальше вдосконалення ринкової інфраструктури;
· сприяння підвищенню обізнаності споживачів з питань захисту їх прав.
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Очікувані результати:
· приріст роздрібного товарообороту в діючих цінах на 8%;
· зростання в структурі товарообороту частки товарів місцевого виробництва;
· наповнення споживчого ринку необхідними для населення товарами і послугами;
· приріст обсягу реалізованих послуг населенню на 7,9%.
3.8. Інформаційна та адміністративна політика
Інформаційна та адміністративна політика Хмельницької міської ради та її виконавчих
органів здійснюється на засадах відкритості, прозорості та неухильного дотримання норм
чинного законодавства України.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність Хмельницької
міської ради та її виконавчих органів;
· організація всебічного висвітлення економічного, культурного, соціального життя
територіальної громади;
· продовження роботи над створенням конкурентоспроможного телевізійного та
радіопродукту з метою підняття рейтингу МТРК "Місто", розширення глядацької
аудиторії;
· популяризація газети "Проскурів" шляхом збагачення тематики та жанрової
різноманітності газетних матеріалів, удосконалення змістовної концепції та роботи
веб-сайту газети;
· подальше удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг;
· вдосконалення корпоративної мережі виконавчих органів міської ради;
· продовження роботи щодо запровадження електронного документообігу у
виконавчих органах міської ради;
· розвиток муніципальної геоінформаційної системи (МГІС) міста Хмельницького;
· запровадження автоматизованої системи управління міським господарством.
Очікувані результати:
· поліпшення інформаційного забезпечення населення міста;
· удосконалення якості надання адміністративних послуг.
4. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
4.1. Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку
Діяльність транспортної галузі спрямовуватиметься на задоволення потреб населення і
підприємств якісним та безпечним обслуговуванням транспортними засобами.
Основні проблеми:
· зношеність основних фондів транспортного комплексу;
· обмеженість інвестицій у техніко-технологічну модернізацію та розвиток транспорту;
· несвоєчасна та не в повному обсязі компенсація втрат від перевезень пільгових
категорій громадян підприємствам комунального транспорту.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· забезпечення стабільної та безпечної роботи всіх видів транспорту, збільшення
обсягів перевезень пасажирів;
· оновлення рухомого складу комунальних підприємств, що надають транспортні
послуги, за рахунок бюджетних коштів та власних коштів підприємств;
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· організація перевезень пасажирів за новою транспортною мережею міським
пасажирським транспортом;
· впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення роботи
міського пасажирського транспорту.
Очікувані результати:
· зростання якості надання транспортних послуг, підвищення безпеки руху транспорту;
· оновлення парку громадського транспорту та рухомого складу міського
електротранспорту;
· збільшення перевезень пасажирів на 5% в порівнянні з 2012 роком.
4.2. Розвиток будівництва та забезпечення населення доступним житлом
Політика міської влади в питаннях будівництва та забезпечення населення доступним
житлом спрямовуватиметься на регулювання планування та забудови міських територій;
створення сприятливих умов для житлового та соціально-культурного будівництва; розвиток
міської інженерної та транспортної інфраструктури; збереження історико-культурних та
архітектурних пам`яток.
Основні проблеми:
· обмеженість фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів щодо фінансування
житлового та соціально-культурного будівництва;
· відсутність детального плану території міста та плану червоних ліній, що утруднює
проведення будівельних робіт у центральній частині міста.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· розробка та затвердження проекту розміщення житлово-громадської забудови на
короткостроковий період до 2017 року з оновленням генерального плану та
коригуванням плану зонування території міста;
· розробка проекту детального планування території міста та плану червоних ліній
магістральних та житлових вулиць;
· створення та ведення містобудівного кадастру;
· розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони) у складі генерального плану міста;
· реалізація заходів Державної програми "Доступне житло".
Очікувані результати:
· введення в експлуатацію 150 тис.кв.м загальної площі житла за рахунок усіх джерел
фінансування;
· вдосконалення планування територій міста;
· вдосконалення та розвиток системи цивільного захисту міста Хмельницького.
4.3. Розвиток житлово-комунального господарства
Житлово-комунальне господарство – важлива галузь міського господарства, її
реформування та розвиток – одне з головних завдань, спрямованих на забезпечення сталого
функціонування міста та забезпечення комфортних умов проживання його мешканцям.
Основні проблеми:
· недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призводить до
морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності
комунальних об`єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та
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енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житловокомунальних послуг;
· обмеженість коштів, необхідних для капітального ремонту житлового фонду та
об’єктів благоустрою;
· невідповідність тарифів на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення для
населення фактичним витратам на їх виробництво.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг високої якості в
необхідних обсягах за економічно обґрунтованими тарифами;
· реалізація міських програм у сфері житлово-комунального господарства міста та
забезпечення його комплексного розвитку;
· продовження роботи по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та залученню населення до утримання житлового фонду;
· підвищення енергоефективності в житлово-комунальній сфері шляхом зменшення
витрат паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих технологій
у житлових будинках, на об’єктах комунального господарства;
· виконання комплексу робіт щодо вдосконалення збирання, транспортування,
утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.
Очікувані результати:
· підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи
інженерних систем;
· модернізація та технічне переоснащення підприємств житлово-комунального
господарства;
· прозорість та економічна обґрунтованість у формуванні тарифної та цінової політики
на житлово-комунальні послуги;
· підвищення безпеки дорожнього руху та особистої безпеки громадян.
5. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
5.1. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці
Сприяння створенню ефективної системи регулювання зайнятості шляхом збереження
економічної активності населення, скорочення рівня безробіття, створення нових робочих
місць, стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу, підтримки
самостійної зайнятості населення, малого і середнього підприємництва є одним із важливих
завдань міської влади.
Основні проблеми:
· існування диспропорції між попитом та пропозиціями на робочу силу;
· застосування на підприємствах, установах та організаціях режиму неповного
робочого дня, тижня;
· наявність заборгованості із виплати заробітної плати та низький її рівень;
· виплата заробітної плати у "конвертах".
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· недопущення зростання рівня безробіття;
· розширення сфери застосування праці та поліпшення структури зайнятості шляхом
створення робочих місць та легалізації вже існуючих;
· скорочення заборгованості із виплати заробітної плати;
· підвищення розміру середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у
галузях економіки;
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· зниження частки працюючих з рівнем заробітної плати, нижчим за середній показник
по місту та тих, що отримують заробітну плату у "конвертах".
Очікувані результати:
· створення 7730 нових робочих місць;
· зростання середньомісячної заробітної плати на 12%;
· скорочення заборгованості з виплати заробітної плати на 18%.
5.2. Соціальний захист вразливих верств населення
Підтримка найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних
послуг, підвищення їх якості та ефективності – головний напрямок діяльності міської влади.
Основні проблеми:
· обмеженість фінансових ресурсів для забезпечення виконання соціальних програм;
· низький рівень доходів населення.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· забезпечення реалізації міських соціальних програм спрямованих на підтримку
соціально незахищених верств населення;
· сприяння впровадженню заходів, направлених на подолання бідності;
· забезпечення повної та своєчасної виплати всіх видів соціальної допомоги.
Очікувані результати:
· стабільного функціонування соціальних закладів – надавачів соціальних послуг;
· збільшення кількості наданих соціальних послуг;
· соціальне забезпечення найуразливіших категорій громадян.
5.3. Розвиток сучасної та якісної освіти
Продовження роботи у напрямку реформування галузі освіти на основі державногромадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб
мешканців міста, дасть змогу забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти.
Основні проблеми:
· перевантаженість дошкільних навчальних закладів та неможливість 100%
задовольнити потреби в дошкільній освіті;
· невідповідність матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів сучасним вимогам (недостатній рівень комп’ютеризації,
застаріле обладнання харчоблоків тощо).
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· забезпечення якості та доступності послуг з дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти для різних категорій вихованців та учнів;
· створення належних умов для впровадження у навчально-виховний процес закладів
освіти інформаційно-комунікаційних технологій;
· забезпечення поетапного оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти
відповідно до сучасних вимог;
· розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах;
· забезпечення розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді.
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Очікувані результати:
· створення сприятливих умов для здобуття освіти за потребою усіх категорій
населення міста;
· забезпечення розвивального, інноваційного характеру освіти, підвищення
результативності навчальних досягнень школярів;
· оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.
5.4. Забезпечення доступності якісних медичних послуг
Діяльність у галузі охорони здоров’я передбачатиме подальший розвиток первинної
медико-санітарної допомоги, підвищення якості та ефективності медичних послуг,
покращання стану здоров’я мешканців міста.
Основні проблеми:
· недостатність фінансування для оснащення лікувально-профілактичних закладів
відповідно до табелів оснащення з метою забезпечення гарантованого рівня медичної
допомоги населенню міста;
· високий рівень захворюваності населення на окремі соціально значущі та соціально
небезпечні хвороби;
· низький рівень профілактики й частки первинної медико-санітарної допомоги у
структурі медичних послуг.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів шляхом створення центрів
первинної медико-санітарної допомоги та розширення мережі амбулаторій загальної
практики сімейної медицини;
· підвищення якості та доступності медичних послуг на засадах загальної практики
сімейної медицини;
· проведення пропаганди здорового способу життя та раннього виявлення захворювань;
· покращення матеріально-технічної бази медичних закладів.
Очікувані результати:
· зниження загального коефіцієнта дитячої смертності до 9,0 проміле, недопущення
материнської смертності;
· зниження смертності від гострих серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань
на 2,5%;
· забезпечення нормативного рівня охоплення населення профілактичними заходами;
· зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.
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5.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Реалізація молодіжної та сімейної політики здійснюватиметься шляхом профілактики
негативних соціальних явищ у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу
життя, підтримки творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля.
Основні проблеми:
· низький рівень участі молоді в процесі формування і реалізації молодіжної політики;
· низький рівень культури сімейних стосунків, формування та розвитку сімейних
цінностей;
· низький рівень забезпеченості житлом молодих сімей, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді,
реалізації їх творчого потенціалу, формування національної свідомості, здорового
способу життя, правової культури;
· створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, підтримка
молодіжних підприємницьких ініціатив;
· сприяння реалізації права дитини на виховання в сім'ї, розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
· забезпечення захисту майнових прав дітей з урахуванням вимог чинного
законодавства;
· проведення різнопланових заходів за участю дітей та молоді, підтримка проектів
громадських дитячих і молодіжних організацій.
Очікувані результати:
· забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;
· збільшення кількості дітей та молоді, охоплених заняттями в різноманітних гуртках та
клубах за місцем проживання на 5%;
· зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування та кількості дітей,
влаштованих в інтернатні заклади на 20%;
· збільшення кількості дітей, влаштованих на сімейні форми виховання на 20%.
5.6. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту
Діяльність у сфері фізичної культури та спорту спрямовуватиметься на підвищення
рівня охоплення населення заняттями фізичною культурою і спортом, підтримку
спортивного руху, реалізацію оздоровчих програм та розвиток всіх видів спорту.
Основні проблеми:
· застаріла матеріально-технічна база та спортивне устаткування, незадовільний стан
спортивних споруд у місті;
· недостатнє забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл кваліфікованими
тренерськими кадрами.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних
закладах, місцях масового відпочинку громадян та серед інвалідів;
· забезпечення умов для розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та
не олімпійських видів спорту;
· удосконалення матеріально-технічної бази спортивних закладів, облаштування
спортивних майданчиків в мікрорайонах міста та місцях масового відпочинку;
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· виховання у молодого покоління відповідального ставлення до власного здоров’я,
реалізація заходів, направлених на пропаганду здорового способу життя.
Очікувані результати:
· залучення більшої кількості людей до регулярних занять фізичною культурою та
спортом;
· забезпечення населення сучасними фізкультурно-спортивними залами та
спортивними майданчиками;
· досягнення високих результатів виступів міських спортсменів на спортивних
змаганнях різних рівнів.
5.7. Задоволення культурних потреб людини
Політика у сфері культури спрямовуватиметься на збереження культурного
потенціалу міста та всебічне задоволення культурно-мистецьких та інформаційних потреб
його мешканців.
Основні проблеми:
· необхідність оновлення матеріально-технічної бази установ культури.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· підвищення рівня задоволення культурних потреб мешканців міста;
· створення міського палацу культури і кіно на базі кінотеатру імені Т.Г.Шевченка;
· підтримка народних аматорських та муніципальних колективів міста, сприяння у
здійсненні концертно-гастрольної діяльності мистецьких колективів;
· поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури та художніх колективів;
· залучення інвестицій для розвитку галузі;
· створення самостійного підрозділу охорони культурної спадщини в місті.
Очікувані результати:
· підвищення якості надання культурно-мистецьких послуг населенню;
· поліпшення умов для організації та проведення загальноміських мистецьких заходів,
проведення гурткової та клубної роботи, здобуття початкової мистецької освіти;
· популяризація історії та культури міста Хмельницького через активізацію музейної та
бібліотечної роботи, заохочення дітей та молоді до читання.
6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
6.1. Збереження довкілля
Основні напрямки діяльності в сфері екології – гарантування екологічно безпечного
природного середовища для життя і здоров'я населення.
Основні проблеми:
· зростання забрудненості питної води централізованого та децентралізованого
водопостачання через забруднення ґрунтів та поверхневих водойм міста через
зношеність існуючих очисних споруд та каналізаційних мереж;
· необхідність будівництва нового полігону твердих побутових відходів та
інтенсивного запровадження роздільного збору відходів;
· необхідність у проведенні дегазації полігону, забезпеченні повноцінною системою
пожежегасіння та утилізації фільтрату;
· необхідність у збільшенні кількості зелених зон загального користування відповідно
до Генерального плану міста.
21

Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· організація та виконання комплексу заходів щодо покращення екологічного стану
атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з відходами;
· реконструкція водно-каналізаційного господарства;
· проведення робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм;
· залучення інвестицій на будівництво сміттєпереробного заводу;
· підвищення рівня екологічної свідомості та поінформованості громадян.
Очікувані результати:
· покращення стану навколишнього природного середовища та санітарного стану міста;
· покращання якості питної води централізованого та децентралізованого
водопостачання.
6.2. Підвищення безпеки життя та охорона праці
Зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення і території
міста від надзвичайних ситуацій – головна стратегічна мета діяльності у сфері техногенної
безпеки.
Головні цілі та завдання на 2013 рік:
· виконання завдань з попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на території міста;
· забезпечення підготовки сил цивільного захисту та населення міста до дій в умовах
надзвичайних ситуацій;
· створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
· надання методичної допомоги юридичним та фізичним особам з питань впровадження
в дію системи управління охороною праці та здійснення контролю за дотриманням
вимог чинного законодавства з питань охорони праці.
Очікувані результати:
· зменшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру та зниження
матеріальних затрат на їх ліквідацію;
· підвищення готовності органів управління і сил реагування до дій при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
· зменшення рівня виробничого травматизму.
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Додаток 1

№
з/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань
програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік
Термін
Виконавець
Зміст заходу
виконання
1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
1.1. Проведення ефективної бюджетної та податкової політики
Фінансове управління
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень протягом року
до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії
бюджетних коштів
Здійснювати контроль за ефективним та цільовим використанням протягом року
Фінансове управління,
бюджетних коштів
Департамент економіки
Запобігати та протидіяти виникненню на території міста схем мінімізації протягом року
ДПІ у м.Хмельницькому
сплати податків, зборів та платежів
Посилити контроль за сплатою поточних платежів по всіх видах податків
протягом року
ДПІ у м.Хмельницькому
для недопущення виникнення заборгованості по їх сплаті
протягом року
ДПІ у м.Хмельницькому
Вжити заходи, спрямовані на погашення податкового боргу по платежах до
бюджетів усіх рівнів (контрольні перевірки, заслуховування керівників
підприємств-боржників, направлення позовів до суду, розстрочення
податкового боргу тощо)
Розширити базу оподаткування по платі за землю шляхом залучення нових протягом року
ДПІ у м.Хмельницькому
землекористувачів (юридичних та фізичних осіб)
ДПІ у м.Хмельницькому
Здійснювати систематичний моніторинг фінансових результатів діяльності протягом року
юридичних осіб, які зменшили перерахування податку на доходи фізичних
осіб (не виплачують заробітну плату, виплачують менше законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати) і при цьому, згідно з
даними фінансової звітності, отримують прибутки та нарощують обсяги
виробництва або обсяги капітальних інвестицій
1.2. Модернізація промислово-технологічного потенціалу та сприяння впровадженню інновацій
Створювати сприятливі умови для нарощування обсягів промислового протягом року
Департамент економіки
виробництва та залучення інвестицій на розвиток промислової галузі міста
ПАТ “Укрелектроапарат”
Виготовити трансформатори та трансформаторні підстанції з покращеними протягом року
технічними
параметрами
для
технічного
переоснащення
ПАТ
“Хмельницькобленерго”

Джерела
фінансування

-

-

-
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

Забезпечити нарощування потужностей для збільшення виробництва
тягових трансформаторів
Впровадити у виробництво автомат цвяховий АГ 4117

протягом року

ПАТ “Укрелектроапарат”

протягом року

ПАТ “Хмельницький завод
КПУ “Пригма-Прес”
ДП “Новатор”

Впровадити виробничий комплекс з нанесення захисних металічних, протягом року
оксидних та неорганічних лакофарбових покриттів
Провести технічне переоснащення виробництва по виготовленню: системи протягом року
попередження зіткнення літаків у повітрі СПС-2000, метеонавігаційних
радіолокаційних станцій “Буран-А”, багатофункціонального індикатора
“МФИ БР-457”, адресного відповідача режиму “S” - БР-210”
Запровадити виробництво діагностичної апаратури для терапевтичного протягом року
лікування
1.3. Реалізація політики у сфері енергозбереження
Впроваджувати енергоефективні заходи у бюджетних закладах (заміна
протягом року
вікон, ламп розжарювання тощо)

ДП “Новатор”

ДП “Новатор”

кошти
підприємства
кошти установ

протягом року

Управління освіти,
охорони здоров’я
культури та туризму,
молоді та спорту
Управління освіти

протягом року

Управління освіти

протягом року

20.

