Додаток 2
Форма технічного завдання проєкту розвитку №1
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1.
ЗАВДАННЯ 1. Налагодити комунікацію між владою та
санаторно-курортними закладами.
Дієва курортна рада
Налагодити дієву комунікацію між місцевою владою та
представниками санаторно-курортних закладів.
Створити діалоговий майданчик для обговорення
проблемних питань курортної галузі громади.
Хмільницька міська територіальна громада.
Орієнтовно 1000 осіб – працівники санаторно-курортних
закладів.
3000 осіб - відпочиваючі санаторно-курортних закладів.

Зараз у Хмільницькій громаді відсутній діалог між
місцевою владою та керівництвом санаторно-курортних
закладів громади. Це не сприяє їх залученню до
формування довгострокових цілей розвитку громади та
створює умови для виникнення соціальних конфліктів.
Очікувані кількісні та - виявлено проблеми, які заважають налагодженню
комунікації між владою та санаторно-курортними
якісні результати
закладами;
- підготовлено план діяльності курортної ради;
- проведено навчання для членів курортної ради та
представників влади щодо основ комунікації.
- проведення фокус-групових досліджень (одне – з членами
Ключові заходи
курортної ради, та 1 – з представниками місцевої влади);
проєкту
- проведення 3 фасилітаційних сесій з членами курортної
ради та представниками місцевої влади.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
Міський бюджет – 50%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 50%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Представники санаторно-курортних закладів.
реалізації проєкту
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №2
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 1.1.
ЗАВДАННЯ 2. Забезпечити постійне підвищення
кваліфікації кадрового потенціалу санаторно-курортних
закладів.

Платформа оцінки та підвищення кваліфікації персоналу
санаторно-курортних закладів
Одна або кілька цілей, Підвищити якість обслуговування відпочиваючих, якість
медичного обслуговування та його доступність.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Недостатня кваліфікація наявного медичного персоналу та
Стислий опис
недостатня кількість у штаті санаторно-курортних закладів
проблеми, яка буде
спеціалістів,
які
володіють
вирішуватися силами висококваліфікованих
сучасними методами діагностики та роботи з діагностичним
проєкту
обладнанням.
Очікувані кількісні та - підвищено рівень надання медичних послуг в санаторнокурортних закладах шляхом покращення ефективності
якісні результати
роботи лікарів;
- зростання кількості відпочиваючих в санаторно-курортних
закладах міста на 30% за рахунок професійності медичного
персоналу.
- затвердити план навчання (підвищення кваліфікації) для
Ключові заходи
всіх категорій персоналу згідно з актуальними потребами
проєкту
закладу, стратегічними цілями і завданнями;
- забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації медичних працівників відповідно до
затвердженого плану.
Постійно:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
Не потребує фінансування
Джерела та частки
фінансування
Санаторно-курортні заклади міста (8 санаторно-курортних
Ключові учасники
закладів)
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №3
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 1.1.
ЗАВДАННЯ 3. Здійснити комплексне просторове
планування громади як курорту, реалізувати заходи
відповідно плану.
Комплексний просторовий план громади як курорту
Зберегти та примножити рекреаційний потенціал громади,
збільшити кількість відпочиваючих.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
пункти).
43609 осіб.

У місті розвинута інфраструктура медико - оздоровчих
послуг: 8 оздоровниць готові розмістити одночасно понад
3200 осіб, але лікувально-оздоровчі послуги доступні для
значно більшої кількості відпочиваючих. Тому просторове
планування допоможе зосередити зусилля саме на розвитку
лікувально-курортної галузі громади.
Очікувані кількісні та - збільшення кількості відпочиваючих на 30%;
- збільшення обсягів інвестицій у розвиток лікувальноякісні результати
оздоровчої галузі.
- проведення досліджень рекреаційних потужностей;
Ключові заходи
- визначення земельних ділянок у сфері забудови
проєкту
санаторно-курортних закладів;
- розробка та затвердження комплексного просторового
плану громади, як курорту.
2022 - 2023 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
Не потребує фінансування.
Джерела та частки
фінансування
Санаторно-курортні заклади міста (8 санаторно-курортних
Ключові учасники
закладів).
реалізації проєкту
Управління містобудування та архітектури міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №4
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 1.1.
ЗАВДАННЯ 4. Розробити та реалізувати план дій щодо
популяризації лікувально-оздоровчого потенціалу громади.
Стратегія просування бренду курорту
Збільшити кількість відпочиваючих на курорті та
покращити
впізнаваність
Хмільницької
міської
територіальної громади, як курорту Державного значення
та європейського центру лікування та оздоровлення.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
пункти).
43609 осіб.

У громаді розроблений бренд Хмільника, але сучасні
тенденції розвитку туризму вимагають мати ще й бренд
курорту. Відсутність бренду курорту не дозволяє на 100%
поширювати наші туристично - лікувальні можливості,
якісно популяризувати себе на форумах, виставках, сайтах...
Очікувані кількісні та - збільшення кількості відпочиваючих на 30%;
- збільшення обсягів інвестицій у розвиток лікувальноякісні результати
оздоровчої галузі;
- підвищення рівня привабливості та впізнаваності
Хмільницької громади, як курорту державного значення.
- створення робочої групи, розробка ключових вимог до
Ключові заходи
бренду курорту;
проєкту
- розробка стратегії впровадження бренду курорту;
- громадське обговорення бренду громади;
- презентація та впровадження бренду;
- проведення рекламних кампаній через місцеві
інформаційні ресурси та соціальні мережі.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
70,0
70,0
Міський бюджет 100%.
Джерела та частки
фінансування
Санаторно-курортні заклади міста (8 санаторно-курортних
Ключові учасники
закладів).
реалізації проєкту
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
Громадські організації.
Інша інформація щодо На даний час розробка та впровадження бренду курорту є
проєкту (за потребою)
актуальною вимогою часу, адже допомагає яскравіше
4

продемонструвати переваги саме цієї території, дозволяє
вдало конкурувати за лікувально-оздоровчий потенціал й
спрацьовує на підняття позитивного іміджу громади. В
проєкті передбачено комплекс заходів щодо розробки
бренду курорту, розробки рекомендацій щодо його
застосування та просування.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №5
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації проєкту

Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися
силами проєкту

Очікувані кількісні
та якісні результати

Операційна ціль 1.1.
ЗАВДАННЯ 4. Розробити та реалізувати план дій щодо
популяризації лікувально-оздоровчого потенціалу громади.
Чим ми кращі для інвесторів у порівнянні з іншими
громадами?
1. Розробити критерії привабливості території для
потенційного інвестора.
2.
Провести
порівняльний
аналіз
привабливості
Хмільницької громади
для потенційних інвесторів в
порівнянні з аналогічними містами Вінницької області та
України.
3. Розробити та затвердити Дорожню карту підвищення
інвестиційної привабливості Хмільницької громади.
Хмільницька міська територіальна громада.
Орієнтовно 100 суб’єктів підприємницької діяльності.

Відсутність чіткого плану дій для залучення інвестицій, а
також нерозуміння конкурентних переваг та недоліків міста
щодо стимулювання залучення інвестицій не сприяє
залученню інвесторів для розвитку Хмільницької громади.
Наразі потрібно чітко визначитися з критеріями, які можуть
привабити потенційного інвестора, порівняти Хмільницьку
громаду з іншими громадами, а потім розробити та
затвердити стратегічний документ, реалізація якого
дозволить покращити інвестиційний клімат в Хмільницькій
громаді та покращить інвестиційну привабливість міста в
порівнянні з іншими громадами України.
Кількісні: 1. Розроблено критерії привабливості громади для
потенційних інвесторів; 2. Проведено аналіз привабливості
для інвесторів Хмільницької громади, а також 5 громад,
центрами яких є міста обласного значення Вінницької
області та 4 курортів Державного значення України; 3.
Підготовлено звіт за результатами аналізу; 4. Розроблено та
затверджено Дорожню карту підвищення інвестиційної
привабливості Хмільницької громади;
Якісні: 1. Мінімізовано основні проблеми, які впливають на
рівень залучення інвестицій в економіку Хмільницької
громади; 2. Акцентовано увагу на конкурентних перевагах
нашої громади, які можуть вплинути на рівень залучення
інвестицій в її економіку; 4. Збільшиться кількість інвестицій
в економіку громади; 5. Збільшиться кількість суб’єктів
6

Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту,
тис. грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація
щодо проєкту (за
потребою)

господарювання, які діють на території громади; 6.
Покращаться умови ведення бізнесу для місцевих
підприємців.
1. Презентація проєкту. Захід буде проведено в місті
Хмільнику. До участі буде запрошено представників засобів
масової інформації, представників громадськості, а також
підприємців, представників органів державної влади та
місцевого самоврядування.
2. Формування експертної робочої групи, метою діяльності
якої буде розробка критеріїв привабливості громади для
потенційних інвесторів.
3. Проведення моніторингу інвестиційної привабливості
Хмільницької громади та порівняння результатів з іншими
громадами. Передбачається, що критеріями для аналізу буде
визначено розмір ставок єдиного податку, ставки податку на
майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок,
наявність трудових ресурсів, транспортних шляхів, вартість
водопостачання та водовідведення, а також інші критерії.
Для порівняння результатів аналізу Хмільницької громади з
іншими буде обрано громади двох категорій:
- громади, центром яких є міста обласного значення
Вінницької області (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин,
Могилів-Подільський);
- громади, центром яких є курорти Державного значення:
Слов'янськ, Скадовськ, Миргород, Бердянськ (зважаючи на
те, що курорт Саки знаходиться в анексованому Криму,
аналіз щодо цього міста не проводитиметься). Після цього
буде підготовлено аналітичний звіт.
4. Проведення громадського обговорення результатів
моніторингу (засідання «круглого столу»). В результаті
обговорення буде напрацьовано пропозиції щодо підвищення
інвестиційної привабливості Хмільницької громади.
5. Розробка Дорожньої карти підвищення інвестиційної
привабливості Хмільницької громади.
6. Проведення громадського обговорення (засідання
«круглого
столу»)
Дорожньої
карти
підвищення
інвестиційної привабливості Хмільницької громади.
2023 рік:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
300,0
300,0
Міський бюджет – 10%.
Міжнародна донорська допомога – 90%.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №6
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2.
ЗАВДАННЯ 1. Провести інвентаризацію туристичного
ресурсу громади.

Аналіз результатів реалізації попередніх ініціатив в сфері
розвитку туризму
Одна або кілька цілей, Проаналізувати матеріали раніше реалізованих проєктів
щодо розвитку туризму в колишньому Хмільницькому
які будуть досягнуті
районі. Підготовити матеріали для розробки нових
внаслідок реалізації
туристичних маршрутів.
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Орієнтовно 100 осіб – власників сільських садиб,
туроператори.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Свого часу Хмільницькою районною радою було
Стислий опис
реалізовано низку ініціатив, спрямованих на розвиток
проблеми, яка буде
вирішуватися силами туристичного потенціалу Хмільницького району. Було
визначено 10 туристичних перлин Хмільниччини,
проєкту
проведено кілька конкурсів «Легенди рідного краю»,
реалізовано низку проєктів в сфері розвитку сільського
зеленого туризму тощо. Але зараз ця інформація не
використовується Хмільницькою міською радою для
розробки стратегії подальшого розвитку туризму в
Хмільницькій міській громаді. Тому є гостра необхідність в
проведені «інвентаризації» туристичного потенціалу
частини колишнього Хмільницького району, населені
пункти якого увійшли до складу Хмільницької громади за
результатами раніше реалізованих проєктів.
Очікувані кількісні та Отримано інформацію про туристичні принади сільських
територій Хмільницької громади. Отримано інформацію
якісні результати
для розробки нових туристичних маршрутів.
- аналіз матеріалів реалізації проєктів в Хмільницькому
Ключові заходи
районі до формування Хмільницької громади;
проєкту
- аналіз проведення конкурсів в сфері культури та туризму,
що були реалізовані Хмільницькою районною радою;
- проведення фокус-групових досліджень з особами, які
раніше були залучені до реалізації проєктів Хмільницької
районної ради в сфері розвитку туризму.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
Міський бюджет – 50%.
Джерела та частки
8

Міжнародна донорська допомога – 50%.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №7
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2.
ЗАВДАННЯ 4. Забезпечити
(середовище) в громаді.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту

Проаналізувати діяльність комітету з доступності та
виявити проблемні питання його діяльності. Провести
навчання для членів комітету з доступності. Розробити та
затвердити План діяльності комітету з доступності,
враховуючи результати попередньої діяльності.
Хмільницька міська територіальна громада.

Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту
Очікувані кількісні та
якісні результати

безбар’єрний

простір

Покращення діяльності комітету з доступності

Орієнтовно 10000 осіб - відпочиваючі санаторно-курортних
закладів, 43609 осіб - мешканці громади.
20 членів комітету з доступності.

У Хмільницькій громаді створено комітет з доступності, але
його діяльність є не досить ефективною: пропозиції не
завжди враховуються структурними підрозділами міської
ради.
- визначено проблемні питання в діяльності комітету
доступності;
- підвищено рівень знань та навичок членів комітету з
доступності;
- забезпечено системність діяльності комітету з
доступності.
- проведення фокус-групового дослідження;
Ключові заходи
- проведення фасилітаційної сесії;
проєкту
- розробка та затвердження плану діяльності комітету та
механізму відслідковування реалізації рекомендацій
комітету.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
Міський
бюджет
–
50%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 50%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №8
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2.
ЗАВДАННЯ 5. Покращити поінформованість мешканців
громади, відпочиваючих та туристів щодо наявних в
громаді активів та туристичних пам’яток.

