СПОРТ ТА РОБОТА З МОЛОДДЮ
26,7 млн грн, що у 1,6 раза більше, ніж у 2015 р.
•
•
•
•
•
•
•

3,7 млн грн виділено СК «Поділля» на ремонт легкоатлетичного
покриття, будівництво автоматичної системи поливу футбольного
поля, придбання обладнання
1,3 млн грн виділено стадіону «Локомотив» на капітальний
ремонт і будівництво автоматичної системи поливу футбольного
поля
1,5 млн грн виділено на підтримку команд-учасників чемпіонатів
України з ігрових видів спорту
Виділено кошти на капітальний ремонт павільйону ДЮСШ №2,
відділення веслування на байдарках і каное, гандбольного
майданчика ДЮСШ №1
Виплачено 100 тис. грн спортсменам для підготовки до Літніх
Олімпійських ігор та 400 тис. грн фінансової допомоги призерам
Літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор та їх тренерам
Облаштовано туалети та душеві кабінки у стрілецькому тирі
ДЮСШ №2
Уперше проведено форум «Участь молоді у формуванні,
реалізації та оцінці молодіжної політики» і фестиваль до Дня
студента

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО
•
•
•
•

Проведено інвентаризацію комунального майна
Введено мораторій на продаж комунальних приміщень в центрі
міста
Вдвічі збільшено кількість приміщень, переданих в безоплатне
користування громадським організаціям
Зросли доходи від оренди комунального майна

ПРИРОДА ТА ЕКОЛОГІЯ
•
•
•
•
•
•
•

Висаджено 1240 дерев та 310 кущів, упорядковано 320 тис. кв.м
газонів та квітників, обкошено 26 га прибережних смуг
Вивезено 1,2 тис. куб.м сміття зі стихійних сміттєзвалищ
Розроблено концепцію програми «Розумне довкілля», план
озеленення міста, план зариблення міських водойм
Профінансовано виготовлення проектів землеустрою для
відведення земельних ділянок під парки та сквери
Розчищено русло р. Південний Буг (під мостом по вул.
Кам’янецькій)
Завершується робота над проектом реконструкції скидного
колектора та розчистки р. Плоскої
Відкрито сміттєсортувальну лінію на полігоні ТПВ

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Рік тому я розпочав роботу на посаді міського голови Хмельницького. Чи
вдалося за цей час здійснити позитивні зміни у місті - судити вам, друзі.
Вступаючи на посаду, я ставив перед собою певні цілі, в тому числі й на цей рік.
Приємно, що більшість з них досягнуті, маємо конкретні результати.
Не можу сказати, що рік минув легко та без проблем. Довелося
попрощатися із частиною старої команди, з тими, хто залишився - вчитися
працювати разом. Дуже відповідально було приводити до керівництва
різноманітними структурами міста нових людей. З тими, хто не виправдав
довіру, вже попрощалися, у решті - не розчарувався.
Але було за цей рік дещо особливе, те, що спонукає до подальшої роботи,
додає сили та натхнення: це ви, хмельничани. За рік я поспілкувався особисто
чи письмово із десятою частиною населення міста! Це - не просто сухі цифри, це
десятки тисяч життєвих доль, проблем, порад та цікавих пропозицій. Відчуваю
відповідальність за вашу довіру і дякую за підтримку, за критику, за те, що не
залишаєтесь осторонь життя свого міста! Працюємо далі.
Щиро ваш
Олександр Симчишин

5,5 млн грн спрямовано на підтримку учасників АТО
та їх родин

Вшанування героїв
•
•
•
•

30 учасників АТО та родин загиблих нагороджено відзнакою
«Мужність та відвага» із виплатою 430 тис. грн допомоги
25 полеглим воїнам присвоєно звання «Почесний
громадянин міста Хмельницького». Їх родинам надано 783 тис.
грн допомоги
Встановлено 13 пам’ятників полеглим героям у місці їх
захоронення
Затверджено проект пам’ятника героям Небесної сотні