Провести заміну електричних конфорок на енергозберігаючі в закладах
освіти (120 од.)
Провести утеплення фасаду, горищного перекриття, заміну вікон та дверей
ЗОШ №18 на вул.Купріна,12
Провести утеплення фасаду, горищного перекриття, заміну вікон та дверей
в міській поліклініці №1 на вул.Подільській,54
Впровадити пристрої контролю освітлення в місцях загального
користування багатоквартирних житлових будинків (100 од.)
Провести заміну зношених трубопроводів на попередньоізольовані труби

21.

Провести реконструкцію теплової мережі до мікрорайону “Озерна”

протягом року

22.

Провести модернізацію котельні на вул.Тернопільська,14/3 із заміною котла
ТВГ-8
Провести переобладнання центрального теплового пункту під котельню на
вул.Молодіжна,15/1

протягом року

Управління охорони
здоров’я
Управління житловокомунального господарства
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
КП “Південно-Західні
тепломережі”
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
КП “Південно-Західні
тепломережі”
КП “Південно-Західні
тепломережі”

16.
17.
18.
19.

23.

кошти
підприємства
кошти
підприємства
кошти
підприємства
власні кошти

протягом року
протягом року

протягом року

міський
бюджет
державний
бюджет
державний
бюджет
кошти ЖЕКів
кошти
підприємств
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет,
кошти
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

Провести реконструкцію теплової мережі від ТК-215 до ВТ-1 на
Львівському шосе,43/3
Провести реконструкцію котельні із заміною котлів КВГ-4 на 2 котли
КОЛВІ-4000 на вул.Сковороди,11
Провести реконструкцію насосного парку котелень із заміною на сучасні
аналоги зі збереженням необхідних характеристик
Провести модернізацію технічного обладнання ГКНС

протягом року

КП “Південно-Західні
тепломережі”
протягом року
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
протягом року
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
протягом року
МКП
“Хмельницькводоканал”
протягом року
МКП
Провести технічне переоснащення міського водозабору ВНС-3
“Хмельницькводоканал”
Провести
модернізацію
ВНС-10
з
встановленням
сучасних протягом року
МКП
енергозберігаючих насосних агрегатів (перший підйом)
“Хмельницькводоканал”
1.4. Ефективне використання об’єктів комунальної власності та земельних ресурсів
протягом року
Управління земельних
Забезпечити конкурентне та прозоре середовище під час продажу 24
ресурсів та земельної
земельних ділянок та передачі їх в оренду шляхом проведення земельних
реформи
аукціонів
Забезпечити виконання аерофотозйомки та виготовлення ортофотопланів
протягом року
Управління земельних
міста Хмельницького
ресурсів та земельної
реформи
Завершити інвентаризацію майна міської комунальної власності
протягом року
Управління комунального
майна
Завершити виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв про
протягом року
Управління міської ради,
право власності на нерухоме майно територіальної громади міста
установи та організації –
балансоутримувачі
Посилити претензійно-позовну роботу по стягненню заборгованості по протягом року
Управління комунального
орендній платі за оренду нежитлових приміщень комунальної власності
майна
Провести капітальні ремонти будівель та приміщень з метою збільшення протягом року
МКП по утриманню
терміну їх експлуатації та привабливості для потенційних орендарів
нежитлових приміщень
комунальної власності

підприємства
міський
бюджет
кошти
підприємства
кошти
підприємства
міський
бюджет
кошти
підприємства
кошти
підприємства
міський
бюджет
міський
бюджет
власні кошти

1.5. Створення умов для залучення іноземних інвестицій та розвиток міжнародної співпраці
36.
37.

Розробити презентаційно-інформаційні матеріали щодо інвестиційного та
експортного потенціалу міста
Поширювати серед потенційних інвесторів презентаційно-інформаційні

протягом року

Департамент економіки

-

протягом року

Департамент економіки
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

матеріали про інвестиційний потенціал міста на всеукраїнських та
міжнародних заходах (виставках, конференціях, симпозіумах, круглих
столах)
протягом року
Забезпечити проведення повторного інвестиційного конкурсу з реалізації
інвестиційного проекту “Реконструкція кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка у палац
культури і кіно та будівництво нежитлового приміщення у підземному
просторі під кінотеатром”
протягом року
Забезпечити підготовку документів для подання інвестиційних проектів до
участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування 2013 року
протягом року
Інформувати комунальні підприємства, управління та відділи виконавчого
комітету міської ради про оголошення інвестиційних та грантових
конкурсів, надавати методичні та практичні рекомендації по підготовці
інвестиційних та грантових проектів
протягом року
Приймати участь в організації та проведенні переговорів, зустрічей з
іноземними та вітчизняними суб’єктами господарювання з метою залучення
коштів для реалізації інвестиційних проектів
протягом року
Забезпечити оприлюднення інформації про інвестиційні можливості міста
на веб-сайті Хмельницької міської ради, в тому числі: про вільні земельні
ділянки, приміщення комунальної власності, виробничі площі підприємств
тощо
протягом року
Сприяти розвитку співробітництва з містами-побратимами, міжнародними
організаціями у сферах освіти, науки, культури, туризму та спорту,
приймати участь в культурних обмінах, святкуванні днів міст
1.6. Сприяння розвитку підприємництва
Забезпечити ефективну роботу Центру надання адміністративних послуг та
протягом року
подальше удосконалення системи надання адміністративних послуг
протягом року
Забезпечити дотримання вимог Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” при підготовці та
прийнятті проектів регуляторних актів (у т. ч. оприлюднення регуляторних
актів, проведення громадських слухань, оцінка регуляторного впливу,
звітування тощо)
протягом року
Проводити тренінги, семінари, круглі столи для суб’єктів підприємницької
діяльності з питань започаткування та ведення бізнесу, вирішення
проблемних питань

Департамент економіки

-

Департамент економіки

-

Департамент економіки

-

Департамент економіки

-

Департамент економіки
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”

-

Департамент економіки

-

Центр надання
адміністративних послуг
Департамент економіки

-

Центр підтримки малого
підприємництва,
міський центр зайнятості,
ДПІ у м.Хмельницькому,

-
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47.

Забезпечити виплату одноразової допомоги
започаткування підприємницької діяльності

48.

Залучати суб’єкти малого і середнього підприємництва до участі у
протягом року
конференціях, виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном
1.7. Розвиток торгівлі та сфери послуг
Сприяти розширенню мережі об’єктів торгівлі та ресторанного протягом року
господарства
Сприяти розбудові інфраструктури ринків
протягом року
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та протягом року
суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та побуту щодо:
- дотримання вимог Закону України “Про захист прав споживачів”;
- змін у чинному законодавстві з питань торгівлі та надання послуг.
Проводити конкурси професійної майстерності "Кращий кухар" та “Кращий протягом року
продавець”
Проводити заходи, спрямовані на припинення несанкціонованої торгівлі на
протягом року
вулицях міста
протягом року
Організовувати рейдові перевірки з дотримання правил торгівлі та
санітарно-епідеміологічних вимог на підприємствах торгівлі, громадського
харчування, побуту та ринках міста
Проводити ярмарки сезонного продажу сільськогосподарської продукції та
протягом року
продукції місцевих товаровиробників
1.8. Інформаційна та адміністративна політика
Вдосконалити роботу Центру надання адміністративних послуг

49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.

56.

57.

по

безробіттю

для

Висвітлювати діяльність міської ради та її виконавчих органів на
офіційному веб-сайті міської ради, у засобах масової інформації

протягом року

протягом року

департамент економіки
Міський центр зайнятості

Департамент економіки,
Хмельницька ТПП

Фонд загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
-

Управління торгівлі

-

Управління торгівлі
Управління торгівлі

-

Управління торгівлі

-

Управління торгівлі

-

Управління торгівлі

-

Управління торгівлі

-

Центр надання
адміністративних послуг,
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
Управління організаційноінформаційної роботи та
контролю,

-

-
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58.

Забезпечити належний доступ до нормативних актів міської ради,
виконавчого комітету шляхом оприлюднення їх на офіційному веб-сайті
міської ради

протягом року

59.