Візуалізація публічної інформації в формі відкритих даних
за допомогою інтернет - ресурсу «Хмільник на долоні»
Одна або кілька цілей, Наповнено інформацією інтернет - ресурс «Хмільник на
долоні».
які будуть досягнуті
Візуалізовано, за допомогою публічної інформації у формі
внаслідок реалізації
відкритих даних, інформацію про туристичний потенціал
проєкту
громади, активи громади, склад та структуру громади тощо.
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Понад 40 000 осіб – мешканці територіальної громади.
Понад 10 000 осіб – відпочиваючі та туристи.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
В рамках діяльності в громаді проєкту ПРОМІС,
Стислий опис
громадською організацією «ПРАВО» було створено
проблеми, яка буде
вирішуватися силами інтернет - ресурс «Хмільник на долоні», який став
інструментом для візуалізації туристичного потенціалу та
проєкту
активів громади.
Але, через неналагоджену систему
оприлюднення публічної інформації у формі відкритих
даних, цей сайт не є наповненим інформацією.
Очікувані кількісні та - забезпечено оприлюднення публічної інформації в формі
відкритих даних;
якісні результати
- забезпечено візуалізацію відкритих даних;
- забезпечено оновлення інформації на сайті «Хмільник на
долоні».
- розробка та затвердження Положення про відкриті дані;
Ключові заходи
- розробка та затвердження Положення про сайт «Хмільник
проєкту
на долоні»;
- оновлення інформації на сайті «Хмільник на долоні» з
використанням публічної інформації в формі відкритих
даних.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
Міський бюджет – 50%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 50%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №9
Номер і назва завдання
зі Стратегії розвитку
громади, якому
відповідає проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке отримає
вигоду від реалізації
проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Очікувані кількісні та
якісні результати
Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3.
ЗАВДАННЯ 1. Розробити комплексний календар подій,
організувати та забезпечити проведення культурно-мистецьких
заходів
Фестивалі Хмільницької громади
Проаналізувати потенціал Хмільницької громади щодо
фестивальної діяльності. Розробити та затвердити план
проведення фестивалів у Хмільницькій громаді.
Хмільницька міська територіальна громада.
Орієнтовно 10000 осіб - відпочиваючі санаторно-курортних
закладів, 43609 осіб - мешканці громади.
Під час діяльності в Хмільнику проєкту ПРОМІС було
проаналізовано потенціал міста Хмільника щодо проведення
фестивалів. Але ця інформація не враховує туристичний
потенціал сільських територій Хмільницької громади, а також
зібрана інформація не була використана для організації
фестивалів в Хмільницькій громаді, а саме: не визначено
кінцевий перелік фестивалів, не затверджено графік їх
проведення тощо. Це ускладнює проведення фестивалів в
громаді, а та фестивальна діяльність, яка проводиться, є досить
не прогнозованою та хаотичною.
Обговорено та визначено перелік фестивалів, які щороку
проводитимуться в Хмільницькій громаді.
Затверджено перелік фестивалів, які щороку проводитимуться в
Хмільницькій громаді та забезпечено їх фінансову підтримку.
- провести презентацію попередніх досліджень щодо
фестивальної діяльності в Хмільницькій громаді;
- провести фокус-групове дослідження з ключовими
зацікавленими сторонами щодо організації фестивальної
діяльності в громаді;
- розробити та затвердити План фестивальної діяльності в
Хмільницькій громаді.
2022 рік:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
50,0
50,0
Міський бюджет – 50%.
Міжнародна донорська допомога – 50%.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №10
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 1.4.
Завдання
1.
Оновити
матеріально-технічну
комунальних медичних закладів.

базу

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Хмільницької міської територіальної
громади
Одна або кілька цілей, - підвищення якості та доступності надання медичних
послуг в громаді;
які будуть досягнуті
- покращення матеріально-технологічної бази КНП
внаслідок реалізації
«Хмільницька ЦЛ», КНП «Хмільницький ЦПМСД», ФАПів
проєкту
та амбулаторій у сільських населених пунктах.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Великою проблемою є незадовільна та застаріла
Стислий опис
матеріально-технічна база медичних закладів у громаді. У
проблеми, яка буде
вирішуватися силами деяких сільських населених пунктах взагалі відсутнє
належне медичне обладнання. Проєктом передбачено
проєкту
придбання сучасного медичного обладнання для раннього
виявлення та діагностики різного роду хвороб для
забезпечення закладів охорони здоров’я, що дасть
можливість надавати якісні та своєчасні медичні послуги,
які допоможуть зберегти здоров’я та життя мешканцям
громади.
забезпечення
КНП
«Хмільницька ЦЛ»,
КНП
Очікувані кількісні та «Хмільницький ЦПМСД», амбулаторій та ФАПів громади
якісні результати
відповідним сертифікованим медичним обладнанням;
- поліпшення медичного обслуговування за рахунок
придбання медичного обладнання;
- підвищення безпеки людського життя, зниження
соціальної напруги жителів територіальної громади.
- проведення процедур державних закупівель та придбання
Ключові заходи
обладнання;
проєкту
- оснащення лікувально – діагностичним обладнанням та
технічним оснащенням.
2022 - 2025 роки:
Період здійснення:
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік
грн.
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0
44000,0
Міський бюджет - 67%, обласний бюджет - 10%, державні
Джерела та частки
кошти - 20% та інші незаборонені законодавством джерела
фінансування
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фінансування - 3%.
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради.
реалізації проєкту
КНП «Хмільницька ЦЛ», КНП «Хмільницький ЦПМСД»,
амбулаторії та ФАПи.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

14

Форма технічного завдання проєкту розвитку №11
Номер і назва завдання
зі Стратегії розвитку
громади, якому
відповідає проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке отримає
вигоду від реалізації
проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту
Очікувані кількісні та
якісні результати
Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту

Операційна ціль 1.4.
ЗАВДАННЯ 2. Забезпечити постійне підвищення
кваліфікації кадрового потенціалу медичних закладів.
ЗАВДАННЯ 3. Розробити та забезпечити реалізацію
механізму (програми)
стимулювання кваліфікованих
медичних працівників до роботи в сільській місцевості.
Висококваліфікований кадровий ресурс сфери охорони
здоров᾽я в громаді. Доступна та якісна медицина в сільській
місцевості.
Підвищити ефективність роботи лікарів медичних закладів
та поліпшити якість надання медичної допомоги населенню
громади.
Стимулювати
кваліфікованих
медичних
працівників до роботи в сільській місцевості.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
пункти).
43609 осіб.

У громаді недостатня кваліфікація наявного медичного
персоналу, особливо в сільських населених пунктах.
Недостатня кількість у штаті медичних закладів молодих
висококваліфікованих спеціалістів, які володіють сучасними
методами діагностики та роботи з діагностичним
обладнанням.
- підвищено рівень надання медичних послуг в громаді
шляхом покращення ефективності роботи лікарів;
- залучено близько 20 молодих спеціалістів до роботи в
закладах охорони здоров’я.
- розробити механізм стимулювання кваліфікованих
медичних працівників до роботи в сільській місцевості;
- затвердити план навчання (підвищення кваліфікації) для
всіх категорій персоналу згідно з актуальними потребами
медичного закладу, стратегічними цілями і завданнями;
- забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації
медичних
працівників
відповідно
до
затвердженого плану.
2022 - 2025 роки:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Не потребує фінансування
Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської
ради, КНП «Хмільницька ЦЛ», КНП «Хмільницький
ЦПМСД», амбулаторії та ФАПи.
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Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

-
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №12
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1.
Завдання 1. Розробити та просувати інвестиційний паспорт
громади (Платформа інвестиційних пропозицій).

Інвестиційно-приваблива територія – запорука успішного
розвитку громади
Одна або кілька цілей, Прагнемо залучити місцевих та закордонних інвесторів у
громаду для розвитку місцевої інфраструктури, бізнесу,
які будуть досягнуті
будівництва житла,
реалізації проєктів на території
внаслідок реалізації
громади та використання незадіяних земель й об’єктів
проєкту
нерухомості комунальної власності, що сприятиме
збільшенню кількості робочих місць та рівню зайнятості
населення. Мета - Хмільницька міська територіальна
громада економічно приваблива територія із сприятливим
інвестиційним кліматом та можливостями.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 мешканців Хмільницької міської територіальної
громади.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Відсутність достовірної, повної, актуальної інформації про
Стислий опис
інвестиційні можливості громади, оформленої за світовими
проблеми, яка буде
вирішуватися силами стандартами, які є у вільному доступі для потенційних
інвесторів. Універсальним інструментом для вирішення
проєкту
вказаного завдання є розробка інвестиційного паспорту
Хмільницької міської територіальної громади, який
виконуватиме чітко визначену задачу просування
інвестиційних можливостей території для потенційних
інвесторів.
Очікувані кількісні та - надруковано 1000 примірників Інвестиційного паспорта
Хмільницької міської територіальної громади;
якісні результати
- створено електронну і паперову версію інвестиційного
паспорта громади;
- збільшено надходження в місцевий бюджет;
- зменшено кількість безробітного населення громади на
15%;
- покращена інфраструктура громади;
- зросла кількість зареєстрованих підприємців-фізичних
осіб та зросла сума їхнього фінансового доходу.
розробка
структури
інвестиційного
паспорту;
Ключові заходи
- збір статистичної інформації, визначення конкурентних
проєкту
переваг та можливих об’єктів для інвестування;
- здійснення детального дослідження об’єктів для
інвестування, відповідно до пріоритетів, визначених в
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Стратегії розвитку громади;
- розробка дизайн-макету і переклад на іноземні мови;
- розміщення інформації інвестиційного паспорту на сайті
міської ради та в соціальних мережах;
- розповсюдження інвестиційного паспорту громади для
потенційних іноземних та вітчизняних інвесторів.
2022-2023 роки
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
100,0
150,00
Міський бюджет 100%.
Джерела та частки
фінансування
Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції
Ключові учасники
міської ради
реалізації проєкту
Інша інформація щодо _
проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №13
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту

Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1.
ЗАВДАННЯ 2. Ремонт, реконструкція та будівництво
доріг.
Удосконалення дорожньої інфраструктури в громаді
Покращити інвестиційну привабливість громади шляхом
збільшення кількості доріг з якісним покриттям, збільшення
доріг з покриттям; покращити транспортне сполучення у
населених пунктах громади; зняти невдоволення мешканців
щодо неякісного стану доріг; розробити та затвердити
Методику визначення пріоритетності ремонту доріг у
Хмільницькій громаді.
Хмільницька міська ТГ (42 населені пункти).
43609 жителів Хмільницької міської ТГ.
Близько 5000 туристів та гостей громади щорічно.

Проблема – незадовільний стан дорожнього покриття, а
подекуди і його відсутність. Основну частину доріг у
сільських населених пунктах громади становлять ґрунтові
дороги. Під час негоди дорослим та дітям важко у чистоті
дістатися до роботи, шкіл та садочків. За відсутності
якісного дорожнього покриття перевізники відмовляються
здійснювати перевезення пасажирів.
Наразі в Хмільницькій громаді відсутня методика
визначення пріоритетності ремонту доріг. Внаслідок цього
діяльність щодо поточного та капітального ремонтів є
несистемною, а інколи призводить до того, що ремонти
відбуваються не там де, власне, потрібно, а внаслідок
лобіювання окремими депутатами ремонтів на «своїх
округах». Це створює певну соціальну напругу і не сприяє
ефективному використанню бюджетних коштів.
Очікувані кількісні та - розроблено та затверджено Методику визначення
пріоритетності ремонтів доріг громади;
якісні результати
- підвищено ефективність використання бюджетних коштів;
- зменшено вірогідність виникнення соціальних конфліктів;
- відремонтовано 4 дороги/ щороку;
- здійснено реконструкцію 3 доріг/щороку;
- збудовано 3 дороги/щороку.
- провести опитування серед населення «Дорога
Ключові заходи
майбутнього» щоб дізнатися потреби у ремонті,
проєкту
будівництві, відновлені доріг;
- сформувати Робочу групу, що розглядатиме пропозиції
громадян та визначатиме пріоритетні дороги згідно
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Методики;
- розробити Методику визначення пріоритетності ремонту
доріг, провести її громадське обговорення та затвердити
рішенням Хмільницької міської ради;
- відібрати пріоритетні дороги;
- внести зміни у місцеву Програму після визначення
пріоритетних доріг;
- виготовити ПКД;
- здійснити ремонт, реконструкцію, будівництво доріг.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
40000,0
45000,0
45000,0
50000,0
180000,0
Міський бюджет - 20%, ДФРР - 10%, державна субвенція Джерела та частки
50%, бізнес - 3%, інші державні програми (напр. “Велике
фінансування
будівництво”) - 17%.
Грантодавець, бізнес - співфінансування.
Ключові учасники
Хмільницька міська рада - фінансування.
реалізації проєкту
Громадська організація «ПРАВО» - партнерство.
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Хмільницької міської ради —
реалізація.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №14
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1.
ЗАВДАННЯ 3. Створити банк проєктних та інвестиційних
пропозицій відповідно до міжнародних стандартів подання
інформації.