Соціальний захист
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Надано 166 земельну ділянку учасникам АТО під житлове
будівництво та близько 255 земельних ділянок для будівництва
гаражів
1 млн грн матеріальної допомоги виплачено учасникам АТО
1 млн грн спрямовано на заходи із соціальної адаптації воїнів
Тривають
підготовчі
роботи
по
будівництву
двох
багатоповерхових будинків для учасників АТО та їх родин по вул.
Старокостянтинівське шосе, 7/2а та на Проспекті Миру, 104в
Родини загиблих героїв повністю звільнені від сплати за
комунальні послуги
Учасників АТО звільнено від сплати податку на нерухомість
Прийнято програму соціальної підтримки учасників війни та їх
сімей до 2018 р., з обсягом фінансування 6,2 млн грн
104 учасника АТО направлено на навчання
Введено посаду радника міського голови з питань АТО.
Призначено бійця батальйону спецпризначення «Січ» Ігоря
Олійника

БЮДЖЕТ
962,9 млн грн – власні доходи міського бюджету, що на 301,6
млн грн більше, ніж в 2015 р.
428,9 млн грн спрямовано в бюджет розвитку, що на 150 млн
грн більше, ніж в 2015 р.
14 млн грн отримано від розміщення тимчасово вільних
коштів міського бюджету на депозиті. Найвища ставка в Україні!
15,8 млн грн пайової участі сплачено забудовниками, що у
1,6 раза більше, ніж у 2015 р.; у 2,6 раза більше, ніж у 2014 р.
4,1 млн грн ПДФО отримано додатково завдяки робочій групі
із сприяння легалізації «тіньової» зайнятості
Запрацював портал «Відкритий бюджет», який дозволяє
ознайомитися із витратами та доходами міської казни та
електронною картою ремонтів у мережі Internet
Місто приєдналось до системи електронних державних
закупівель Prozorro

ВІДЗНАКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
•

Проведено енергоаудит усіх бюджетних установ, запроваджено
нову систему моніторингу «Енергоплан»
Проведено форум з енергозбереження, розроблено «План дій із
сталого енергетичного розвитку»
Cформовано базу потенційних об'єктів енергосервісу
Прийнято програми енергоефективної модернізації освітлення та
термомодернізації житлового фонду
На проекти енергозбереження місто отримало 200 тис. євро
гранту від Фонду Е5Р, ще 11,84 млн грн буде отримано завдяки
кредиту під 3% від корпорації НЕФКО
Подано проект
на залучення 6,7 млн євро для
термомодернізації 32 бюджетних будівель
Прийнято програму термомодернізації житлового фонду, що
передбачає фінансування 70/30 для ОСББ та 50/50 для будинків,
що обслуговуються ЖЕКами.
Встановлено 5 «сонячних» лавок для зарядки мобільних
пристроїв у співпраці з ТОВ «Тін-Імпекс»

Шановні хмельничани!

УЧАСНИКАМ АТО ТА ЇХ РОДИНАМ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
•

Реалізується «Програма міжнародного співробітництва та
промоції міста Хмельницького до 2020 року»
Підписано меморандум про дружбу і співробітництво з містом
Руставі (Грузія)
У міській раді працює доброволець Корпусу Миру США, який
надає допомогу у розробці та реалізації проектів розвитку
Налагоджено співпрацю з посольствами Канади та Норвегії

РІЧНИЙ ЗВІТ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

•
•
•
•
•
•

Міський голова отримав відзнаку «Гордість міста» у телепроекті
«Новий інспектор Фреймут. Міста»
Міський голова нагороджений почесною відзнакою
командувача військ оперативного командування «Захід»
Хмельницький посів третю сходинку в рейтингу комфортності
міст журналу «Фокус»
Хмельницький — в четвірці міст з найкращою
інфраструктурою та в п’ятірці найчистіших міст за версією
користувачів сайту olx.ua
Міський голова нагороджений волонтерами орденом «За
розбудову України»
Міський голова — найактивніший борець з корупцією в країні та
має найвищий рівень довіри серед мерів (Всеукраїнське
муніципальне опитування)
Міський голова — почесний професор Хмельницького інституту
соціальних технологій університету «Україна»

КОМУНІКАЦІЯ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ
Особисте спілкування:
Розглянуто 25978 звернень — на 9560 більше, ніж за весь 2015
рік
Прийнято більше 4,5 тис. громадян, половину з яких у
позаприйомний час