Забезпечити
проведення прямих телефонних ліній “Міська влада
відповідає” та функціонування “телефону довіри”

протягом року

60.

Продовжити взаємодію міської влади з об’єднаннями громадян в рамках
діяльності громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької
міської ради
Вдосконалити єдину інформаційну систему комунальних платежів міста та
формувати базу даних відомостей про забезпеченість житловою площею та
комунальними послугами населення для спрощення процедури надання
субсидій
Вдосконалити корпоративну мережу виконавчих органів міської ради
(побудова
волоконно-оптичної
лінії
зв’язку
для
забезпечення
безперебійного, швидкісного та захищеного зв’язку)

протягом року

61.

62.

63.

Продовжити роботи щодо запровадження електронного документообігу у
виконавчих органах міської ради

протягом року

протягом року

протягом року

ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
відділ сприяння діяльності
депутатів, загальний відділ
Управління організаційноінформаційної роботи та
контролю, відділ роботи із
зверненнями громадян
Управління організаційноінформаційної роботи та
контролю
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
управління капітального
будівництва департаменту
архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів.
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”
ХМКП
“Хмельницькінфоцентр”,
ЦНАП, загальний відділ,
відділ роботи із
зверненнями громадян,
управління капітального
будівництва департаменту
архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів

-

-

-

-

державний
бюджет,
міський
бюджет

державний
бюджет

2. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
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2.1. Розвиток транспортної інфраструктури та зв’язку
64.

Провести аналіз ефективності нової транспортної мережі

протягом року

65.

Придбати тролейбуси

протягом року

Управління транспорту
та зв’язку
ХКП “Електротранс”

66.

Побудувати розв’язку тролейбусної мережі на перетині Львівського шосе та
вул.Тернопільської

протягом року

ХКП “Електротранс”

67.

Обладнати транспортні засоби міських перевізників GPS навігаторами

протягом року

Управління транспорту та
зв’язку

68.

Провести демонтаж старих та встановлення нових павільйонів для
очікування пасажирами транспорту на зупинках

протягом року

69.

70.

71.
72.
73.
74.

Комунальне підприємство
по організації роботи
міського пасажирського
транспорту
2.2. Розвиток будівництва та забезпечення населення доступним житлом
протягом року
ХКП “Електротранс”
Розпочати реконструкцію незавершеної будівництвом будівлі майстерні по
ремонту силових трансформаторів під гуртожиток для малих сімей на
вул.Кам’янецька,94/2
Облдержадміністрація
Продовжити будівництво житлового будинку на 360 квартир на протягом року
вул.Гастелло,15 ІІ черга в рамках виконання державної програми
забезпечення молоді житлом
Продовжити реалізацію заходів Державної програми “Доступне житло” в протягом року
Управління капітального
мікрорайоні Озерна
будівництва
Завершити будівництво зовнішнього ліфта до приміщення спеціалізованої протягом року
Управління капітального
загальноосвітньої школи №8 на вул.Гайдара,34
будівництва
Провести капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального протягом року
Управління капітального
закладу №36 на пр.Миру,84/2
будівництва
Розпочати будівництво дошкільного навчального закладу на 140 місць на протягом року
Управління капітального
провулку Шостаковича,28-А
будівництва

міський
бюджет,
державний
бюджет
міський
бюджет,
кошти
підприємства
кошти
перевізників
кошти
інвесторів

міський
бюджет
державний
бюджет
державний
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет,
державний
бюджет
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протягом року

77.

Продовжити будівництво (улаштування покрівлі) пожежного депо на
вул.Озерна,20/1
Розробити та затвердити проект розміщення житлово-громадської забудови
на короткостроковий період до 2017 року з оновленням Генерального плану
та коригуванням плану зонування території міста
Розробити проект детального плану забудови центральної частини міста

78.

Розробити план червоних ліній магістральних вулиць міста

протягом року

79.

Розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту протягом року
(цивільної оборони) на мирний та особливий періоди у складі Генерального
плану м.Хмельницького
Продовжити створення Єдиного державного реєстру громадян, які протягом року
Відділ обліку та розподілу
потребують поліпшення житлових умов
житлової площі
2.3. Розвиток житлово-комунального господарства
Забезпечити належне утримання та ефективну експлуатацію житлового протягом року
Управління житловофонду шляхом проведення капітального ремонту покрівель, сантехнічних
комунального
мереж, фасадів тощо
господарства
Провести утеплення житлових будинків на вулицях: Прибузька,4, протягом року
Управління житловоКурчатова,1-Д, Перемоги,1 на умовах співфінансування
комунального господарства

75.
76.

80.

81.

82.

протягом року
протягом року

Управління капітального
будівництва
Управління архітектури та
містобудування

міський
бюджет
кошти
інвесторів

Управління архітектури та
містобудування
Управління архітектури та
містобудування
Управління архітектури та
містобудування

міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет

протягом року

Управління житловокомунального
господарства

84.

Забезпечити прийняття у комунальну власність гуртожитків підприємств та
організацій:
Хмельницької
дирекції
УДППЗ
“Укрпошта”
на
вул.Кам'янецька,169; ТДВ “Хмельницький завод будівельних матеріалів” на
вул.Інститутська,13
та
вул.Кам'янецькій,149;
Хмельницького
автопідприємства №16854 на вул.Кам'янецька,139-А
Покращити матеріально-технічну базу комунальних підприємств

протягом року

85.

Сприяти створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

протягом року

86.

Забезпечити передачу одно- та двоповерхових будинків, в яких всі квартири
є приватною власністю, у власність мешканцям

протягом року

Управління житловокомунального
господарства
Управління житловокомунального
господарства
Управління житловокомунального

83.

-

державний,
міський
бюджети
міський
бюджет,
кошти
мешканців
-

міський
бюджет
-

-

30

Забезпечити належне утримання та ремонт об’єктів благоустрою (зелені
насадження, штучні споруди, малі архітектурні форми, кладовища, мережі
зовнішнього освітлення міста, фонтани тощо), санітарне очищення та
прибирання міста
Продовжити роботи по облаштуванню дитячих та спортивних майданчиків

протягом року

89.

Провести капітальний та поточний ремонти вулично-дорожньої мережі
міста

протягом року

90.

Забезпечити безпечні умови дорожнього руху (ремонт світлофорних
об’єктів, нанесення дорожньої розмітки, заміна та експлуатація дорожніх
знаків тощо)
Продовжити роботу щодо приведення до економічно обґрунтованого рівня
тарифів на житлово-комунальні послуги
Продовжити будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка
Красилівського району до м.Хмельницького

протягом року

87.

88.

91.
92.

93.

протягом року

протягом року
протягом року

Управління житловокомунального
господарства
Управління житловокомунального господарства
МКП
“Хмельницькводоканал”
МКП
“Хмельницькводоканал”

протягом року

МКП
“Хмельницькводоканал”
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»
КП “Південно-Західні
тепломережі”

94.
95.

Провести реконструкцію котелень на вул.Кам'янецька,48, Сквороди,11

протягом року

96.

Завершити реконструкцію котелень на вул.Водопровідна,48, Рибалко,32 та
на проспекті Миру,99/101
Замінити насосний парк на котельнях на вул.Трембовецька,51,
Кам'янецька,63,82, Трудова,11 та Чорновола,122
Впровадити когенераційну установку на базі газопоршневого двигуна на
котельні на вул.Північна,2

протягом року

98.

Управління житловокомунального
господарства
Управління житловокомунального
господарства

протягом року

Побудувати станцію підсилення тиску холодної води в мікрорайоні
“Лезневе”
Провести модернізацію запірної арматури на ВНС та мережах

97.

господарства
Управління житловокомунального
господарства

протягом року
протягом року

міський
бюджет
міський
бюджет
державний,
обласний,
міський
бюджети
міський
бюджет
державний,
міський
бюджети
міський
бюджет
кошти
підприємства
кошти
підприємства
кошти
підприємства
кошти
підприємства
кредитні
кошти,
кошти
підприємства
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3. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
99.

100.

101.

102.

103.
104.

105.

106.

107.