Банк об’єктів комунальної власності для інвестиційних
цілей
Одна або кілька цілей, Залучення місцевих та закордонних інвесторів для
реалізації проєктів на території громади; використання
які будуть досягнуті
незадіяних земель та об’єктів комунальної власності;
внаслідок реалізації
розвиток бізнесу; будівництво житла; розвиток місцевої
проєкту
інфраструктури.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 мешканців Хмільницької міської територіальної
громади.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
До складу Хмільницької міської територіальної громади
Стислий опис
увійшли 42 населених пукти, у кожному з яких є земельні
проблеми, яка буде
вирішуватися силами ділянки та будівлі, які взагалі не використовуються або
використовуються неефективно. З метою їх виявлення
проєкту
необхідно провести повну інвентаризацію усіх об’єктів
(земельні ділянки, будівлі), що належать до комунальної
власності громади, провести їх обстеження та скласти
описи відповідно до міжнародних вимог, які в подальшому
стануть універсальним інструментом для залучення
потенційних інвесторів, як вітчизняних так і закордонних.
Очікувані кількісні та - створена електронна база інвестиційно-привабливих
територій та об’єктів комунальної власності;
якісні результати
- зріс обсяг залучення інвестицій в громаду;
- підвищена зацікавленість в реалізації перспективних
інвестиційних проєктів;
- покращена інфраструктура громади.
- визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів
Ключові заходи
(земельних ділянок, майнових комплексів, будівель тощо)
проєкту
Хмільницької міської ТГ з їх детальним описом в
двомовному форматі (українська, англійська);
- здійснення детального дослідження об’єктів для
інвестування;
- виготовлення необхідного пакету документів;
- демонстрація інвестиційних можливостей шляхом
систематизації даних про інвентаризацію земель та майна
територіальної громади.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
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Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Не потребує фінансування

2025 рік
-

Разом
-

-

Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради
_
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №15
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2.
ЗАВДАННЯ 1. Провести енергоаудит закладів соціальнокультурного обслуговування в населених пунктах громади.
Енергоаудит – перший крок до утеплення!
Енергетично модернізовані заклади соціально-культурного
обслуговування в населених пунктах громади.
Хмільницька міська територіальна громада
43609 осіб.

Основною метою проведення
енергоаудиту є оцінка
поточної ситуації в будівлях соціально-культурного
обслуговування громади щодо споживання енергоресурсів,
розробка заходів з підвищення енергоефективності
будівель.
Будівлі закладів соціально-культурного обслуговування в
населених пунктах громади здебільшого знаходяться у
незадовільному стані й використовують щороку все більше
енергоносіїв,
тому
потребують
комплексної
термомодернізації для підвищення їх енергоефективності.
Очікувані кількісні та - проведено енергоаудити будівель закладів соціальнокультурного обслуговування в населених пунктах громади;
якісні результати
- виготовлено енергетичні сертифікати будівель закладів
соціально-культурного обслуговування в населених
пунктах громади.
Проведення енергоаудитів та виготовлення енергетичних
Ключові заходи
сертифікатів будівель
закладів соціально-культурного
проєкту
обслуговування в населених пунктах громади:
Лозівський ліцей Хмільницької міської ради по вул.
Дачна,5,с. Лозова Хмільницького району Вінницької
області;
Великомитницький ліцей Хмільницької міської ради
по вул. Гагаріна,1 с. В.Митник Хмільницького району
Вінницької області;
КЗ «Великомитницький ЗДО» пл. Перемоги, 5 с.
В.Митник Хмільницького району Вінницької області;
Соколівська гімназія Хмільницької міської ради по
вул. Гагаріна, 101 с. Соколова Хмільницького району
Вінницької області;
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Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради по
вул. Пушкіна,48 у м. Хмільнику Вінницької області.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
15,00
30,00
15,00
15,0
75,0
Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет,
Джерела та частки
міжнародний донор
фінансування
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
Ключові учасники
ради.
реалізації проєкту
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №16
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2.
ЗАВДАННЯ
2.
Здійснити
комплекс
заходів
з
енергомодернізації будівель комунальної форми власності.
Енергоефективні заклади бюджетної сфери
Хмільницька влада прагне енергетично модернізувати
будівлі комунальної форми власності, зменшити рівень
використання енергоресурсів, зменшити витрати на оплату
енергоресурсів.
Хмільницька міська територіальна громада.
43609 осіб.

Високий рівень енергоємності та низький рівень
енергоефективності споживання енергоресурсів в будівлях
комунальної власності потребує капітального ремонту та
реконструкції
будівель
з
метою
підвищення
енергоефективності.
Очікувані кількісні та - створені комфортні умови для проведення робочого
процесу в закладах бюджетної сфери;
якісні результати
- зменшено споживання енергоресурсів будівлями
бюджетної сфери;
- зменшено витрати на оплату енергоресурсів в будівлях
бюджетної сфери.
1. Капітальний ремонт будівлі з використанням
Ключові заходи
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
проєкту
покрівлі та капітальний ремонт системи опалення Ліцею
№1 м.Хмільника Вінницької області по вул. Небесної
Сотні,12 м.Хмільника Вінницької області.
2. Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
покрівлі та капітальний ремонти системи опалення Ліцею
№2 м.Хмільника Вінницької області по вул. Столярчука,
23 м.Хмільника Вінницької області .
3. Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
покрівлі та капітальний ремонт системи опалення Ліцею
№3 м. Хмільника Вінницької області по вул. Некрасова, 2
м.Хмільника Вінницької області.
4. Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
покрівлі та капітальний ремонт системи опалення Ліцею
№4 м. Хмільника Вінницької області по вул. 1 Травня, 39
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м.Хмільника Вінницької області.
5. Капітальний ремонт будівлі
із заміною вікон
у
Великомитницькому ліцеї Хмільницької міської ради по
вул. Гагаріна,1с. Великий Митник Хмільницького району
Вінницької області.
6. Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Великомитницький
ЗДО» , пл. Перемоги, 5, с. Великий Митник Хмільницького
району Вінницької області.
7.
Нове
будівництво
опалювального
пункту
Шевченківського ліцею Хмільницької міської ради по вул.
Шкільна, 36
с. Шевченка Хмільницького району
Вінницької області.
8. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон у
Лозівському ліцеї Хмільницької міської ради по вул.
Дачна, 5 с. Лозова Хмільницького району Вінницької
області.
9. Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу
Соколівської гімназії Хмільницької міської ради по вул.
Гагаріна, 101 с. Соколова Хмільницького району
Вінницької області.
10. Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
покрівлі та капітальний ремонт системи опалення ЗДО
(ясла-садок) «Веселка» по вул. Грушевського, 2
с.
Соколова Хмільницького району Вінницької області.
11. Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
покрівлі та капітальний ремонт системи опалення
Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи по вул.
Столярчука, 23 м. Хмільника Вінницької області.
12. Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду,
покрівлі та капітальний ремонт системи опалення будівлі
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради по
вул. Пушкіна, 48 у м. Хмільнику Вінницької області
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2023
2024
2025
2026
2027
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022
рік
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
1100,0 17540,0 32800,0 13650,0 500,0 2000,0 67590,0
Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет,
Джерела та частки
міжнародний донор
фінансування
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
Ключові учасники
ради
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №17
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2.
ЗАВДАННЯ 3. Провести модернізацію мереж вуличного
освітлення у населених пунктах громади.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Створення комфортних
мешканців громади.

Модернізація мереж вуличного освітлення в громаді із
залученням новітніх технологій
умов

для

життєдіяльності

Хмільницька міська ТГ.
43609 осіб.

На території населених пунктів громади, а саме у сільських
населених пунктах , існує проблема у частковій, а подекуди
й повній відсутності вуличного освітлення. Існуючі мережі
вуличного
освітлення
використовують
застарілі
енерговитратні технології.
Очікувані кількісні та - освітлено вулиці та провулки у 42 населених пунктах
громади;
якісні результати
- зменшено видатки міського бюджету на експлуатаційні
витрати та сплати за використану електричну енергію на
20%;
- знижений рівень злочинності та ризик ДТП у громаді;
- підвищено рівень комфорту в громаді.
Проєктом передбачається:
Ключові заходи
- виготовлення ПКД;
проєкту
- проведення тендерних закупівель;
- підписання договорів підряду з виконавцями робіт;
- виконання робіт згідно договорів;
- введення в експлуатацію;
- висвітлення результатів виконання проєкту через
офіційний веб-сайт міської ради та ЗМІ.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
10 000
20 000
20 000
20 000
70 000
Державний
бюджет,
обласний
бюджет,
міський
бюджет,
Джерела та частки
міжнародний донор, інші джерела не заборонені
фінансування
законодавством.
Управління житлово-комунального господарства та
Ключові учасники
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комунальної власності Хмільницької міської ради,
інвестори/грантодавці, виконавці послуг.
Інша інформація щодо Проєктом передбачається створення належних умов для
проєкту (за потребою) забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів в
темну пору доби на території громади, покращення
існуючого стану вуличного освітлення.
Також планується провести модернізацію систем вуличного
освітлення громади із використанням енергоефективних
технологій.
реалізації проєкту
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №18
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 2.2.
Завдання 4. Провести модернізацію систем водопостачання
та водовідведення.
Модернізація систем водопостачання та водовідведення
Покращення якості та збільшення обсягів надання послуг із
водопостачання та водовідведення. Заощадження коштів
населення громади. Покращення екологічного стану.
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
пункти)
43 609 мешканців Хмільницької міської територіальної
громади. Проєкт поширюється на усі соціальні групи.

Технічний стан технологічного обладнання водомережі є
зношеним і морально застарілим, що тягне за собою ряд
проблем: неякісна питна водна, значні затрати
електроенергії на подачу води, що, як наслідок, передбачає
постійне підняття тарифів, виникнення аварійних ситуацій
на напірних колекторах, попадання стічних вод без
належної очистки до річки Південний Буг.
Очікувані кількісні та - зниження енерговитрат;
- покращення якості показників питної води;
якісні результати
- покращення якості послуг водопостачання та
водовідведення;
- покращення екологічного стану в громаді, в тому числі в
місті-курорт державного значення Хмільник;
- стабілізація сталого соціально – економічного розвитку
громади;
- заощадження матеріальних, енергетичних та фінансових
ресурсів.
- виготовлення проєктно-кошторисної документації (за
Ключові заходи
необхідності);
проєкту
- проведення процедур державних закупівель та визначення
виконавця робіт;
- укладення договорів із виконавцями робіт та послуг;
- проведення будівництва/заміни/реконструкції;
- введення в експлуатацію.
2023 – 2027 роки
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис. 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік Разом
грн.
20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 100000,0
Міський бюджет, обласний бюджет, кошти ДФРР та інші не
Джерела та частки
заборонені чинним законодавством джерела фінансування
фінансування
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Управління житлово-комунального господарства
та
комунальної власності Хмільницької міської ради, КП
“Хмільникводоканал”, інвестори/грантодавці, виконавці
послуг.
Інша інформація щодо _
проєкту (за потребою)
Ключові учасники
реалізації проєкту
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №19
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3.
ЗАВДАННЯ 1. Створити та забезпечити ефективне
функціонування постійно діючого діалогового майданчику
для комунікацій бізнесу, громади та влади.

Створення та ефективна діяльність консультативнодорадчого органу Рада підприємців
Одна або кілька цілей, Розвиток місцевої економіки, створення сприятливого
бізнес-середовища на засадах співпраці бізнесу, громади та
які будуть досягнуті
влади.
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Населення Хмільницької міської територіальної громади –
43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Негативний вплив на розвиток підприємництва у громаді
Стислий опис
чинять:
проблеми, яка буде
вирішуватися силами - недосконалість та нестабільність законодавчої бази,
істотні законодавчі недоліки, що стосуються дефіциту
проєкту
правового забезпечення рівності усіх форм власності,
захисту приватної власності тощо;
- відсутність надійної системи державної, місцевої та
громадської підтримки підприємницької діяльності;
- недоліки фінансово-кредитної системи;
- постійний ріст податкових ставок;
- збільшення адміністративних бар’єрів;
- нестабільність економічної та політичної ситуації в країні;
- брак інформаційного забезпечення;
- низький рівень процесів інформатизації та інноваційних
технологій;
- відсутність маркетингових інструментів у малих
підприємців.
Очікувані кількісні та - рівноправні умови господарської діяльності;
якісні результати
- розвиток внутрішньої конкуренції;
- покращиться якість виробничих процесів;
- забезпечення
суб’єктів малого та середнього
підприємництва необхідною інформацією, обміну досвідом
та розповсюдженню їх досягнень;
- розширення можливостей підприємців у здійсненні
господарської діяльності;
- підвищення якості надання адміністративних послуг.
створити
консультативно-дорадчий
орган
Рада
Ключові заходи
підприємців;
проєкту
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- затвердити персональний склад консультативно-дорадчого
органу Рада підприємців;
- затвердити положення про консультативно-дорадчий
орган Рада підприємців;
- сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії
органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання на
засадах партнерства, відкритості та прозорості;
- надання інформаційної (маркетинг, оподаткування,
створення бізнес-планів…), аналітичної та адміністративної
допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва;
- створення правових, економічних та організаційних умов
для подальшого розвитку підприємницької діяльності;
- залучення підприємців та громади у формування місцевих
Програм по підтримці, розвитку підприємництва,
підприємців;
- організовувати проведення ярмарків, конференцій,
семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів.
2023 – 2027 роки:
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис. 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік Разом
грн.
Не потребує фінансування
Джерела та частки
фінансування
Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції
Ключові учасники
міської
ради,
суб’єкти
малого
та
середнього
реалізації проєкту
підприємництва, громада
Інша інформація щодо На сьогоднішній день інформатизація відіграє важливу роль
проєкту (за потребою) у розвитку світової економіки та суспільства. Інформаційні
ресурси є основою для успішного ведення бізнесу та
підвищення його ефективності. Особливо актуально це для
малих підприємств.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №20
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3.
ЗАВДАННЯ 2. Забезпечити суб’єктів господарювання
необхідними консультаційними та аутсорсинговими
послугами.