Медіа та комунікації:
Забезпечено прийом електронних звернень громадян
Запрацювала Єдина система електронних петицій
Забезпечено можливість сповіщення про комунальну проблему
через web-портал «Відкрите місто»
Започатковано телепрограму «15 хвилин з міським головою» на
МТРК «Місто»
Започатковано прямі ефіри за участю О.Симчишина та інших
посадовців міської ради
Запроваджено онлайн трансляцію засідань міської ради,
конкурсних комісій

Залучення громади:
Впроваджено програми бюджету участі «Громадські
ініціативи» та «Громадський проект» на суму 2 млн грн
Вперше проведено загальноміський форум з розробки стратегії
міста у форматі світового кафе
Вперше проведено загальноміський батьківський форум та
освітянський форум
Вперше проведено «Форум енергоефективності»
Створено громадські ради при управліннях молоді та спорту,
освіти, культури, охорони здоров’я та дорадчу архітектурну раду
при департаменті архітектури та містобудування
Підписано меморандум про співпрацю між ГО "Асоціація
Хмельницьких ринків" та ХМР

ВИДАТКИ ЗА 10 МІСЯЦІВ

Відкрито 2 філії ЦНАП по вул. Грушевського, 86
та по вул. Пилипчука, 3

ОСВІТА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

367,1 млн грн, що в 1,6 раза більше, ніж у 2015 р.

•

Уперше:

•

•
•
•
•
•

2,9 млн грн спрямовано в фонди шкіл, по 100 грн на учня
1,8 млн грн спрямовано на LED освітлення
Облаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям
у НВО № 28, на черзі майданчики у НВК № 9 та НВК № 7
Здійснено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення
технічному персоналу навчальних закладів
Уперше з 1992 р. відкрито новий ДНЗ (Ружична),
розпочато будівництво НВО (Озерна) та двох ДНЗ (Гречани,
Лезневе)

Вагомі результати:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Відкрито 11 дошкільних груп, планується ще 4 до кінця року
59 млн грн спрямовано на утримання ПТУ
27,6 млн грн спрямовано на матеріально-технічну базу
освітніх закладів
7,3 млн грн спрямовано на спорттовари, парти,
комп’ютерні класи, інтерактивні дошки, миючі засоби,
канцтовари, медикаменти та пожежну сигналізацію
Забезпечено безкоштовне харчування учнів молодших
класів, дошкільнят та учнів пільгових категорій, дітей
учасників АТО, дітей-переселенців
Удвічі збільшено витрати на сніданки для школярів
На 33% збільшено витрати на харчування в дитячих садках
Виплачено педагогам матеріальну допомогу на
оздоровлення, винагороду за сумлінну працю за 2015 р., в
грудні буде виплачено за 2016 р.
Утеплено дошкільні заклади № 48, №25, №32,№ 53 та №56.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 млн грн передбачено на виплату матеріальної допомоги,
що у 3,2 раза більше, ніж 2015 р.
31,7 млн грн передбачено на пільговий проїзд у всіх видах
транспорту
11,8 млн передбачено на фінансування закладів соціальної
сфери
1 млн грн спрямовано на капітальний ремонт центрів
реабілітації «Родинний затишок» та «Промінь надії»
1 млн грн виділено на продуктові набори для
малозабезпечених та підгузки для лежачих
Вдвічі збільшено надбавку до пенсії членам Проскурівського
підпілля, партизанам та колишнім політв’язням і репресованим
Вдвічі збільшено фінансову підтримку
громадським
організаціям
Заслужені донори України отримали пільги на оплату
комунальних послуг
Виділено кошти на придбання автомобіля для Територіального
центру соціального обслуговування
Придбано 5 ортопедичних велосипедів для Центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя»
Придбано тренажери для фізичної реабілітації для
Рекреаційного центру сімейного типу «Берег надії»
Виплачено одноразову матеріальну допомогу 858 учасникам
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Встановлено прилади обліку спожитого газу та води найбільш
незахищеним верствам населення
Запроваджено послугу «соціальне таксі» для людей з
інвалідністю