3.1. Підвищення рівня зайнятості населення та оплати праці
протягом року
Проводити моніторинги створення нових робочих місць, стану ринку праці,
Управління праці та
працевлаштування осіб з обмеженими можливостями
соціального захисту
населення
Управління праці та
Вживати заходи щодо підвищення рівня середньої заробітної плати та протягом року
соціального захисту
погашення заборгованості із її виплати на підприємствах міста (проведення
населення
засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати
податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій,
інших соціальних виплат, робочої групи зі сприяння легалізації “тіньової”
зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати, перевірки з питань
дотримання законодавства про працю тощо)
протягом року
Проводити
інформаційно-роз’яснювальні
заходи
серед
суб’єктів
Управління праці та
господарювання та працівників щодо запобігання явища “тіньової”
соціального захисту
зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати
населення, міський центр
зайнятості
Забезпечити роботу телефонів “гарячої лінії” (70-41-46, 65-42-81) для протягом року
Управління праці та
звернень громадян міста з питань законодавства про працю
соціального захисту
населення
Сприяти скороченню безробіття шляхом працевлаштування незайнятого протягом року
Міський центр зайнятості,
населення на вільні та новостворені робочі місця
роботодавці
Забезпечити розширення спектру професійної підготовки та перепідготовки протягом року
Міський центр зайнятості,
безробітних під конкретні замовлення роботодавців та сприяти їх
роботодавці
працевлаштуванню після навчання
Залучати безробітних до громадських робіт
протягом року
Міський центр зайнятості,
роботодавці
Сприяти створенню робочих місць для працевлаштування окремих
соціально – демографічних груп населення (молоді, якій надається перше
робоче місце, жінок з дітьми, інвалідів)
Проводити профорієнтаційні заходи для молоді, яка навчається в
загальноосвітніх навчальних закладах (ярмарки професій, марафони
робітничих професій, тижні профорієнтації, презентації професій,
професіографічні екскурсії на ринкоутворюючі підприємства), спрямовані
на підвищення престижу робітничих професій

протягом року

Міський центр зайнятості,
роботодавці

протягом року

Управління освіти,
Міський центр зайнятості,
роботодавці

-

-

-

-

ФЗДССВБ
ФЗДССВБ,
міський
бюджет
ФЗДССВБ

-
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108.

Сприяти працевлаштуванню категорії громадян, що мають додаткові
гарантії на вільні вакантні робочі місця, надавати консультації, проводити
ярмарки та міні ярмарки вакансій тощо

протягом року

Міський центр зайнятості,
роботодавці,
Фонд інвалідів

-

3.2. Соціальний захист вразливих верств населення
109.

110.

111.

112.

Забезпечити своєчасне призначення та виплату з державного бюджету всіх
видів соціальних державних допомог, в тому числі житлових субсидій,
відповідно до вимог чинного законодавства
Забезпечити фінансову підтримку малозабезпеченим верствам населення за
рахунок коштів міського бюджету шляхом:
- надання житлових субсидій сім’ям, що складаються лише з
непрацездатних громадян, інвалідів І, ІІ групи та перебувають на обліку
в територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), дітей круглих сиріт, дітей, які залишилися без
батьківського піклування;
- надання 50% пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям, в
складі яких двоє і більше інвалідів І групи;
- виплати грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування;
- доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам,
визволителям міста Хмельницького від німецько-фашистських
загарбників та колишнім політв’язням та репресованим;
- виплати одноразової грошової допомоги пенсіонерам, інвалідам,
малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися в складних
життєвих обставинах
Провести капітальний ремонт житлових будинків і квартир інвалідів війни,
членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб,
малозабезпечених верств населення
Забезпечити стабільне функціонування соціальних закладів з надання
соціальних послуг
нагоди

святкування

протягом року
протягом року

протягом року

протягом року

113.

Забезпечити проведення заходів з
релігійних, професійних та інших свят

державних,

протягом року

114.

Проводити привітання жителів міста Хмельницького, яким виповнюється
100 і більше років

протягом року

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення

державний
бюджет

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту

державний,
міський
бюджет
міський
бюджет

міський
бюджет

міський
бюджет
міський
бюджет
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115.

Надати фінансову підтримку громадським організаціям, в тому числі
громадським організаціям інвалідів та ветеранів

протягом року

населення
Управління праці та
соціального захисту
населення

міський
бюджет

3.3. Розвиток сучасної та якісної освіти
протягом року

Управління освіти

117.

Виділити кошти на проведення капітального ремонту в 10 шкільних
закладах та в 10 дошкільних закладах
Відкрити в дошкільних навчальних закладах додатково 14 груп: в ДНЗ №11
на вул.Якіра,7 (3 групи), в ДНЗ №43 на вул.Молодіжна,5/1 (5 груп), ДНЗ
№36 на проспекті Миру,84/2 (6 груп)

протягом року

Управління освіти

118.

Придбати меблі для додаткових дошкільних груп

протягом року

Управління освіти

119.

Оновити світлове оформлення сцени Палацу творчості

протягом року

Управління освіти

120.

Провести ремонт обладнання спортивних, ігрових майданчиків та території
дошкільних навчальних закладів
Придбати комп’ютерні класи, мультимедійні дошки, обладнання для
профільних класів загальноосвітніх шкіл
Забезпечити
сучасним
корекційно-відновлювальним
обладнанням
спеціальні групи для дітей з вадами зору ДНЗ №38
Організувати надання психолого-медико-педагогічних консультацій на
постійній основі при управлінні освіти
Забезпечити участь учителів у конкурсі “Учитель року” та інших фахових
конкурсах
Відкрити фізико-математичну школу для обдарованих дітей міста

протягом року

Управління освіти

протягом року

Управління освіти

протягом року

Управління освіти

міський
бюджет
міський
бюджет,
спонсорські
кошти
міський
бюджет
міський
бюджет
спонсорські
кошти
міський
бюджет
грантові кошти

протягом року

Управління освіти

-

протягом року

Управління освіти

протягом року

Управління освіти

протягом року

Управління освіти

протягом року

Управління освіти

протягом року

Управління освіти

міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет

116.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Забезпечити участь міських учнівських команд у обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних предметних олімпіадах, конкурсах
Здійснювати виплату персональних стипендій міської ради для обдарованих
дітей, талановитої молоді та молодих митців міста Хмельницького
Забезпечити виплату премії міської ради кращим педагогічним працівникам
навчальних закладів міста, викладачам шкіл естетичного виховання та
провідним митцям м.Хмельницького
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129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

протягом року
Управління освіти
Забезпечити всебічну допомогу дітям пільгових категорій:
- надати грошову допомогу дітям-сиротам-випускникам 9-х, 11-х класів;
- надати грошову допомогу дітям-сиротам, яким у 2013 році
виповнюється 18 років;
- забезпечити дітей-сиріт шкільною та спортивною формами;
- надати матеріальну допомогу для здобуття вищої освіти студентам
пільгових категорій;
- організувати безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Управління освіти
Здійснювати ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання протягом року
(архітектурна
доступність
приміщень,
спеціальне
обладнання,
інформаційно-технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення) в
кожному навчальному закладі міста
Управління освіти
Забезпечити роботу пришкільних оздоровчих таборів з денним протягом року
перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах, Палаці творчості
дітей та юнацтва, Дитячо-юнацькому оздоровчому комплексі “Чайка”
Забезпечити створення спеціальних груп для занять фізичною культурою та
протягом року
Управління освіти
спортом у навчальних закладах міста для дітей з особливими потребами
3.4. Забезпечення доступності якісних медичних послуг
Управління охорони
Продовжити облаштування амбулаторій загальної практики - сімейної протягом року
здоров’я
медицини та дооснащення підрозділів територіальних поліклінік
необхідним устаткуванням: ЕКГ апаратами, автомобілями для забезпечення
невідкладної медичної допомоги, сумками-укладками для лікарів загальної
практики сімейної медицини
Забезпечити якісну та сучасну діагностику туберкульозу на ранніх стадіях
протягом року
Управління охорони
здоров’я
(лабораторне
обстеження,
рентгенологічне
обстеження,
туберкулінодіагностика)
Забезпечити виконання Цільової програми “Цукровий діабет” шляхом протягом року
Управління охорони
впровадження ранньої діагностики захворювання на цукровий діабет із
здоров’я
застосуванням сучасних лабораторних досліджень (глікозильований
гемоглобін), аналіз крові на цукор, придбання
цукрознижуючих
таблетованих препаратів, глюкометрів та полоски; апарату цілодобового
моніторингу глюкози
Забезпечити вільний доступ до консультування та безоплатного тестування протягом року
Управління охорони
на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення
здоров’я

міський
бюджет

власні кошти

міський
бюджет
державний,
міський
бюджети
державний,
міський
бюджети
обласний,
міський
бюджети

державний
бюджет
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137.

138.

139.

140.
141.
142.
143.
144.

145.