Налагодження комунікації між владою, МСП та
організаціями підтримки підприємництва
Одна або кілька цілей, Налагоджено ефективну комунікацію між місцевою
владою, представниками бізнес-середовища громади та
які будуть досягнуті
громадською організацією «ПРАВО», на базі якої діє центр
внаслідок реалізації
підтримки підприємництва.
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Не менше 100 представників Хмільницької громади.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Підприємці Хмільницької громади не долучаються до
Стислий опис
процесів, які відбуваються в громаді, навіть якщо вони
проблеми, яка буде
впливають
на
діяльність
суб’єктів
вирішуватися силами напряму
господарювання. Також, після опитування представників
проєкту
підприємницького середовища, було виявлено, що
підприємці не розуміються на основах регуляторної
політики, в закупівлях, в особливостях продажу
комунального майна, в процедурі встановлення місцевих
податків та зборів тощо.
Попри це, на базі громадської організації «ПРАВО» дії
центр розвитку підприємництва, який надає послуги
підприємця громади та міг би розширити перелік цих
послуг,
щоб
максимально
задовольнити
потреби
Хмільницьких підприємців.
Але зараз не налагоджено комунікацію між владою,
місцевими підприємцями та офісом громадської організації
«ПРАВО».
Очікувані кількісні та - розроблено перелік послуг, які потребують підприємці
Хмільницької громади;
якісні результати
- налагоджено комунікацію між владою, підприємцями та
громадською організацією «ПРАВО»;
- забезпечено надання послуг місцевим підприємцям.
- провести фокус-групові дослідження за участю
Ключові заходи
підприємців громади та представників місцевої влади;
проєкту
- провести презентацію центру підтримки підприємництва,
який діє на базі офісу громадської організації «ПРАВО»;
- розробити перелік послуг, які можуть отримати
підприємці на базі офісу громадської організації «ПРАВО»;
- розробити та налагодити механізм фінансової підтримки
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діяльності центру підтримки підприємництва.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
200,0
Міський бюджет – 10%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 90%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

Разом
200,0
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №21
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 2.4.
Завдання 1. Впровадити ефективно діючий інструмент
дорадництва.

Створення сільськогосподарської дорадчої служби, як
інструменту сільського розвитку
Одна або кілька цілей, Підвищення рівня знань та вдосконалення практичних
навичок
прибуткового
господарювання
які будуть досягнуті
сільськогосподарських товаровиробників та сільського
внаслідок реалізації
населення.
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 осіб, особливо мешканці сільських населених
пунктів.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Недостатня обізнаність жителів громади у веденні
Стислий опис
прибуткової господарської діяльності.
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту
Очікувані кількісні та - підвищено рівень знань і вдосконалення практичних
навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів
якісні результати
господарювання, які здійснюють діяльність у сільській
місцевості, шляхом проведення навчальних тренінгів,
консультацій;
- поширено та впроваджено у виробництво сучасні
технології;
- розвиток сільських територій та покращення рівня життя
сільського населення: 16451 осіб.
- дослідження соціально-економічних проблем сільської
Ключові заходи
місцевості та розробка варіантів їх вирішення;
проєкту
- навчання суб’єктів господарювання, які здійснюють
діяльність у сільській місцевості;
- інформаційне забезпечення, проведення тренінгів чи
семінарів для мешканців сільських населених пунктів та
суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність
у сільській місцевості.
2022-2027 роки:
Період здійснення:
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 2023 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027
рік
рік
рік
грн.
5,0
5,0
5,0
15,0
Міський бюджет.
Джерела та частки
Інші джерела не заборонені законодавством.
фінансування
Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції
Ключові учасники
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міської ради, фермерські господарства, ФОП.
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №22
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 2.4.
Завдання 2. Впровадити систему управління та підготовки
персоналу у сфері сільського господарства.
Сучасний фермер: престиж і цінність професії
Залучити нові технології та інвестиції. Створити нові робочі
місця. Розвинути фермерське господарство. Забезпечити
сільську місцевість високо освідченими кадрами.
Хмільницька міська територіальна громада, особливо
сільські населені пункти.
Сільське населення Хмільницької міської територіальної
громади – 16451 тис. осіб.

Непоінформованість
значної
частини
фермерських
господарств про сучасні тенденції ведення сільського
господарства та запровадження інноваційних технологій,
кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі,
відсутність можливостей та умов у виробництві готової
продукції.
Низький рівень розвитку економіки сільських територій, що
призводить до міграції сільської молоді, високого рівня
безробіття та низьких доходів сільського населення.
Очікувані кількісні та - вирішено проблему міграції із села у місто;
- розвинена ринкова економіка на селі;
якісні результати
- підвищено рівень доходів та покращено добробут
сільського населення на 20%;
- зросла зацікавленість молодих спеціалістів у розвитку
фермерського руху на селі.
- запровадження системи організаційно-освітніх заходів
Ключові заходи
спрямованих на підвищення фахового рівня;
проєкту
- поширення серед населення правових та економічних
знань, необхідних для здійснення сільськогосподарської
діяльності.
2022 - 2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
5,0
5,0
5,0
15,0
Міський бюджет.
Джерела та частки
Інші джерела не заборонені законодавством.
фінансування
Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції
Ключові учасники
міської ради, фермерські господарства, ФОП.
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №23
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 2.4.
Завдання 3. Зупинити спад чисельності поголів’я
сільськогосподарських тварин.
Завдання 4. Підтримка розвитку садівництва та ягідництва.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Забезпечити
пріоритетний
розвиток
в
сільськогосподарському секторі садівництва, ягідництва та
галузі тваринництва.

Розробка Програми розвитку АПК

Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
пункти).
Населення Хмільницької міської територіальної громади –
43609 осіб. Особливо фермерські господарства та жителі
сільських населених пунктів.

Занепад розвитку АПК, що зумовив:
- нерозвиненість ринкової інфраструктури;
- малодоступні кредитні ресурси та державні дотації;
- занижена вартість реалізації власної продукції;
- ускладнення збуту;
- відсутність у с/г виробників мотивації до дотримання
агроекономічних вимог.
Очікувані кількісні та - збільшено валове виробництво плодів та ягід на 15%;
- забезпечено населення власною, високоякісною,
якісні результати
доступною за ціною плодово-ягідною продукцією у
відповідності до медичних норм (стандартів);
- створено пункти зберігання та переробки с/г сировини;
- створено близько 50 додаткових робочих місць;
- підвищено рівень конкурентоспроможності вирощеної
сільськогосподарської продукції на 20%;
- запроваджено нові технології та обладнання для
зберігання та переробки с/г сировини (молочна галузь,
садівництво-ягідництво, лікарські рослини);
- розвинено сільські території та покращено рівень життя
жителів громади;
- підвищено рівень ефективності та прибутковості
домогосподарств.
- закладка нових та реконструкція старих садів сортами
Ключові заходи
короткого циклу;
проєкту
- сприяння створенню нових фермерських господарств;
- сприяння створенню пунктів зберігання та переробки с/г
сировини
(молочна
галузь,
садівництво-ягідництво,
лікарські рослини);
- сприяння розвитку органічного сільського виробництва.
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2022-2025 роки
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
20,0
20,0
20,0
60,0
Міський бюджет.
Інші джерела не заборонені законодавством.
Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції
міської ради
ФОП та фермерські господарства.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №24
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 2.4.
Завдання 5. Впровадження системи
управління земельними ресурсами.

ефективного

Система автоматизованого збору та обробки даних
«Земельний банк»
Одна або кілька цілей, Впровадити прозоре та ефективне управління землею в
громаді, впровадити високоякісні ІТ-рішення, забезпечити
які будуть досягнуті
доступ до інформації про земельні ресурси.
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
На сьогодні громада не володіє вичерпною інформацією
Стислий опис
про земельні ресурси, що розташовані на її території. Як
проблеми, яка буде
вирішуватися силами наприклад відсутня інформація про оренду земельних
ділянок (хто орендує, на який термін, за яку плату), про
проєкту
межі
територій
природоохоронного
призначення,
обмежень у використанні земель та їх територіальне
розташування, що призводить до виникнення помилок у
обліку, спірних питань щодо меж земельних ділянок,
порушень цільового використання та нераціонального
землекористування.
Очікувані кількісні та Система автоматизованого збору «Земельний банк» надасть
можливість відображати:
якісні результати
- землі усіх категорій та форм власності на території
Хмільницької міської ТГ, у тому числі землі запасу та у
розрізі угідь;
- межі земельних ділянок, зареєстровані у Державному
земельному кадастрі;
- зони обмежень у використанні земель;
- швидке виявлення та реагування на проблеми, пов’язані з
деградацією ґрунтів та нераціональним використанням
земель.
- збір інформації;
Ключові заходи
- обробка інформації та створення інформаційної бази;
проєкту
- картографічні роботи та нанесення на них меж земельних
ділянок усіх форм власності, земель запасу, меж територій
іншого призначення; обмежень у використанні земель;
- планування заходів, оформлення текстових і графічних
даних.
2024-2025 роки:
Період здійснення:
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2023 рік
2024 рік
2025 рік
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
Міський
бюджет.
Джерела та частки
фінансування
Управління земельних відносин міської ради.
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

Разом
100,0
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №25
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5.
ЗАВДАННЯ 1. Впровадження інтерактивних методів
управління в діяльність виконавчих органів міської ради.

Запровадження Е-документообігу в виконавчих органах
міської ради
Одна або кілька цілей, Запровадити електронний документообіг в виконавчих
органах Хмільницької міської ради.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Понад 120 осіб – посадовців виконавчих органів міської
ради.
населення, яке
Всі особи, які звертаються до виконавчих органів міської
отримає вигоду від
ради.
реалізації проєкту
В виконавчих органах Хмільницької міської ради не
Стислий опис
запроваджено електронних документообіг. Це створює
проблеми, яка буде
вирішуватися силами суттєві проблеми для запровадження ефективного
менеджменту у виконавчих органах міської ради, не сприяє
проєкту
оперативному вирішенню проблем територіальної громади
та її конкретних мешканців, а також не дає змоги
формувати аналітику для прийняття максимально
ефективних управлінських рішень.
Очікувані кількісні та - запроваджено Е-документообіг в виконавчих органах
міської ради;
якісні результати
- розроблено відповідну нормативно-правову базу;
- закуплено необхідне обладнання та програмне
забезпечення.
- створення робочої групи;
Ключові заходи
- розробка та затвердження нормативно-правової бази;
проєкту
- закупівля та встановлення програмного продукту;
- проведення навчання для посадових осіб міської ради;
- забезпечення експертного супроводу.
2023 рік
Період здійснення:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
Разом
Вартість проєкту, тис.
грн.
300,0
300,0
Міський бюджет – 10%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 90%.
фінансування
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради.
реалізації проєкту
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №26
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5.
ЗАВДАННЯ 1. Впровадження інтерактивних методів
управління в діяльність виконавчих органів міської ради.

Запровадження онлайн-трансляцій публічних заходів
міської ради
Одна або кілька цілей, Забезпечити прозорість діяльності колегіальних органів
міської ради, а також проведення інших публічних заходів.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 43609 осіб – мешканці територіальної громади.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
В Хмільницькій громаді запроваджено онлайн трансляції
Стислий опис
пленарних засідань міської ради, але не впроваджено
проблеми, яка буде
вирішуватися силами онлайн засідань постійних комісій, інших комісій,
громадських слухань, круглих столів, конкурсних комісій
проєкту
тощо. Це не сприяє прозорості діяльності органів влади, а
також не сприяє залученню мешканців сільських територій
до соціально-політичних процесів, що відбуваються в
громаді.
Очікувані кількісні та - закуплено необхідне обладнання (10 відеокамер та
сервер);
якісні результати
- розроблено та затверджено необхідну нормативно-правову
базу;
- поінформовано членів громади про можливість перегляду
засідань колегіальних органів онлайн;
- зменшено витрати на закупівлю паперу.
- закупівля обладнання;
Ключові заходи
- розробка та затвердження нормативно-правової бази;
проєкту
- проведення інформаційної кампанії щодо популяризації
можливості дивитися засідання колегіальних органів
онлайн.
2023 рік
Період здійснення:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
Разом
Вартість проєкту, тис.
грн.
200,0
200,0
Міський бюджет – 70%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 30%.
фінансування
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради.
реалізації проєкту
Хмільницька міська рада.
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Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство)
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №27
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5.
ЗАВДАННЯ 1. Впровадження інтерактивних методів
управління в діяльність виконавчих органів міської ради.
Оцифрування міського архіву
Оцифрувати архівні рішення Хмільницької міської ради та
її виконавчого комітету.
Хмільницька міська територіальна громада.
Понад 1000 осіб, які звертаються до міської ради чи її
виконавчого комітету за отриманням адміністративних
послуг.

Нормативно-правова
база,
яка
була
затверджена
Хмільницькою міської радою та її виконавчим комітетом,
та яка знаходиться в міському архіві, існує лише в
паперовому вигляді. Це дуже ускладнює прийняття
управлінських рішень, не сприяє прозорості діяльності
органу місцевого самоврядування, а також не сприяє
оперативному вирішенню проблем, з яким члени громади
звертаються до Хмільницької міської ради чи її
виконавчого комітету.
Також пошук необхідних документів в архіві дуже
тривалий в часі.
Очікувані кількісні та - закуплено 1 сканер;
- створено робочу групу;
якісні результати
- відскановано архівні рішення Хмільницької міської ради
та її виконавчого комітету в період з 1991 року по 2021 рік.
- створення робочої групи;
Ключові заходи
- закупівля необхідного обладнання;
проєкту
- проведення засідання «круглого столу»;
- сканування архівних рішень Хмільницької міської ради та
її виконавчого комітету;
- створення загальнодоступної бази рішень.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
Міський бюджет – 70%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 30%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради
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Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №27
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5.
ЗАВДАННЯ 2. Впровадження сучасних методів управління
комунальним майном.