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Ремонт доріг

98,2 млн грн, що на 18,6% більше, ніж у 2015 р.
Уперше запроваджено:

Житловий фонд

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Вагомі результати:
•

•

•
•
•
•
•

21 млн грн виділено на придбання медичного обладнання:
операційні світильники, обладнання для проведення
екстракорпорального запліднення, апарати з ультразвукової
діагностики, флюорографи тощо
7,1 млн грн виділено на капітальні ремонти приміщень:
харчоблоку та відділення реанімації міської дитячої лікарні,
харчоблоку та терапевтичного відділення міської лікарні,
амбулаторії сімейної медицини по вул. Залізняка, 34
2,9 млн грн допомоги виділено інфекційній лікарні та обласному
шпиталю на обладнання та ремонт

На 1,2 млн грн збільшено видатки на харчування в медичних закладах

Забезпечено підтримку хворих на цукровий діабет
Відновлено забезпечення ліками пільгових категорій населення
1500 грн матеріальної допомоги виділено хворим, які потребують
процедури гемодіалізу, створюється філія гемодіаілізу при міській
лікарні
Збережено функціонування медзакладу «Вузлова лікарня
станції Гречани»

•
•
•
•
•
•
•
•

Благоустрій міста
•
•
•

•
•
•

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
•
•
•
•

81,4 млн грн

Тепло та водо постачання
Побудовано 974п.м. теплових мереж, реконструйовано - 4567п.м.
Реконструйовано 8 котелень та центральний тепловий пункт
Побудовано та замінено 2783 п.м. водопроводу, 2822 п.м.
заплановано до кінця року

Придбано 22 одиниці сучасної великої техніки для
комунальних підприємств

«Місто фестивалів»

■будівництво магістральної дороги по вул. Січових Стрільців
■будівництво внутрішньоквартального проїзду між
земельними ділянками по вул. Старокостянтинівське
шосе, 2/13

21,3 млн грн

Триває реконструкція набережних р. Плоскої, р. Південний Буг з
укріпленням підпірних стінок та ремонт фонтану в парку ім.
Чекмана
Будується перша в місті велосипедна доріжка
15 пішохідних переходів обладнано світодіодними світильниками
класу "зебра" та спеціальними світодіодними знаками
"Пішохідний перехід", ще 16 заплановано до кінця року

БУДІВНИЦТВО

Виготовлено проекти на:

Проведено капітальний ремонт 50 вулиць (99,8 тис. м2)
Проведено поточний ремонт 109 вулиць (8,1 тис.)
3,7 млн грн спрямовано на утеплення фасадів та заміну вікон
Проведено капітальний ремонт 21 прибудинкової території 25,6
тис. кв. м.
Проведено поточний ремонт 121 прибудинкової території (39,3
тис. кв.м.)
Відремонтовано 232 під’їзди, 23 покрівлі (16,9 тис. кв. м.).
Замінено 6097 ламп вуличного освітлення, 175 ліхтарів. Усі нові
ліхтарі — енергоефективні, до кінця року планується встановити
ще 125 шт.

•
•

■ реставрацію кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка
■ будівництво НВК по вул. Залізняка, 32
■ будівництво ДНЗ по пров. Шостаковича, 28а на 120 місць
■ реконструкцію недобудованого плавального басейну
школи № 20 під ДНЗ на 6 груп по вул. Івана Павла II,1
■ добудову НВО №10
■ капітальний ремонт лазні №1 по вул. І. Франка, 28
■ реконструкціяю з добудовою до приміщення ЗОШ № 18 ім.
В. Чорновола
■ будівництво самопливного і напірного колекторів та
каналізаційної станції на житловому масиві Лезневе 1,2
■ реконструкцію котельні зі встановленням двох додаткових
котлів по вул. Івана Павла II, 1

146,3 млн грн

•

Спрощено процедуру укладання договорів про пайову
участь після здачі об’єкта в експлуатацію
Укладено 300 договорів про пайову участь, що вдвічі
більше, ніж у 2015 р. і в 5 разів більше, ніж у 2014 р.
Сплачено 15,8 млн грн пайової участі, що у 1,6 раза
більше, ніж у 2015 р.; у 2,6 раза – ніж у 2014 р.
Проведено інвентаризацію земельних ділянок, виявлено 46 ,
які використовуються без правовстановлюючих документів,
здійснюється претензійна робота щодо оформлення права
користування
Корегується Генеральний план міста, формується
історико-архітектурний опорний план та план червоних ліній
Присвоєно назви 297 вулицям і проїздам на території
53 садівничих товариств