Забезпечити
виконання
“Загальнодержавної
програми
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 20092015 роки” шляхом:
- проведення вакцинації проти грипу населенню міста “групи ризику” за
епідемічними показами щеплень;
- профілактичних щеплень дітей та дорослих від керованих інфекцій,
згідно Календаря щеплень
Забезпечити виконання Загальнодержавної програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки (виявляти на ранніх
стадіях онкологічні захворювання, забезпечити належний рівень лікування
хворих, проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення щодо
ризиків виникнення онкологічних захворювань)
Забезпечити виконання Державної програми “Репродуктивне здоров'я нації”
на період до 2015 року шляхом:
- оснащення акушерських стаціонарів необхідними витратними
матеріалами
(одноразовими
вакуумекстракторами,
фетальними
моніторами, інфузоматами, вакуум-аспіраторами) для впровадження
сучасних перинатальних технологій;
- проведення просвітницької роботи серед дітей, підлітків та молоді з
питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики
інфекцій, які передаються статевим шляхом та ВІЛ
Сприяти покращанню матеріально-технічного забезпечення лікувальних
закладів
Провести щорічний медичний огляд та лікування дітей-інвалідів, дітейсиріт та дітей з багатодітних сімей
Забезпечити слуховими апаратами інвалідів з вадами слуху (відповідно до
звернень)
Забезпечити пільгове зубопротезування соціально незахищеним верствам
населення
Розробити Програму комп’ютеризації та оснащення інформаційнотелекомунікаційними засобами мережу первинної ланки медичної допомоги

протягом року

Управління охорони
здоров’я

державний
бюджет

протягом року

Управління охорони
здоров’я

державний,
міський
бюджети

протягом року

Управління охорони
здоров’я

Державний
бюджет,
міський
бюджет

протягом року

Управління охорони
здоров’я
Управління охорони
здоров’я
Управління охорони
здоров’я
Управління охорони
здоров’я
Управління охорони
здоров’я

міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
обласний
бюджет
міський
бюджет

протягом року
протягом року
протягом року
протягом року

3.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді, захист прав дітей
Здійснювати соціальний супровід багатодітних сімей міста
протягом року
Управління праці та
соціального захисту

Державний
бюджет,
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населення
146.

Проводити заходи спрямовані на підвищення престижу сім’ї та посилення
сімейних орієнтацій населення

147.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, що потребують особливої червень-серпень
соціальної уваги та підтримки в дитячих оздоровчих закладах
Придбати спортивний інвентар для клубів міського Центру по роботі з протягом року
дітьми та підлітками за місцем проживання
Забезпечити проведення розважальних заходів для молоді (до дня протягом року
закоханих, дня молоді, дня студента тощо)
Проводити заходи з профілактики негативних явищ у молодіжному протягом року
середовищі (лекції, тренінги, вуличні акції, індивідуальні консультації
тощо)
Забезпечити функціонування профільних закладів: Центру роботи з дітьми протягом року
та підлітками, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, СКЦ
“Плоскирів”
Забезпечити підтримку молодіжних, дитячих громадських організацій та протягом року
обдарованої молоді
Сприяти реалізації права дитини на виховання в сім’ї розвитку сімейних протягом року
форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
Забезпечити своєчасне виявлення та превентивне виховання дітей, які протягом року
опинились у складних життєвих обставинах
Проводити просвітницьку роботу та надання правової допомоги батькам та протягом року
учням загальноосвітніх закладів міста
Забезпечити проведення святкових заходів для дітей до Міжнародного дня протягом року
захисту дітей, Дня знань, Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних
свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і тих,
які виховуються в складних матеріально-побутових умовах
3.6. Задоволення культурних потреб людини
Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних, протягом року
народних, професійних свят, фестивалів, конкурсів, Дня міста
Забезпечити виплату персональних стипендій обдарованим дітям, протягом року
викладачам шкіл естетичного виховання, провідним митцям міста
Сприяти участі талановитих дітей та молоді, творчих колективів міста у протягом року
фестивалях і конкурсах всіх рівнів

148.
149.
150.

151.

152.
153.
154.
155.
156.

157.
158.
159.

протягом року

міський
бюджет
міський
бюджет

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління молоді та
спорту
Управління молоді та
спорту
Управління молоді та
спорту
Управління молоді та
спорту

міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет

Управління молоді та
спорту

міський
бюджет

Управління молоді та
спорту
Служба у справах дітей

міський
бюджет
-

Служба у справах дітей

-

Служба у справах дітей

-

Служба у справах дітей

міський
бюджет

Управління культури і
туризму
Управління культури і
туризму
Управління культури і
туризму

міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
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160.
161.
162.
163.
164.

165.

166.

167.

168.
169.
170.

171.

172.

173.

Забезпечити надання пільг обдарованим дітям та молоді в оплаті за
протягом року
Управління культури і
навчання в мистецьких школах
туризму
Продовжити
реконструкцію
міського
будинку
культури
на протягом року
Управління культури і
вул.Проскурівській,43
туризму
Провести ремонт приміщення дитячої школи образотворчого та протягом року
Управління культури і
декоративно-прикладного мистецтва по вул.Проскурівська,67
туризму
Забезпечити видання фотоальбому творів обласної організації Національної протягом року
Управління культури і
спілки художників, книги “Медики Чорнобиля”, збірки творів П.Карася
туризму
Придбати звукопідсилювальну апаратуру для проведення загальноміських протягом року
Управління культури і
заходів
туризму
3.7. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорт
протягом року
Управління молоді та
Забезпечити виконання заходів “Програми реалізації молодіжної політики
спорту, фізкультурнота розвитку фізичної культури та спорту в м.Хмельницькому на 2012-2016
спортивні товариства
роки”, передбачених на 2013 рік
Провести міські фізкультурно-спортивних заходів з олімпійських та не протягом року
Управління молоді та
олімпійських видів спорту (у тому числі для інвалідів)
спорту, фізкультурноспортивні товариства
Сприяти участі міських спортсменів (збірних команд міста) в обласних,
протягом року
Управління молоді та
всеукраїнських та міжнародних змаганнях
спорту, фізкультурноспортивні товариства
Забезпечити належне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, протягом року
Управління молоді та
придбання необхідного інвентарю та обладнання
спорту
Придбати спортивний інвентар для клубів Центру по роботі з дітьми та протягом року
Управління молоді та
підлітками
спорту
Управління молоді та
Завершити реконструкцію легкоатлетичного ядра на спортивному протягом року
спорту
комплексі “Поділля” ДЮСШ №1 на вул.Проскурівській,81 (незавершене
будівництво)
Управління молоді та
Провести капітальний ремонт спортивного майданчику в парку ім.І.Франка, протягом року
спорту
підлоги спортивних залів ДЮСШ №1 на вул.Щорса,17 та підлоги в залі
фехтування ДЮСШ №2 (пров.Пекарський,2)
Забезпечити виплату персональної стипендії десяти кращим спортсменам протягом року
Управління молоді та
міста
спорту
5. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
5.1. Збереження довкілля
Здійснювати контроль за дотриманням вимог природоохоронного протягом року
Управління з питань

міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
державний
бюджет
міський
бюджет
міський
бюджет
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законодавства, Правил благоустрою території міста

екології та контролю за
благоустроєм міста
Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста,
громадські екологічні
організації
Управління ЖКГ,
управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста

174.

Проводити просвітницьку роботу з питань екологічної та природоохоронної
політики (науково-технічні конференції, семінари, заходи з пропаганди
охорони навколишнього середовища тощо)

протягом року

175.

Проводити роботи з озеленення міста та догляду за зеленими насадженнями
(посадка дерев, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень,
благоустрій скверів та парків)

протягом року

176.

Провести місячник санітарної очистки та благоустрою міста і заходи до Дня
довкілля

протягом року

Управління ЖКГ,
управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста

177.

Забезпечити виконання заходів щодо підтримки в належному стані заплав,
русел річок, водойм міста та їх захисту від забруднення та засмічення

протягом року

Управління ЖКГ,
управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста

178.

Проводити роботи по заміні зношених каналізаційних мереж, ремонту
очисних споруд
Організувати та провести конкурс на визначення переможця по будівництву
сміттєпереробного заводу в рамках програми “Чисте місто”

протягом року

протягом року

181.

Улаштувати контейнерні майданчики для збирання побутових відходів в
мікрорайоні “Озерна”
Придбати 2 сміттєвози та євроконтейнери

протягом року

МКП
“Хмельницькводоканал”
Департамент економіки,
Управління ЖКГ,
ХКП “Спецкомунтранс”
Управління ЖКГ,
ХКП “Спецкомунтранс”
ХКП “Спецкомунтранс”

182.

Проводити роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ

протягом року

179.

180.