Встановлення е-лічильників в комунальних закладах
громади.
Одна або кілька цілей, Зменшити енерговитрати в комунальних закладах
Хмільницької міської територіальної громади.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Всі члени громади, які користуються послугами
комунальних установ, закладів та організацій.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
В комунальних установах, закладах та організаціях не
Стислий опис
налагоджено систему електронного обліку енерговитрат. Це
проблеми, яка буде
вирішуватися силами створює перешкоди для оперативного реагування на
перевитрати енергоносіїв, а також не сприяє оперативному
проєкту
прийняттю управлінських рішень.
Очікувані кількісні та - зменшено енерговитрати не менше, ніж на 20%.
якісні результати
- створення робочої групи;
Ключові заходи
- закупівля необхідного обладнання;
проєкту
- розробка та затвердження нормативно-правової бази;
- проведення навчання щодо обліку та обробки інформації.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
Міський бюджет – 100%.
Джерела та частки
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Комунальні установи, організації, заклади громади.
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №28
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5.
ЗАВДАННЯ 2. Впровадження сучасних методів управління
комунальним майном

Забезпечити
системами
GPS-навігації
службові
транспортні засоби та транспортні засоби комунальних
підприємств громади.
прозорість
використання
службових
Одна або кілька цілей, Забезпечити
транспортних засобів та транспортних засобів комунальних
які будуть досягнуті
підприємств.
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Всі мешканці територіальної громади - 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Використання службових авто, а також авто комунальних
Стислий опис
підприємств має високий ризик виникнення корупції. На
проблеми, яка буде
вирішуватися силами жаль, зараз в Хмільницькій міській територіальній громаді
не створено умови для відслідковування процесу
проєкту
використання таких транспортних засобів і для громади цей
процес є досить не прозорим. Також це утруднює облік
використання паливно-мастильних матеріалів тощо.
Очікувані кількісні та - закуплено обладнання та встановлено системи GPS на всі
службові авто та авто комунальних підприємств;
якісні результати
- забезпечено прозоре використання комунального
транспорту шляхом візуалізації його місцезнаходження на
інтернет-ресурсі «Хмільник на долоні».
закупівля
обладнання
та
забезпечення
його
Ключові заходи
функціонування;
проєкту
- інтеграція закупленого обладнання з інтернет-ресурсом
«Хмільник на долоні»;
- проведення інформаційної кампанії для мешканців
громади щодо можливості використання цього сервісу.
2024-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
500,0
300,0
800,0
Міський бюджет– 50%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 50%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради. Комунальні заклади.
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №29
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту

Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 3.1.
Завдання 1. Оптимізувати мережу закладів освіти

Удосконалена та сучасна мережа освіти
Хмільницька громада прагне створити комфортні, безпечні
та ефективні умови праці та навчання, що включають:
- гарантування учням, вихованцям рівного доступу до
здобуття якісної, сучасної освіти;
- створення умов для всебічного розвитку особистості;
- оптимізація мережі закладів освіти;
- покращення матеріально-технічного забезпечення;
- забезпечення регулярного та безоплатного перевезення
учасників освітнього процесу.
Хмільницька міська територіальна громада.
2000 дітей.
400 працівників.

На сьогоднішній день мережа закладів освіти є дещо
неефективною і не в повній мірі надає кожній дитині
громади можливості повноцінного розвитку. Частина
нинішнього обладнання закладів освіти морально застаріло,
на ньому не можна надавати сучасні знання. Шкільні
автобуси, що здійснюють підвіз учнів та вихованців
знаходяться в поганому технічному стані. Реалізація
проєкту по формуванню удосконаленої, ефективної мережі
закладів освіти сприятиме забезпеченню якісно нового
рівня розвитку освітньої галузі Хмільницької міської
територіальної громади, створить умови, які відповідають
сучасним вимогам розвитку освіти, будуть придбані нове
сучасне обладнання, нові шкільні автобуси.
Очікувані кількісні та - умови освітнього процесу відповідатимуть вимогам
актуальним і перспективним запитам учасників освітнього
якісні результати
процесу;
забезпечено
сучасним
матеріально-технічним
оснащенням, інформатизацією освітнього процесу;
- забезпечено заклади освіти сучасними автобусами — 6
шт.
- оптимізація, реорганізація мережі;
Ключові заходи
- формування нового освітнього середовища;
проєкту
- проведення процедур публічних закупівель;
закупівля
нового
обладнання
(технологічного,
мультимедійного), автобусів;
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- оснащення закладів освіти новим обладнанням та
автобусами.
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2024
2025
2026 2027 рік Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 2023
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
4100,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 21600,0
Міський бюджет 80%, обласний бюджет, державні кошти
Джерела та частки
20% та інші незаборонені законодавством джерела
фінансування
фінансування.
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради, Управління освіти, молоді та спорту
реалізації проєкту
Хмільницької міської ради, заклади освіти.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №30
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 3.1.
Завдання 2. Оновити матеріально-технічну базу закладів
освіти.
Оновлений освітній простір
- створити комфортні умови
перебування учасників
освітнього процесу;
- забезпечити надання якісних освітніх послуг;
- покращити матеріально-технічну базу шкіл.
Хмільницька міська територіальна громада
5960 - дітей.
1050 - працівників.

На сьогоднішній день у частині закладів освіти є
незадовільною та застарілою матеріально - технічна база.
Тому необхідно реалізувати проєкт для закладів освіти,
який сприятиме створенню якісно нових умов перебування
учасників освітнього процесу.
Очікувані кількісні та - забезпечено заклади освіти новим обладнанням, меблями,
засобами навчання;
якісні результати
- умови освітнього процесу відповідатимуть вимогам
санітарного регламенту;
- забезпечено належний рівень освітніх послух у всіх
закладах освіти Хмільницької міської територіальної
громади.
- проведення процедур публічних закупівель;
Ключові заходи
- проведення капітальних ремонтів приміщень закладів
проєкту
освіти;
- придбання обладнання, меблів, засобів навчання для
створення нового освітнього простору.
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2024
2025
2026
2027 Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік 2023
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
6000,0 7000,0 8000,0 8000,0 9000,0 9000,0 47000,0
Міський бюджет 80%, обласний бюджет, державні кошти
Джерела та частки
20% та інші незаборонені законодавством джерела
фінансування
фінансування.
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради, Управління освіти, молоді та спорту
реалізації проєкту
Хмільницької міської ради, заклади освіти.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №31
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.1.
Завдання 3. Доступність освітніх послуг і всебічне
охоплення освітою.

Розвиток інклюзивного ресурсного центру, інклюзивної та
індивідуальної форм навчання в закладах освіти
Одна або кілька цілей, -забезпечити рівний доступу дітей до якісної освіти;
- створити умови для всебічного розвитку особистості;
які будуть досягнуті
- підвищити якість надання послуг інклюзивно-ресурсним
внаслідок реалізації
центром.
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 7500 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
На сьогоднішній день інклюзивно-ресурсний центр
Стислий опис
розміщений у невеликому, орендованому приміщенні. Не у
проблеми, яка буде
вирішуватися силами повній мірі забезпечується інклюзивність освітнього
процесу. Часткова не відповідність системи роботи закладів
проєкту
освіти з індивідуальними потребами особистості.
Очікувані кількісні та - створені умови для якісної, ефективної роботи
інклюзивно-ресурсого центра;
якісні результати
- забезпечено сучасним матеріально-технічним оснащенням
освітній процес, що забезпечило його інклюзивність;
- створено цілісне освітнє середовища, яке дає можливість
кожній дитині реалізувати власні освітні потреби .
- проведення низки навчань педагогічних кадрів для
Ключові заходи
підвищення рівня їх професійної компетентності щодо
проєкту
забезпечення інклюзивності навчання;
- проведення процедур публічних закупівель;
- закупівля нового обладнання;
- забезпечення новим приміщенням інклюзивно-ресурного
центру;
- оснащення закладів освіти новим обладнанням.
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2022
2023
2024
2025
2026
2027 Разом
Вартість проєкту, тис.
рік
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
300,0 300,0
300,0 300,0 300,0 300,0 1800,0
Міський бюджет 80%, обласний бюджет, державні кошти
Джерела та частки
20% та інші незаборонені законодавством джерела
фінансування
фінансування
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради, Управління освіти, молоді та спорту
реалізації проєкту
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Хмільницької міської ради, заклади освіти.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №32
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1.
ЗАВДАННЯ 3. Доступність освітніх послуг і всебічне
охоплення освітою.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Підвищити спроможність учнів загальноосвітніх шкіл брати
участь в суспільно-політичному житті громади.

Запровадження шкільного бюджету (громадського бюджету
школи) в загальноосвітніх закладах громади.

Хмільницька міська територіальна громада.
Учні та учениці загальноосвітніх шкіл громади – 4000 осіб.

Учні та учениці загальноосвітніх шкіл не отримують знання
та навички щодо ефективності прийняття колективних
рішень, зокрема, що стосується громадсько-політичного
життя громади. Це зменшує ефективність прийнятих ними
рішень в майбутньому та не сприяє формуванню з
підростаючого покоління відповідальних громадян.
Очікувані кількісні та - в 10 школах громади запроваджено шкільний бюджет;
- до реалізації заходів шкільного бюджету залучено не
якісні результати
менше 1000 осіб.
- розробка та затвердження Положення про шкільний
Ключові заходи
бюджет;
проєкту
- проведення навчання для учнів та учениць щодо участі в
шкільному бюджеті;
- забезпечення щорічного проведення шкільного бюджету.
2023-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис.
грн.
600,0
500,0
500,0
1600,0
Міський бюджет – 90%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 10%.
фінансування
Громадська
організація
«ПРАВО»
(партнерство).
Ключові учасники
Управління
освіти,
молоді
та
спорту
Хмільницької
міської
реалізації проєкту
ради, заклади освіти.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №33
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1.
ЗАВДАННЯ 4. Впровадити ефективний діалог школабатьки-діти.

Запровадження електронної черги в дошкільні заклади
громади
Одна або кілька цілей, Встановити прозору процедуру прийому дітей в дошкільні
навчальні заклади громади.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Понад 1000 батьків дітей - дошкільнят.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
В соціальних мережах неодноразово обговорювалися
Стислий опис
дописи батьків, про, начебто, непрозору процедуру
проблеми, яка буде
вирішуватися силами зарахування дітей у дошкільні заклади громади. Також
варто відзначити, що цей процес справді має бути
проєкту
максимально прозорим, тому запровадження електронної
черги є на часі в Хмільницькій громаді.
Очікувані кількісні та - спрощено процедуру зарахування дітей до дитячих
садочків;
якісні результати
- запроваджено прозору процедуру зарахування дітей до
дитячих садочків.
- закупівля програмного продукту;
Ключові заходи
- навчання для посадовців;
проєкту
- проведення інформаційної кампанії для потенційних
користувачів.
2023 рік:
Період здійснення:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
Разом
Вартість проєкту, тис.
грн.
250,0
250,0
Міський бюджет – 70%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 30%.
фінансування
Громадська
організація
«ПРАВО»
(партнерство).
Ключові учасники
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
реалізації проєкту
ради, заклади освіти.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №34
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1.
ЗАВДАННЯ 4. Впровадити ефективний діалог школабатьки-діти

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту
Очікувані кількісні та
якісні результати

Запровадити сучасні технології в освітній процес громади.

Запровадження сервісу Е-школа

Хмільницька міська територіальна громада.
Понад 1000 осіб – учасників навчального процесу.

Запровадження новітніх технологій є вимогою сучасності.
У освітніх закладах громади відсутній сервіс Е-школа, а
його впровадження вдосконалить освітній процес, а також
спростить комунікацію між вчителями, дітьми та батьками.
- запроваджено новітні технології в освітній процес
громади;
- налагоджено комунікацію між батьками, дітьми та
вчителями.
- закупівля програмного продукту;
Ключові заходи
- проведення навчання для працівників освіти;
проєкту
- популяризація сервісу серед батьків.
2023 рік:
Період здійснення:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
Разом
Вартість проєкту, тис.
грн.
300,0
300,0
Міський бюджет – 90%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 10%.
фінансування
Громадська
організація
«ПРАВО»
(партнерство).
Ключові учасники
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
реалізації проєкту
ради, заклади освіти.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №35
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.1.
Завдання 5. Забезпечити гарантії свободи творчості,
доступу до культурних надбань, створення можливостей
активної участі жителів у культурній діяльності громади.

Забезпечення жителям громади
вільного доступу до
культурних потреб
Одна або кілька цілей, Розширити та якісно наповнити культурні заходи у громаді
з максимальним залученням жителів.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька
міська
територіальна
громада
Територія на яку
(42
населених
пункти).
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 43 609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Відчутний конфлікт особи і суспільства; втручання у
Стислий опис
творчий процес і здійснення цезури.
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту
Очікувані кількісні та - розвиток діяльності митців і творчих спілок
- збільшено кількість та якість культурних заходів у громаді
якісні результати
- збільшена кількість учасників та відвідувачів культурних
заходів
- створення можливостей активної участі жителів
у
Ключові заходи
культурній діяльності громади;
проєкту
- захист інтересів творців;
- популяризація творчих надбань митців;
- співпраця з культурними діячами громада;
- організація виставок, концертів, показів, виступів,
вистав....
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2023
2024
2025
2026
2027
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022
рік
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
Не потребує фінансування
Джерела та частки
фінансування
Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради.
Ключові учасники
Комунальний заклад «Будинок культури» Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Комунальний
заклад
«Бібліотека
для
дорослих»
Хмільницької міської ради.
Комунальний заклад «Історичний музей м. Хмільника»
Хмільницької міської ради.
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Комунальний заклад «Історичний музей імені Василя
Порика» Хмільницької міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №36
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.1.
Завдання 6. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів
дітей та молоді, забезпечення цілісної системи роботи шкіл
естетичного виховання для створення всебічного розвитку.