ТАРИФИ, КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
•
•

ТОРГІВЛЯ

Запроваджено роботу нічних тролейбусів
Придбано 13 тролейбусів, проведено капремонт двох
Встановлено 80 приладів GPS навігації у тролейбусах
Розробляється автоматизована система оплати проїзду
Встановлено антивандальні табло єврозразка з розкладом
руху тролейбусів
Продовжено маршрути №7, №24, №32
Ліквідовано платну парковку на Привокзальній площі
Розроблено проект транспортної реформи міста

Розпочато:

427,5 млн грн, що у 1,3 раза більше, ніж у 2015 р.
•
•

Надання медичної допомоги в травматологічних пунктах.
3-х денне безкоштовне лікування хворих у
реанімаційних відділеннях міських лікарень
Програму «Ліки на тумбочку». 300 грн на 1 хворого
стаціонару терапевтичного профілю, 400 грн - хірургічного
Надання безкоштовної рентгенплівки в міських поліклініках
Безкоштовне обстеження на апараті МРТ

ТРАНСПОРТ

В Хмельницькому - найнижчі тарифи на теплопостачання,
квартплату та водопостачання
Наше місто - перше, де всі будинки на 100% забезпечені
будинковими засобами обліку тепла.

•
•

Затверджено «Порядок демонтажу тимчасових споруд»
Проведено інвентаризацію тимчасових споруд, виявлено
незаконно встановлені споруди, демонтовано 42 споруди
Розробляється єдиний архітип тимчасових торгових споруд
Ринок «Бартер» повернуто в комунальну власність міста

КУЛЬТУРА
52,5 млн грн, що на 18,5 % більше, ніж у 2015 р.

•
•
•
•
•
•

Регіональний різдвяний етнофестиваль «Благослови, Боже,
літо починати, Христа славити!»
Джазовий фестиваль «Поділля Джаз Фест» у форматі
open air
Міжнародний етнофестиваль «Ладовиці»
Фестиваль меду «Медовий Спас»
Міський конкурс дитячих творів образотворчого мистецтва
«Рідна мова калинова»
Створено мапу фестивалів та конкурсів на 2016-2017 рр.

«Місто мистецтв»
•
•
•
•
•

Відкрито світлицю-музей традиційної матеріальної культури
«Світлиця «Ладовиці»
Відкрито виставкову залу у ХДШО та ДПМ
Відкрито «Мистецький дворик» у дворі музичної школи №1
ім. М. Мозгового
Відкрито
будинок
мистецтв
для
Подільського
культурно-просвітницького центру імені М. К. Реріха на
проспекті Миру, 103.
Відкрито клас анімації у ХДШМ «Райдуга»

Капітальні ремонти та обладнання:
•

•
•

Відремонтовано фасад дитячої музичної школи №2,
приміщення школи мистецтв, приміщення школи іконопису
«Нікош», покрівлю ДШМ «Райдуга», бібліотеку-філію №7,
покрівлю Музею історії міста, встановлено шумоізоляцію у
музичній школі №3
Триває реконструкція існуючих та добудова гурткових
приміщень міського Будинку культури, капітальний ремонт
приміщення клубу «Книжківці», кінотеатру імені Т. Шевченка
Придбано 3D-обладнання для кінотеатру імені Т.
Шевченка на суму 2,7 млн грн, виділено кошти на
придбання крісел

Вагомі результати:
•
•
•
•

Реалізовано єдину концепцію святкування Дня міста «585
років з романтичним настроєм!»
Затверджено Програму розвитку міста у сфері культури «50
кроків, що змінять місто» на 2016-2020 роки, стратегії
розвитку для кожного закладу культури міста
Створюється сектор охорони культурної спадщини і туризму
Реалізовується концепція туристичного розвитку міста
«Відкрий своє місто»