протягом року

Управління ЖКГ,
управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста, КП по
будівництву, ремонту та

міський Фонд
охорони
навколишнього природного
середовища
міський Фонд
охорони
навколишнього природного
середовища
міський Фонд
охорони
навколишнього природного
середовища
міський Фонд
охорони
навколишнього природного
середовища
власні кошти
міський
бюджет
міський
бюджет
міський Фонд
охорони
навколишнього природного
середовища
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експлуатації доріг,
МКП “Спецкомунтранс”
183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

5.2. Підвищення безпеки життя та охорони праці
Управління з питань
Забезпечити виконання заходів з попередження виникнення надзвичайних протягом року
надзвичайних ситуацій та
ситуацій техногенного та природного характеру на території міста:
цивільного захисту
- виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних
населення і охорони праці
посібників;
- оснащення
необхідними
матеріалами
мережі
навчальноконсультаційних пунктів;
- проведення заходів до Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини
Управління з питань
Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з протягом року
надзвичайних ситуацій та
питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх
цивільного захисту
форм власності
населення і охорони праці
Забезпечити накопичення матеріально-технічних цінностей резерву протягом року
Управління з питань
місцевого рівня до обсягів затвердженої номенклатури
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення і охорони праці
протягом року
Управління з питань
Організувати та провести засідання:
надзвичайних ситуацій та
- комісії з питань техногенної-екологічної безпеки і надзвичайних
цивільного захисту
ситуацій;
населення і охорони праці
- Ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста
Управління з питань
Надавати методичну допомогу керівникам підприємств, установ, протягом року
надзвичайних ситуацій та
організацій усіх форм власності та фізичним особам – суб’єктам
цивільного захисту
підприємницької діяльності з питань впровадження в дію системи
населення і охорони праці
управління охороною праці
протягом року
Управління з питань
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста з
надзвичайних ситуацій та
питань регулювання відносин між роботодавцем та працівником у галузі
цивільного захисту
реалізації прав на здорові і безпечні умови праці
населення і охорони праці
Провести реконструкцію причалу комунальної аварійно-рятувальної протягом року
Управління з питань
служби на водних об’єктах
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення і охорони праці

міський
бюджет

міський
бюджет

-

-

міський
бюджет
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Додаток 2

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

2012 рік
очікуване
виконання

грн.
15146,2 15984,1
у розрахунку на одиницю населення
Кількість
інноваційно-активних
підодиниць
16
16
приємств
їх частка в загальній кількості промис%
17,6
16,3
лових підприємств
Обсяг реалізованої інноваційної продукції
млн.грн.
14,2
21,0
- всього
у % до загального обсягу
%
0,4
0,5
реалізованої промислової продукції
Фінансові показники
Податковий
борг
за
зобов’язаннями платників
податках
і
зборах
платежах) до зведеного
кінець року)

податковими
податків по
(обов’язкових
бюджету (на

млн.грн.

41,9

46,2

5,2
6,3
у тому числі до місцевих бюджетів
-"Доходи міського бюджету (без трансфер-"445,4
500,9
тів з держбюджету)
Обсяг міського бюджету розвитку
-"33,5
57,4
Фінансовий результат від звичайної
млн.грн.
156,2
-78,0
діяльності до оподаткування
у тому числі:
-"481,3
152,0
прибуткових підприємств
збиткових підприємств
-"325,1
230,0
Питома вага прибуткових підприємств у
%
61,9
62,1
загальній кількості підприємств
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з
урахуванням
товарообороту
як
млн.грн. 3729,0 4083,0
юридичних, так і фізичних осібпідприємців) у діючих цінах
у % до попереднього року (у порівнян%
110,6
106,0
них цінах)
у розрахунку на одну особу
грн.
14169,4 15419,0
Показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного
грн.
2215,7 2497,0
штатного працівника

2013 рік
у % до 2012
року

2.

Розвиток основних сфер економічної діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції
млн.грн. 3969,0 4208,0
у діючих цінах – всього

2013 рік
прогноз

1.

Показники

2011 рік
звіт

№
з/п

Одиниця
виміру

Основні прогнозні показники
економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік

4462,0

106,0

16945,0

106,0

18

112,5

19,6

х

26,8

127,6

0,6

х

45,0

97,4

6,3

100,0

564,2

112,6

59,7

104,0

5,0

х

225,0

148,0

220,0

95,6

63,4

х

4409,0

108,0

106,0

х

16650,0

108,0

2772,0

111,0
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19. Середньомісячна заробітна плата одного
штатного найманого працівника малих
грн.
2215,7 1667,5
підприємств
20. Заборгованість з виплати заробітної плати
млн.грн.
2,2
2,7
– всього (на кінець року)
21. Заборгованість з виплати заробітної плати
млн.грн.
1,4
1,1
на економічно активних підприємствах
Населення та ринок праці
22. Середньорічна
чисельність
наявного
тис.осіб
263,2
264,8
населення
23. Кількість створених нових робочих місць
в усіх сферах економічної діяльності –
місць
6614
6657
всього
24.
у тому числі за рахунок малого
місць
6053
6150
підприємництва
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність
млн.дол.
25. Обсяг експорту товарів
141,9
142,5
США
26. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн.дол.
29,0
30,0
США
наростаючим підсумком - всього
27. Приріст (зниження) прямих іноземних
млн.дол.
1,2
1,0
інвестицій до початку року
США
28. Обсяг прямих іноземних інвестицій на
дол.
111,4
115,6
одиницю населення
США
29. Введення в дію потужностей:
тис.кв.м
139,7
183,7
загальна площа житла
30. з них індивідуального
тис.кв.м
57,5
111,8
Житлово-комунальне господарство
31. Обсяг боргу населення за житловомлн.грн.
36,1
39,3
комунальні послуги
32. Рівень оплати населенням житлово%
100,8
98,8
комунальних послуг
Розвиток малого і середнього підприємництва
33. Кількість зайнятих працівників у малому
тис.чол.
57,7
57,1
підприємництві
34. Кількість малих підприємств
одиниць
2190
2200
35. Надходження до бюджету міста від
млн.грн.
95,1
154,1
діяльності малого підприємництва
36. Питома вага надходжень від суб’єктів
малого підприємництва до загальних
%
25,6
36,0
надходжень

1784,0

107,0

1,8

81,8

0,9

78,6

265,0

100,1

7730

113,5

7074

115,0

146,0

102,5

31,0

103,3

1,0

100,0

119,4

103,3

150,0

81,7

70,0

63,0

39,0

99,2

100,0

х

58,0

101,6

2206

100,3

163,3

106,0

37,0

х
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Додаток 3
Перелік об’єктів капітальних вкладень на 2013 рік
тис.грн.
Найменування видатків

Сума
капітальних
вкладень на
2013 рік

Джерело
фінансування

1

Роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та капітальним
ремонтом автомобільних доріг

5000,0

міський бюджет

2

Капітальний ремонт житлового фонду

4000,0

міський бюджет

3

Капітальний
освітлення)

1000,0

міський бюджет

4

Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків

1000,0

міський бюджет

840,0

міський бюджет

2500,0

міський бюджет

250,0

міський бюджет

150,0

міський бюджет

3700,0
18500,0
2170,0
21700,0
4200,0

міський бюджет,
державний бюджет
міський бюджет,
державний бюджет
міський бюджет

200,0

міський бюджет

МКП “Хмельницькводоканал”

1746,7

державний бюджет

Облдержадміністрація

4000,0

міський бюджет

МКП
"Хмельницьктеплокомуненерго"

№
з/п

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ремонт

об’єктів

благоустрою

(мереж

зовнішнього

Розчистка та благоустрій правої притоки р.Плоскої (струмок
Безіменний) від вул.Інститутської до озера в р-ні Хмельницького
перинатального центру (ІІ черга)
Капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ім.Т.Г.Шевченка на розі
вул. Грушевського - вул. Проскурівська
Обладнання вулиць міста засобами відеоспостереження (придбання
відеокамер)
Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі майстерні по
ремонту силових трансформаторів під гуртожиток для малих сімей на
вул.Кам’янецька,94/2 (проектно-вишукувальні роботи)
Придбання тролейбусів (12 од.)
Будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського
району до м.Хмельницького
Модернізація технологічного обладнання ГКНС
Будівництво станції підсилення тиску холодної води в мікрорайоні
"Лезневе"
Будівництво каналізаційно-насосної станції з мережами водопроводу та
каналізації в мікрорайоні "Лезневе" (незавершене будівництво)
Реконструкція теплової мережі до мікрорайону "Озерна"

Назва головного розпорядника/
одержувача коштів
Управління житловокомунального господарства
Управління житловокомунального господарства
Управління житловокомунального господарства
Управління житловокомунального господарства
Управління житловокомунального господарства
Управління житловокомунального господарства
Управління житловокомунального господарства
ХКП "Електротранс"
ХКП "Електротранс"
МКП “Хмельницькводоканал”
МКП “Хмельницькводоканал”

43

КП "Південно-Західні
тепломережі"
КП "Південно-Західні
тепломережі"
КП "Південно-Західні
тепломережі"

15

Модернізація котельні на вул.Тернопільська,14/3 із заміною котла ТВГ8

1080,0

міський бюджет

16

Переобладнання ЦТП під котельню на вул.Молодіжна,15/1

350,0

міський бюджет

960,0

міський бюджет

965,0

міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"

1305,0
1100,0

міський бюджет
міський бюджет

257,5

міський бюджет

ХКП "Спецкомунтранс"
ХКП "Спецкомунтранс"
Хмельницька міська комунальна
аварійно-рятувальна служба на
водних об'єктах
СКП "Хмельницька міська
ритуальна служба", КП по
зеленому будівництву і
благоустрою міста
КП по зеленому будівництву і
благоустрою міста
КП по будівництву, ремонту та
експлуатації доріг
КП по будівництву, ремонту та
експлуатації доріг
КП по будівництву, ремонту та
експлуатації доріг
Міське комунальне аварійнотехнічне підприємство ЖКГ
Управління праці та соціального
захисту населення

17
18
19
20
21

Реконструкція теплової мережі від ТК-215 до ВТ-1 на Львівському
шосе,43/3
Придбання євроконтейнерів, контейнеру великого комбінованого (13
м³) для збирання побутових відходів та виготовлення контейнерів для
збирання побутових відходів (0,75 м³)
Придбання сміттєвозів (2 од.)
Придбання бульдозера
Реконструкція причалу та капітальний ремонт адмінбудівлі
Хмельницької комунальної аварійно-рятувальної служби на водних
об'єктах

22

Придбання прибиральних машин (3 од.)