Створення належних умов для всебічної підтримки
особистості
Одна або кілька цілей, Виховати/розвинути етичні, художньо-естетичні потреби,
які будуть досягнуті
творчі здібності дітей та молоді
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43 609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Для сучасної молоді дуже важко зробити оцінку естетичної
Стислий опис
краси того чи іншого витвору мистецтва, оскільки саме
проблеми, яка буде
вирішуватися силами поняття естетики в сучасному світі втратило своє значення,
поступившись місцем практичності і доступності.
проєкту
Очікувані кількісні та - підвищена якість оволодіння основами народного
мистецтва, музики, національної пісенної і танцювальної
якісні результати
культури;
- сформована система знань про світову культуру і
мистецтво.
- розвиток здібностей, талантів дітей та молоді;
Ключові заходи
- забезпечення цілісної системи роботи шкіл естетичного
проєкту
виховання для створення всебічного розвитку.
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2025
2026
2027 Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік 2023 рік 2024
рік
рік
рік
рік
грн.
25,723 27,918 30,116 32,141 34,294 36,592 186,784
Міський бюджет 20%.
Джерела та частки
Батьківська плата 80%.
фінансування
Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради.
Ключові учасники
КПНЗ Хмільницька школа мистецтв.
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №37
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1.
ЗАВДАННЯ 6 Розвиток індивідуальних здібностей і
талантів дітей та молоді, забезпечення цілісної системи
роботи шкіл естетичного виховання для створення
всебічного розвитку
«Я особистість»
Діти згуртовані, щасливі, впевнені, конкурентоспроможні,
готові до самостійного життя після закінчення школи.
Хмільницька міська ТГ
19 закладів загальної середньої освіти
Діти віком від 10 до 17 років (3000 учнів), що навчаються у
загальних закладах освіти Хмільницької міської громади

Сьогодення вимагає бути впевненим в собі, досягати
поставлених цілей і не падати духом від поразок. Нажаль,
не всі діти готові до цього. Більшість дітей не впевнені в
собі, не вміють налагоджувати контакти, замкнені або ж
агресивні, зухвалі, самовпевнені. Іноді учні потерпають від
цькування.
Очікувані кількісні та - створено мережу освітньо - культурних (навчальних,
розважальних) заходів;
якісні результати
- проведено мінімум 3 міжшкільних та 3 шкільних заходи;
- підготовлено учнів до життя після школи;
- розвинено почуття впевненості учнів;
- здійснено пошук індивідуальності;
- здійснено розвиток здібностей учнів;
- здійснено розвиток комунікативних навичок.
- створити календар освітньо - культурних подій;
Ключові заходи
Наприклад:
проєкту
1. Листопад - проведення між школами КВК.
2. Грудень - січень - новорічні привітання.
3. Квітень - конкурс «Мої таланти».
- здійснити підготовку до заходів (закупити необхідне
обладнання, матеріали, вирішити організаційні питання);
- провести заходи, нагородити переможців призами
(подарунок школі: спортивне обладнання, хімічнолабораторне обладнання, телескоп, тенісний стіл, проектор,
поїздка у Львів, Вінницю на виставу, Умань...), здійснити
інформування.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
500,0
500,0
550,0
550,0
2100,0
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Міський бюджет — 65%, обласний бюджет — 20%,
Програма “КУСАНОНЕ” та інші освітні Програми — 10%,
бізнес — 5%.
ГО — реалізація, партнерство.
Ключові учасники
Міська влада — організація, фінансування, реалізація.
реалізації проєкту
Інша інформація щодо Обов'язковою умовою реалізації проєкту є участь у заходах
проєкту (за потребою) 100% дітей 5-11 класів. Кожна дитина має навчитися
ораторському мистецтву, готова відкриватися людям —
спілкуватися, має відчути себе потрібною і талановитою.
Заходи можуть проводитися між учнями однієї школи та
між учнями шкіл громади.
Джерела та частки
фінансування
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №38
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.1.
Завдання 7. Популяризувати заклади культури шляхом
створення в мережі Інтернет веб-сторінок
закладів
культури, художніх колективів.

Висвітлення творчої діяльності колективів територіальної
громади
Одна або кілька цілей, Висвітлювати діяльність закладів культури громади в
мережі Інтернет; популяризувати заклади культури,
які будуть досягнуті
художні колективи.
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
У зв’язку з карантинними обмеженнями діяльність закладів
Стислий опис
культури та художніх колективів стала не доступною для
проблеми, яка буде
вирішуватися силами жителів громади. За допомогою сторінок в Інтернет мережі
заклади культури працюють в режимі он-лайн,
проєкту
презентуючи свою діяльність.
Очікувані кількісні та - збільшено кількість зацікавлених у культурній діяльності
жителів громади;
якісні результати
- популяризація закладів культури на місцевому,
обласному, всеукраїнському рівнях.
- створення в мережі Інтернет вебстрорінок закладів
Ключові заходи
культури, художніх колективів, наповнення їх відповідною
проєкту
інформацією.
2022-2023 роки:
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис. 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік Разом
грн.
Не потребує фінансування
Джерела та частки
фінансування
Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради.
Ключові учасники
Комунальний заклад «Будинок культури» Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Комунальний
заклад
«Бібліотека
для
дорослих»
Хмільницької міської ради.
Комунальний заклад «Історичний музей м. Хмільника»
Хмільницької міської ради.
Комунальний заклад «Історичний музей імені Василя
Порика» Хмільницької міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №39
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.1.
ЗАВДАННЯ 8. Забезпечити бібліотечні заклади громади
сучасною, якісною та затребуваною літературою сучасних
українських та зарубіжних письменників.

Покращення
якості
бібліотечного
обслуговування,
розширення спектру читацьких потреб
Одна або кілька цілей, Оновити бібліотечні фонди, відродити їх науковий та
інформаційний потенціал, реалізувати права громадян на
які будуть досягнуті
доступ до інформації, знань та залучення до культурних
внаслідок реалізації
цінностей.
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43 609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
На сьогодні гостро постала проблема оновлення
Стислий опис
бібліотечних фондів, оскільки з різних причин з 1991 року
проблеми, яка буде
вирішуватися силами кількість назв нових надходжень зменшилась майже в
кілька разів. Понад 70% - видання 70 – 90 років XX
проєкту
століття, більшість з них російською мовою і не
користується попитом.
Очікувані кількісні та - забезпечені бібліотеки централізованої бібліотечної
системи необхідним мінімумом періодичних видань.
якісні результати
- забезпечення бібліотечних закладів громади сучасною
Ключові заходи
літературою.
проєкту
2022--2027 роки:
Період здійснення:
2023
2024
2025
2026
2027
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022
рік
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 193,800
Міський бюджет 80%, обласний бюджет, державні кошти
Джерела та частки
20% та інші незаборонені законодавством джерела
фінансування
фінансування.
Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради.
Ключові учасники
Комунальний
заклад
«Бібліотека
для
дорослих»
реалізації проєкту
Хмільницької міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №40
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.1.
ЗАВДАННЯ
9. Активізувати розвиток туризму,
поширювати інформацію
про історико-культурну
спадщину громади.

Створення
сприятливих
умов
для
ефективного
використання історико-культурного та туристично рекреаційного потенціалу
Одна або кілька цілей, Розробити маркетинг дестинації; сформувати туристичні
продукти громади; розвинути туристичну інфраструктуру.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада (42 населених
Територія на яку
проєкт матиме вплив пункти).
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Незважаючи на позитивні тенденції розвитку сфери
Стислий опис
туризму та індустрії гостинності, сильні сторони та
проблеми, яка буде
Хмільницької
міської
ТГ,
вирішуватися силами можливості
конкурентоспроможність
її
туристичного
продукту
проєкту
залишається низькою, що зумовлює недостатню кількість
туристів (зокрема, в міжсезоння). Причиною ж є
несформованість туристичного продукту та
його
недостатня промоція, відсутні або неналежного стану
елементи туристичної інфраструктури, рівень сервісу,
забезпеченість кадрами та координацій дій влади, бізнесу та
громадських організацій.
Очікувані кількісні та - збільшена кількість туристів та розмір надходжень від
галузі до бюджету громади;
якісні результати
- сформований конкурентоспроможний туристичний
продукт та системна промоція дестинації;
- вдосконалена туристична інфраструктура, рівень сервісу,
забезпеченість кадрами та координація дій влади, бізнесу та
громадських організацій.
- розвиток туризму на теренах громади.
Ключові заходи
проєкту
2022-2027 роки:
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис. 2022 рік 2023 рік 2024 2025 2026 2027 рік Разом
рік
рік
рік
грн.
50,00
50,00
50,0 50,00 50,00
50,00 300,00
Міський бюджет.
Джерела та частки
Фінансування з
інших джерел не заборонених
фінансування
законодавством.
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Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради.
Комунальний заклад «Будинок культури» Хмільницької
міської ради.
Комунальний
заклад
«Бібліотека
для
дорослих»
Хмільницької міської ради.
Комунальний заклад «Історичний музей м. Хмільника»
Хмільницької міської ради.
Комунальний заклад «Історичний музей імені Василя
Порика» Хмільницької міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
Ключові учасники
реалізації проєкту
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №41
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.2.
Завдання 1. Розробити та впровадити
програму
підвищення кваліфікації працівників сфери фізичної
культури та масового спорту.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту

Забезпечити сферу фізичної культури та масового спорту
фахівцями належної кваліфікації, спроможних створити
здорову та активну громаду, яка реалізує особистісний
потенціал та пишається досягненнями спортсменів громади.
Хмільницька міська територіальна громада.

Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Програма підвищення кваліфікації працівників сфери
фізичної культури і спорту

43609 осіб.

Впродовж останнього десятиріччя у системі кадрового
забезпечення сфери фізичної культури і масового спорту
накопичено низку суперечностей між реальним станом
справ та запитами суспільства і новими можливостями для
їх задоволення. Усунення наявних протиріч становитиме
базис для зростання кількості персоналу, спроможного до
успішного вирішення професійних завдань на основі
використання наукових знань і передової практики роботи
та з урахуванням нових викликів.
розроблено 1 Програму підвищення кваліфікації
Очікувані кількісні та працівників сфери фізичної культури і спорту;
якісні результати
створено ефективну систему забезпечення сфери
фізичної культури і масового спорту з необхідною
кількістю належно підготовлених та вмотивованих
фахівців, які успішно реалізують визначені трудові функції.
- визначення кількості та якості необхідного персоналу
Ключові заходи
(планування кадрових потреб);
проєкту
- розроблення Програми з підвищення кваліфікації
працівників сфери фізичної культури та масового спорту та
здійснення заходів;
- сприяння підготовці фахівців, зокрема із числа провідних
спортсменів громади, та забезпечення підвищення
кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту;
- проведення конференцій, нарад, семінарів, робочих
зустрічей тощо, з питань розвитку фізичної культури і
масового спорту, підвищення кваліфікації та обміну
досвідом директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
тренерів з різних видів спорту та інших фахівців сфери
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Період здійснення:
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування

фізичної культури та спорту;
- проведення періодичного оцінювання (сертифікації)
готовності кадрів до успішного виконання функціональних
обов’язків.
2022-2025 роки:
2022 рік

2023 рік
-

2024 рік
-

2025 рік
-

Разом
-

-

Не потребує фінансування

Ключові учасники
реалізації проєкту

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
ради.
Хмільницька ДЮСШ
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №42
Номер і назва
Операційна ціль 3.2.
завдання зі Стратегії Завдання 2. Створити нові та оновити існуючі спортивні
розвитку громади,
об᾽єкти у громаді.
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Сучасна спортивна інфраструктура в громаді
Одна або кілька цілей, Створити умови для залучення широких верств
населення до масового спорту шляхом покращення
які будуть досягнуті
спортивної інфраструктури Хмільницької міської
внаслідок реалізації
територіальної громади.
проєкту
Територія на яку
Хмільницька міська територіальна громада.
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Після утворення Хмільницької міської територіальної
Стислий опис
громади постало досить важливе питання розвитку
проблеми, яка буде
вирішуватися силами спортивної інфраструктури в громаді, особливо в
сільських населених пунктах, яка тривалий час
проєкту
знаходилася у занедбаному стані. У той же час фізична
культура і спорт є складовою частиною виховного
процесу учнів навчальних закладів громади.
Очікувані кількісні та - покращено умови фізкультурного процесу для 4730
вихованців та 493 працівників ЗЗСО, а також молоді і
якісні результати
фізично активних людей із 43609 жителів Хмільницької
міської ТГ;
- створені сприятливі умови для розвитку фізичної
культури і спорту;
- зміцнена довіра до дій влади;
покращено
естетичний
вигляд
спортивної
інфраструктури громади;
- підвищена якість роботи спортивних факультативів,
гуртків і секцій;
- підвищено якість життя та добробуту населення
громади.
1. Виготовлення ПКД для об᾽єктів будівництва та
Ключові заходи
реконструкції.
проєкту
2. Підготовка тендерної документації та проведення
тендерних процедур.
3. Проведення робіт:
- Реконструкція стадіону (2-х трибун, футбольного поля,
л/а доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільник
Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та
його експертизи);
- Капітальний ремонт спортивного залу Хмільницької
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ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільник Вінницької
області» (з виготовленням ПКД та проведенням її
експертизи;
- Капітальний ремонт спортивно-оздоровчого центру
Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м.
Хмільнику (з виготовленням ПКД та проведенням її
експертизи);
- Капітальний ремонт будівлі з використанням
енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та
горищного перекриття Хмільницької ДЮСШ по вул.
Столярчука, 23 в м. Хмільнику (із виготовленням ПКД та
проведенням її експертизи);
- Реконструкція котельні в спортивний зал для
проведення занять з боротьби Хмільницької ДЮСШ по
вул. Декабристів, 13-А в м. Хмільнику» (із
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи
- Нове будівництво мультифункціональних майданчиків
для занять ігровими видами спорту (з виготовленням
ПКД та проведенням її експертизи) у ЗЗСО на території
населених пунктів Хмільницької міської ТГ;
- Нове будівництво спортивних майданчиків для ЗДО на
території населених пунктів Хмільницької міської ТГ.
4. Популяризація здорового способу життя та фізичної
реабілітації серед населення громади.
2022-2027 роки:
Період здійснення:
2023
2024 2025
2026
2027 Разом
Вартість проєкту, тис. 2022
рік
рік
рік
рік
рік
грн.
рік
35 000 10 000 7 000 5 000
5 000 5 000 67 000
Місцевий бюджет, обласний та державний бюджети,
Джерела та частки
інші
незаборонені
законодавством
джерела
фінансування
фінансування.
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької
Ключові учасники
міської ради.
реалізації проєкту
Хмільницька ДЮСШ.
Інша інформація щодо Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні
людини,
підвищення
фізичних
і
проєкту (за потребою) здоров’я
функціональних можливостей її організму, забезпеченні
повноцінного дозвілля. Завдяки системному поєднанню
денної форми занять фізичною культурою та позакласної
спортивно-масової роботи вихованці мають здобувати
спортивні досягнення – перемоги в районних, обласних,
всеукраїнських спортивних змаганнях. Реалізація
положень Нової української школи визначає, що діти
мають займатися спортом у сучасних та комфортних
умовах. Тільки так можна виховати здорових та сильних
громадян, які в майбутньому змінюватимуть громаду та
країну в цілому.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №43
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 3.2.
Завдання 3. Розробити та
календаря спортивних заходів.

забезпечити

виконання

Календар спортивних заходів «Кубок громади»
Реалізувати
на
території
Хмільницької
міської
територіальної громади державну політику у сфері
зміцнення здоров'я населення засобами фізичного
виховання, фізичної культури та спорту. Організувати та
провести фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи для
різних верств населення.
Хмільницька міська територіальна громада.
43609 осіб.

У громаді проводиться багато різновекторних заходів.
Інколи їх дати проведення збігаються. Це створює
незручності для відвідувачів та учасників заходів. Кожен
захід має важливе значення і щоб уникнути збігів
необхідно розробити календар спортивних заходів
Очікувані кількісні та - щорічно розроблено 1 календар спортивних заходів;
- проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи
якісні результати
відповідно до затвердженого календаря спортивних
заходів;
- дотримано курс на реалізацію державної політики у сфері
зміцнення здоров'я населення засобами фізичного
виховання, фізичної культури та спорту у встановленому
порядку.
- щорічне розроблення календаря спортивних заходів;
Ключові заходи
- організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та
проєкту
спортивних заходів відповідно до затвердженого календаря
спортивних заходів.
Період здійснення:
2022-2027 роки:
Вартість проєкту, тис. 2022
Разом
2023
2024 2025 2026 2027
грн.
рік
рік
рік
рік
рік
рік
Джерела та частки
Не потребує фінансування
фінансування
Ключові учасники
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
реалізації проєкту
ради.
Хмільницька ДЮСШ.
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Інша інформація щодо Задля створення умов для реалізації на території громади
проєкту (за потребою) державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення
засобами фізичного виховання, фізичної культури та
спорту, подальшого розвитку фізичної культури та спорту,
масового залучення до занять фізичною культурою і
спортом населення та учнівської молоді необхідним є
формування щорічного документу, у якому на відповідний
рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо
забезпечення проведення відповідних заходів
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №44
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту

Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 3.2.
Завдання 4. Забезпечити участь представників різних
вікових груп та категорій населення в спортивних заходах
різного рівня.
Спорт для всіх
Реалізувати
на
території
Хмільницької
міської
територіальної громади державну політику у сфері
зміцнення здоров'я населення засобами фізичного
виховання, фізичної культури та спорту. Підвищити рівень
охоплення різних вікових груп та категорій населення
руховою активністю. Створити умови для соціальної
адаптації та реабілітації осіб з особливими потребами та
учасників бойових дій, підвищення рівня готовності молоді
до служби у Збройних Силах України та інших військових
та спеціальних службах.
Хмільницька міська територіальна громада.
43609 осіб.

Сприяння залученню до здорового способу життя, занять
фізичною культурою і спортом усіх категорій населення
громади - є пріоритетним питанням для Хмільницької
міської ТГ. На сьогодні актуальними проблемами
залишаються: погіршення стану здоров’я населення,
зловживання алкоголем, тютюновими виробами, вживання
наркотичних засобів. Як наслідок – зменшується тривалість
життя, загострюється криміногенна ситуація.
Очікувані кількісні та - підвищено рівень охоплення різних вікових груп та
категорій населення руховою активністю;
якісні результати
- створено умови для соціальної адаптації та реабілітації
осіб з особливими потребами та учасників бойових дій;
- підвищено рівень готовності молоді до служби у Збройних
Силах України та інших військових та спеціальних
службах з метою захисту суверенітету та незалежності
держави.
організація та проведення для усіх вікових груп
Ключові заходи
населення соціальних і профілактичних заходів, які
проєкту
спрямовані на мотивацію свідомого ставлення до власного
здоров’я;
організація та проведення фізкультурно-оздоровчих
заходів для представників різних вікових груп та категорій
населення громади;
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів “Повір
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у себе” серед дітей з обмеженими можливостями;
створення належних умов для занять фізичною
культурою і спортом, для учасників бойових дій ООС;
забезпечення доступності фізкультурно-оздоровчих
послуг та послуг зі спортивної реабілітації для учасників
бойових дій, насамперед, для осіб з інвалідністю з їх числа.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Міський бюджет.
Джерела та частки
Інші джерела не заборонені законодавством.
фінансування
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
Ключові учасники
ради.
реалізації проєкту
Хмільницька ДЮСШ.
Інша інформація щодо Надзвичайно важливим питанням в громаді є розвиток
проєкту (за потребою) спортивної реабілітації учасників бойових дій. Лікарі та
психологи, які працюють із військовими, переконані, що
заняття спортом є надзвичайно важливими не лише для
фізичної, а й психологічної реабілітації колишніх бійців.
Для успішної та швидкої реабілітації колишнім військовим
потрібна «висока мета», і спорт – саме та сфера, де можна
ставити конкретні цілі.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №45
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив

Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 1. Забезпечити доступність мережі послуг
всім категоріям населення, в тому числі за рахунок
впровадження мобільної складової на засадах розвитку
соціального підприємництва.
Доступність надання соціальних послуг
Надати натуральну допомогу громадянам, які перебувають
у складних життєвих обставинах та соціальні послуги за
місцем проживання.
Хмільницька міська ТГ (особи, які перебувають на обліку
та обслуговуванні в територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької
міської ради, а також нововиявлені, які потребують такого
обслуговування).
Одинокі та одиноко проживаючі громадяни – 500 осіб.
Громадяни у складних життєвих обставинах – 800 осіб.

Серед жителів нашої громади є одинокі особи похилого
віку, особи з інвалідністю та особи, які маю низький
фінансовий дохід. Всі вони потребують уваги, опіки,
захисту та допомоги, адже не в змозі самі забезпечити себе
всім необхідним
Очікувані кількісні та - забезпечено продуктовими наборами 800 громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
якісні результати
- надано соціальні послуги за місцем проживання 445
особам;
- виявлені громадяни, які потребують надання соціальних
послуг за місцем проживання
- пошук потенційних надавачів благодійної допомоги;
Ключові заходи
- звернення до потенційних надавачів з проханням про
проєкту
надання благодійної допомоги;
- формування продуктових наборів;
- надання продуктових наборів громадянам, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
- виявлення громадян, які потребують надання соціальних
послуг за місцем проживання.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
60,0
68,0
76,0
80,0
284,0
Благодійна допомога та інші джерела незаборонені
Джерела та частки
законодавством.
фінансування
Територіальний
центр
соціального
обслуговування
Ключові учасники
(надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради,
реалізації проєкту
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Приватні
підприємства,
фермерські господарства
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

фізичні-особи

підприємці,
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №46
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 1. Забезпечити доступність мережі послуг
всім категоріям населення, в тому числі за рахунок
впровадження мобільної складової на засадах розвитку
соціального підприємництва
Розвиток системи надання соціальних послуг в
територіальній громаді відповідно до визначених потреб
населення територіальної громади у соціальних послугах.
Одна або кілька цілей, Надавати у спеціально облаштованому приміщенні
соціальні послуги відповідно до визначених потреб
які будуть досягнуті
населення територіальної громади у соціальних послугах
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська ТГ (особи, які перебувають на обліку
Територія на яку
проєкт матиме вплив та обслуговуванні в територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької
міської ради, а також нововиявлені, які потребують такого
обслуговування; одинокі особи похилого віку та особи з
інвалідністю, які потребують постійного стороннього
догляду та допомоги у самообслуговуванні.
Орієнтовна кількість Одинокі особи, які потребують стороннього догляду та
отримують послуги вдома – 345 осіб.
населення, яке
Особи похилого віку – 10847 осіб.
отримає вигоду від
Дорослі особи з інвалідністю – 3658 осіб.
реалізації проєкту
Відсутність приміщення або земельної ділянки для
Стислий опис
будівництва приміщення для надання соціальних послуг
проблеми, яка буде
вирішуватися силами стаціонарно/напівстаціонарно.
проєкту
Очікувані кількісні та - забезпечено надання соціальних послуг в територіальній
громаді відповідно до визначених потреб населення
якісні результати
територіальної громади у соціальних послугах - 100 осіб;
- створені умови для проживання/денного перебування
одиноких осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
- забезпечено харчуванням, твердим, м’яким інвентарем,
медичними, реабілітаційними та іншими послугами.
пошук приміщення або земельної ділянки для
Ключові заходи
будівництва приміщення для надання соціальних послуг
проєкту
стаціонарно/напівстаціонарно;
виготовлення ПКД на реконструкцію/капремонт або
нового будівництва з використанням енергозберігаючих
технологій;
проведення реконструкції/капітального ремонту або
будівництва нового приміщення для надання соціальних
послуг стаціонарно/напівстаціонарно;
забезпечення приміщення твердим та м'яким
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інвентарем;
надання соціальних послуг денний догляд та догляд
стаціонарний.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2 023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
100,0
5000,0
5000,0
5000,0
15 100,0
Міський бюджет та інші джерела не заборонені
Джерела та частки
законодавством.
фінансування
Управління праці та соціального захисту населення
Ключові учасники
Хмільницької міської ради.
реалізації проєкту
Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради.
Інша інформація щодо Наповнення місцевого бюджету за рахунок надання
проєкту (за потребою) соціальних послуг з установленням диференційованої
плати, на платній основі особам, в яких є діти
працездатного віку, жителям інших територіальних громад
відповідно до чинного законодавства.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №47
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 2. Забезпечити надання адміністративних
послуг за місцем проживання громадян.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Надавати адміністративні послуги соціального характеру за
місцем проживання громадян Хмільницької міської ТГ.

«Для людей і до людей»

Центри старостинських округів Хмільницької ТГ.
16451 особа (сільське населення).

Відсутність у населених пунктах громади (крім м.
Хмільник) центрів надання адміністративних, соціальних
чи інших послуг. Жителі громади не володіють повною
інформацію про власні права, можливості та обов'язки.
Мешканці громади змушені здійснювати доїзд до м.
Хмільника, щоб отримати будь-які послуги. Мешканці
віддалених населених пунктів зустрічаються з проблемою
відсутності транспортного сполучення або ж із незручним
графіком перевезення. Помітне невдоволення громадян.
Очікувані кількісні та - задоволені потреби мешканців всіх сільських населених
пунктів
якісними
адміністративними
послугами
якісні результати
соціального характеру;
- придбано та встановлено необхідні матеріали та
обладнання.
- організація закупівлі комп’ютерної техніки з необхідними
Ключові заходи
параметрами для роботи у визначених програмних
проєкту
продуктах, якісних сканерів, офісних меблів, захисних
екранів тощо;
- оперативне вирішення проблем, задоволення законних
прав та інтересів громадян;
- забезпечення за місцем проживання громадян всебічного
розгляду їх звернень.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
350,0
350,0
Міський
бюджет,
інші
джерела
не
заборонені
Джерела та частки
законодавством
фінансування
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Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

Старости старостинських округів.
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №48
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 2. Забезпечити надання адміністративних
послуг за місцем проживання громадян
Переведення адміністративних послуг онлайн
Забезпечити надання місцевих адміністративних послуг
онлайн.
Хмільницька міська територіальна громада.
43609 жителів територіальної громади.
Близько 50 інших осіб.

В умовах пандемії, а також через значну віддаленість
сільських населених пунктів Хмільницької громади від
Центру надання адміністративних послуг є вкрай
необхідним забезпечити можливість подання документів
для отримання адміністративних послуг з використанням
мережі інтернет.
Очікувані кількісні та - створено умови для отримання адміністративних послуг
онлайн.
якісні результати
- мінімізовано необхідність відвідування Центру надання
адміністративних послуг.
- проведення аналізу нормативно-правової бази та
Ключові заходи
визначення переліку адміністративних послуг, які можна
проєкту
перевести онлайн;
- розробка змін та доповнень до нормативно-правової бази;
- проведення навчання для посадовців міської ради;
- популяризація можливості отримання адміністративних
послуг онлайн.
2023-2027 роки:
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис. 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік Разом
грн.
200,0
- 200,0
Міський бюджет – 70%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 30%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Центр надання адміністративних послуг у м. Хмільник.
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №49
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 3. Забезпечити достатньою кількістю
транспортних засобів для надання послуги «соціального
таксі».