705,0

міський бюджет

23

Придбання бензопил, косарок

145,5

міський бюджет

24

Придбання машин дорожніх комбінованих (2 од.)

1600,0

міський бюджет

25

Придбання снігоочисників (2 од.)

740,0

міський бюджет

26

Придбання фронтального навантажувача

700,0

міський бюджет

27

Придбання автомобіля

135,4

міський бюджет

150,0

міський бюджет

317,1

державний бюджет

Управління праці та соціального
захисту населення

686,0

міський бюджет

Управління капітального

28

29

30

Капітальний ремонт приміщення Центру соціальної реабілітації дітейінвалідів "Школа життя"
Капітальний ремонт квартир ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб
Будівництво зовнішнього ліфта до приміщення спеціалізованої

44

загальноосвітньої школи №8 на вул.Гайдара,34
31

Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36 на пр.Миру,84/2

32

Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по
пров.Шостаковича,28-А

7623,0

міський бюджет

220,00
16158,90

міський бюджет,
державний бюджет

383,0

міський бюджет

365,0
360,0
150,0
430,0

міський бюджет
міський бюджет
міський бюджет
міський бюджет

34
35
36
37

Будівництво пожежного депо на вул.Озерній,20/1 (улаштування
покрівлі)
Реконструкція травмпункту
Придбання автомобілів (6 од.)
Придбання гастрофібродуоденоскопу "Olimpus"
Придбання ліфту лікарняного

38

Придбання електропрасувального катка

20,0

міський бюджет

39

Придбання бронхоскопу

168,0

міський бюджет

40

Придбання рентгенапарату пересувного

125,0

міський бюджет

41

Придбання компресору до апаратів відділення інтенсивної терапії
новонароджених (2 од.)

108,5

міський бюджет

42

Придбання двоканального коагулометра

16,0

міський бюджет

43

Капітальний ремонт ліфта

393,0

міський бюджет

44

Утеплення будівлі амбулаторії сімейної медицини "Озерна"

160,0

міський бюджет

100,0

міський бюджет

23,0

міський бюджет

33

45
46

Придбання пристроїв для обробки медичних рентгенівських плівок (2
од.)
Придбання рентгенівської трубки до флюорографічного апарату для
міської поліклініки №3

47

Встановлення протипожежної автоматизованої сигналізації

33,0

міський бюджет

48

Придбання рентгендіагностичного комплексу (флюорографія)

820,0

міський бюджет

49

Придбання стоматологічних установок (3 шт.)

150,0

міський бюджет

будівництва
Управління капітального
будівництва
Управління капітального
будівництва,
облдержадміністрація
Управління капітального
будівництва
Хмельницька міська лікарня
Управління охорони здоров’я
Хмельницька міська лікарня
Хмельницька міська лікарня
Хмельницька міська дитяча
лікарня
Хмельницька міська дитяча
лікарня
Хмельницька міська дитяча
лікарня
Хмельницький міський
перинатальний центр
Хмельницька міська поліклініка
№1
Хмельницька міська поліклініка
№1
Хмельницька міська поліклініка
№2
Хмельницька міська поліклініка
№2, №3
Хмельницька міська поліклініка
№3
Хмельницька міська поліклініка
№3
Хмельницька міська поліклініка
№4
Хмельницька міська об’єднана
45

стоматологічна поліклініка

64
65
66
67
68

Капітальний ремонт фасаду міського будинку культури, реконструкція
існуючих та добудова гурткових приміщень (надбудова другого
поверху над приміщенням західного крила) на вул.Проскурівській,43
Капітальний ремонт даху, бокового фасаду, навчальних класів Дитячої
школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на
вул.Проскурівській,65,67,69
Передплата періодичних видань для бібліотек міста
Реконструкція легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі
"Поділля" ДЮСШ №1
Встановлення зовнішнього освітлення по периметру футбольного поля
Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Щорса,17
Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в
парку ім.І.Франка (ДЮСШ №2)
Капітальний ремонт підлоги приміщення на пров.Пекарському,2
(ДЮСШ №2)
Влаштування зовнішніх мереж водовідведення ДЮСШ №1 на
вул.Щорса,17
Придбання спортивного інвентарю для клубів міського Центру по
роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання
Капітальний ремонт підлоги спортивних залів Хмельницької ДЮСШ
№1 на вул.Щорса,17
Капітальний ремонт 10 установ, в т.ч. відкриття додаткових груп в ДНЗ
№11, 43, 49
Придбання меблів для додаткових груп дошкільних навчальних
закладів
Капітальний ремонт 10 загальноосвітніх шкіл
Придбання енергозберігаючих конфорок для їдалень дошкільних
закладів та загальноосвітніх шкіл (120 од.)
Придбання обладнання в кабінети профільних класів колегіуму №16
Придбання комп'ютерних класів
Придбання мультимедійних дошок для загальноосвітніх шкіл
Оновлення світлового оформлення сцени Палацу творчості
Реконструкція приміщення під басейн в ПНЗ ДЮОК "Чайка"

69

Будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1550,0

міський бюджет

Управління культури і туризму

363,0

міський бюджет

Управління культури і туризму

50,0

міський бюджет

Управління культури і туризму

4023,5

державний бюджет

Облдержадміністрація

130,0

міський бюджет

Управління молоді та спорту

335,0

міський бюджет

Управління молоді та спорту

110,0

міський бюджет

Управління молоді та спорту

23,0

міський бюджет

Управління молоді та спорту

25,0

міський бюджет

Управління молоді та спорту

500,0

міський бюджет

Управління молоді та спорту

1000,0

міський бюджет

Управління освіти

100,0

міський бюджет

Управління освіти

1000,0

міський бюджет

Управління освіти

300,0

міський бюджет

Управління освіти

100,0
250,0
300,0
100,0
1092,0
395,0
585,0

міський бюджет
міський бюджет
міський бюджет
міський бюджет
державний бюджет
міський бюджет,
державний бюджет

Управління освіти
Управління освіти
Управління освіти
Управління освіти
Облдержадміністрація
Міськвиконком
46

70
71

Капітальний ремонт приміщення міськвиконкому на вул.Гагаріна,3
Придбання комп’ютерної та оргтехніки, звукопідсилю-вальної
апаратури для проведення міських заходів та іншого обладнання
ВСЬОГО:

200,0

міський бюджет

Міськвиконком

215,0

міський бюджет

Міськвиконком

58582,9
64123,2

міський бюджет
державний бюджет

47

Додаток 4
Перелік міських Програм,
які передбачається виконувати у 2013 році
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Назва програми
Питна вода міста Хмельницького на 2007–2020 роки
Програма розвитку міського електротранспорту міста Хмельницького на 2008–
2015 роки
Програма поводження з твердими побутовими відходами у місті Хмельницькому
на період 2009–2015 роки
Програма охорони довкілля міста Хмельницького на 2011–2015 роки
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста
Хмельницького на 2010–2014 роки
Програма роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2010–2014
роки “Обдарованість”
Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвиток фізичної
культури і спорту у місті Хмельницькому на 2012–2016 роки
Програма підтримки сім’ї на 2012 - 2015 роки
Програма зайнятості населення міста Хмельницького на 2012-2014 роки
Комплексна програма “Піклування” в місті Хмельницькому на 2012-2016 роки
Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького
Програма організаційно-практичних заходів щодо профілактики правопорушень та
злочинності на території міста Хмельницького в 2011-2015 роках
Муніципальний енергетичний план міста Хмельницького на 2012-2016 роки
Програма забезпечення пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони міста Хмельницького на 2011-2015
роки
Комплексна програма мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Державної
податкової інспекції у місті Хмельницькому Хмельницької області Державної
податкової служби, виконавчого комітету, департаментів, управлінь та відділів
міської ради по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012-2015
роки

Директор департаменту економіки О.Бохонська
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