«Соціальне таксі» для маломобільних груп населення
територіальної громади
Одна або кілька цілей, Надавати якісні транспортні послуги маломобільним
групам населення Хмільницької міської територіальної
які будуть досягнуті
громади відповідно до потреб таких категорій.
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Дорослі особи з інвалідністю – 3658 осіб, з них 1546 з
ураженням опорно - рухового апарату.
населення, яке
Діти з інвалідністю – 166 осіб.
отримає вигоду від
Особи похилого віку – 10847 осіб.
реалізації проєкту
Враховуючи територіальне розширення Хмільницької
Стислий опис
міської територіальної громади (приєднано 41 населений
проблеми, яка буде
вирішуватися силами пункт) виникла потреба у наданні якісних транспортних
послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які
проєкту
мають порушення опорно - рухового апарату, та іншим
маломобільним групам населення територіальної громади
відповідно до потреб таких категорій.
Очікувані кількісні та - задоволені потреби маломобільних груп населення
територіальної громади якісними транспортними послугами
якісні результати
соціального характеру.
- надання транспортних послуг маломобільним групам
Ключові заходи
населення громади;
проєкту
- при виникненні необхідної потреби у додатковому
транспортному
засобі спеціалізованого призначення
здійснити закупівлю відповідного транспортного засобу.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
Не потребує фінансування.
Джерела та частки
фінансування
Управління праці та соціального захисту населення
Ключові учасники
Хмільницької міської ради.
реалізації проєкту
Територіальний
центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради
участь у конкурсі,
Інша інформація щодо Хмільницька міська ТГ взяла
проєкту (за потребою) передбаченому Постановою КМУ від 14 березня 2018 р. №
189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для придбання транспортних засобів
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спеціалізованого призначення для перевезення осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення
опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп
населення». Відповідно до наказу Мінсоцполітики від
01.09.2021р. № 485 «Про закупівлю та подальше надання в
користування транспортних засобів спеціалізованого
призначення для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,
які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення
зору, інтелектуальні та психічні порушення, та інших
маломобільних груп населення» Хмільницька міська ТГ
включена до відповідного Переліку виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад, яким буде закуплено в
межах бюджетних призначень і надано в подальше
користування
на
2
роки
транспортні
засоби
спеціалізованого призначення.
В майбутньому, при виникненні необхідної потреби у
транспортному
засобі спеціалізованого призначення
потрібно передбачити кошти для закупівлі відповідного
транспортного засобу.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №50
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 4. Покращити якість пасажирських перевезень
в Хмільницькій громаді.

Проведення дослідження потреб
в
пасажирських
перевезеннях в межах міста Хмільник (міські перевезення)
та в межах громади (приміські перевезення)
Одна або кілька цілей, Запровадити взаємовигідні умови для пасажирів та
перевізників та підвищити якість пасажирських перевезень.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 43609 осіб – мешканці територіальної громади.
Понад 10000 осіб – відпочиваючі та туристи.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Якість пасажирських перевезень залежить від багатьох
Стислий опис
факторів, але основним з них є дослідження потреб в
проблеми, яка буде
вирішуватися силами пасажирських перевезеннях. На жаль, ні в місті Хмільнику,
ні, тим більше – в Хмільницькій громаді загалом, такі
проєкту
дослідження ніколи не проводилися. Це негативно впливає
на якість пасажирських перевезень (міських та приміських),
що, в свою чергу, створює умови для виникнення
соціальних конфліктів.
Очікувані кількісні та - проведено дослідження потреб в пасажирських
перевезеннях на території міста Хмільника (міські
якісні результати
перевезення);
- проведено дослідження потреб в пасажирських
перевезеннях на території Хмільницької громади (приміські
перевезення);
- зменшено ризик виникнення соціальних конфліктів.
- відбір підрядника для проведення оцінки щодо потреб у
Ключові заходи
пасажирських перевезень;
проєкту
- підготовка звіту та його громадське обговорення;
- коригування та впровадження нових маршрутів
пасажирських перевезень.
2023-2024 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
500,0
500,0
1000,0
Міський бюджет – 100%.
Джерела та частки
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
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міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №51
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 4. Покращити якість пасажирських перевезень
в Хмільницькій громаді

Забезпечити системами GPS транспортні засоби, які
надають послуги з пасажирських перевезень в межах
громади.
Одна або кілька цілей, Підвищити якість пасажирських перевезень та забезпечити
контроль за виконанням договірних умов перевізниками.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 43609 осіб – мешканці територіальної громади.
Понад 10000 осіб – відпочиваючі та туристи.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Неналагоджена
система
здійснення
контролю
за
Стислий опис
дотриманням графіку та маршруту руху транспортними
проблеми, яка буде
вирішуватися силами засобами, які здійснюють пасажирські перевезення, не
сприяє підвищенню якості пасажирських перевезень в місті
проєкту
Хмільнику.
Очікувані кількісні та - налагоджено систему контролю за дотриманням графіку
та маршруту руху маршрутними таксі;
якісні результати
- підвищено якість пасажирських перевезень в місті
Хмільнику.
- внесення змін до конкурсної документації щодо відбору
Ключові заходи
перевізників, які здійснюватимуть пасажирські перевезення
проєкту
в режимі маршрутного таксі та території міста Хмільника;
- проведення конкурсу з визначення перевізників з
одночасним їх зобов’язанням встановити на свої авто
системи GPS.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
Реалізація проєкту не потребує фінансових затрат.
Джерела та частки
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №52
Номер і назва завдання
зі Стратегії розвитку
громади, якому
відповідає проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке отримає
вигоду від реалізації
проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Очікувані кількісні та
якісні результати

Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 5. Забезпечити цифровий розвиток громади.
Впровадження Е-кабінету жителя громади
Впровадити Е-кабінет жителя громади.

Хмільницька міська територіальна громада.
Всі мешканці територіальної громади 43609 осіб.

У Хмільницькій громаді немає е-кабінету члена
територіальної громади. Це ускладнює доступ до
адміністративних, соціальних, комунальних послуг,
сервісів в галузі охорони здоров'я, транспорту та
комунікації особливо для жителів віддалених населених
пунктів громади. Ця проблема загострилася в умовах
карантину.
- створено е-кабінет жителя громади;
- створена можливість для жителів громади отримувати
адміністративні, соціальні, комунальні послуги, та
користуватись сервісами в галузі охорони здоров'я,
комунікації тощо онлайн;
- створена система інформування громадян про важливі
для них події;
- організований зручний доступ до всіх електронних
сервісів, які використовуються у громаді.
- розробка нормативно-правової бази;
- закупівля програмного продукту;
- проведення навчання для посадовців;
- популяризація е-кабінету серед членів територіальної
громади.
2022 рік:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
300,0
300,0
Міський бюджет – 50%.
Міжнародна донорська допомога – 50%.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №53
Номер і назва завдання
зі Стратегії розвитку
громади, якому
відповідає проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке отримає
вигоду від реалізації
проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Очікувані кількісні та
якісні результати

Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 5. Забезпечити цифровий розвиток громади.
Створення чат-ботів для мешканців громади
Створити чат-боти для мешканців громади.

Хмільницька міська територіальна громада.
Всі мешканці територіальної громади 43609 осіб.

У Хмільницькій громаді немає налаштованої системи
ефективної комунікації влади і громадян за допомогою
сучасних електронних засобів зв’язку. Це ускладнює
доступ до адміністративних, соціальних, комунальних
послуг, сервісів в галузі охорони здоров'я, комунікації
тощо, особливо для жителів віддалених населених
пунктів громади.
- створено систему чат-ботів, за допомогою якої жителі
громади зможуть отримувати адміністративні, соціальні,
комунальні послуги, та користуватись сервісами в галузі
охорони здоров'я, комунікації тощо онлайн;
- створена система інформування громадян про важливі
для них події;
- організований зручний доступ до всіх електронних
сервісів, які використовуються у громаді.
- розробка нормативно-правової бази;
- закупівля програмного продукту;
- проведення навчання для посадовців;
- популяризація чат-ботів серед членів територіальної
громад.
2023 рік:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
200,0
200,0
Міський бюджет – 50%.
Міжнародна донорська допомога – 50%.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Структурні
підрозділи
виконавчого
комітету
Хмільницької міської ради.
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №54
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 5. Забезпечити цифровий розвиток громади.

Цифрова грамотність для посадовців міської ради
Підвищити спроможність посадових осіб міської ради щодо
використання в своїй роботі Google-сервісів.
Хмільницька міська територіальна громада.
Близько 120 посадових осіб міської ради.

Посадові особи міської ради не володіють в достатній мірі
Google-сервісами (Google-doc, Google-календар, Googleтаблиці, Google-презентації та інші). Це зменшує
ефективність менеджменту та негативно впливає на
ефективність діяльності окремих посадовців.
Очікувані кількісні та - 100 посадовців взяли участь в тренінгах;
- підвищено ефективність діяльності посадових осіб міської
якісні результати
ради
- розробка навчальної програми;
Ключові заходи
- формування груп для проведення навчання;
проєкту
- проведення тренінгів;
- проведення тестування.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
100,0
100,0
Міський
бюджет
–
10%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 90%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №55
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.
ЗАВДАННЯ 6. Забезпечити рівні можливості для чоловіків
та жінок в сфері отримання муніципальних послуг.

Запровадження гендерного аналізу та гендерного
бюджетування в діяльність Хмільницької міської ради та її
виконавчого комітету
Одна або кілька цілей, В діяльність виконавчих органів міської ради впровадити
гендерний аналіз та гендерне бюджетування.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Всі мешканці та мешканки громади.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Запровадження в діяльність гендерного аналізу та
Стислий опис
гендерного бюджетування є основною умовою для
проблеми, яка буде
вирішуватися силами забезпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок.
На жаль, зараз в системі місцевого самоврядування
проєкту
Хмільницької громади ці принципи не запроваджені, що
призводить до не збалансованих, в гендерному розумінні,
витрат.
Очікувані кількісні та - навчання пройшли не менше 30 осіб;
- запроваджено гендерне бюджетування в діяльність
якісні результати
виконавчих органів міської ради.
- проведення гендерного аналізу цільових програм;
Ключові заходи
- розробка та затвердження необхідної нормативно-правової
проєкту
бази;
- проведення навчання для посадовців.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
100,0
100,0
Міський бюджет – 30%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 70%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №56
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 1. Забезпечити
правоохоронних органів.

ефективну

діяльність

Комунікаційна
платформа
«Електронний
кабінет
дільничного офіцера поліції»
Одна або кілька цілей, Покращити якість обслуговування громадян з питань
правоохоронної діяльності. Налагодити комунікацію між
які будуть досягнуті
поліцією
та
мешканцями
громади.
Оперативно
внаслідок реалізації
встановлювати та реагувати на порушення правил
проєкту
громадського порядку та інші правопорушення.
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість 43609 осіб.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Низька взаємодія мешканців громади з працівниками
Стислий опис
поліції у забезпеченні громадського порядку та безпеки.
проблеми, яка буде
вирішуватися силами Тому запуск комунікаційної платформи допоможе
правоохоронним органам швидше реагувати на різного
проєкту
роду правопорушення.
Очікувані кількісні та - швидке реагування на правопорушення;
- налагоджена взаємодія громадськості з правоохоронними
якісні результати
органами;
- публічна та прозора правоохоронна система.
- запровадження комунікаційної платформи;
Ключові заходи
- визначення модератора (адміністратора) платформи;
проєкту
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
можливостей комунікаційної платформи.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
50,0
50,0
Міський бюджет 90%.
Джерела та частки
Інші незаборонені законодавством джерела фінансування
фінансування
10%.
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
Ключові учасники
міської ради.
реалізації проєкту
Хмільницький відділ поліції.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №57
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 2. Забезпечити систему відеоспостереження
в громаді.

Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації проєкту
Територія на яку
проєкт матиме
вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися
силами проєкту

Покращити
роботу
із
запобігання
та
протидії
правопорушенням, оперативне реагування та розкриття
скоєних правопорушень.

Очікувані кількісні
та якісні результати

Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту,
тис. грн.

Система відеоспостереження «Безпечна громада»

Хмільницька міська територіальна громада.
43609 осіб.

На сьогоднішній день відкритою залишається проблема
покращення криміногенної ситуації
на території
Хмільницької
міської
територіальної
громади,
забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях та
громадських місцях, забезпечення безпеки дорожнього
руху, оперативного реагування на заяви і повідомлення про
вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Розширена система відеоспостереження
надасть
можливість працівникам поліції проводити якісний
моніторинг небезпечних ситуацій в громаді та забезпечити
оперативне реагування.
- встановлено 25 відеокамер;
- підвищено рівень безпеки в громаді;
- знижено рівень криміногенної ситуації в громаді;
- підвищено рівень громадянської відповідальності
населення.
- закупівля та встановлення відеокамер;
- встановлення системи відеоспостереження шляхом
збільшення точок відео нагляду в громаді (25 відеокамер);
обладнання
пульту
управління
системою
відеоспостереження;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
можливостей системи.
2022-2025 роки:
2022
рік
40,0

2023
рік
40,0

2024
2025
рік
рік
40,0
40,0

2026
рік

Разом

2027
рік
-

-

160,0
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Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація
щодо проєкту (за
потребою)

Міський бюджет 100%
ПП «ВІНАСТЕРІСК».
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
-
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №58
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися
силами проєкту

Очікувані кількісні
та якісні результати
Ключові заходи
проєкту

Період здійснення:
Вартість проєкту,
тис. грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація
щодо проєкту (за
потребою)

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 3. Забезпечити функціонування системи
екологічного моніторингу.
Встановлення систем моніторингу якості повітря
Забезпечити автоматичний моніторинг якості повітря в
місті Хмільнику.
Хмільницька міська територіальна громада.
Понад 24000 осіб – мешканці м. Хмільник.
Понад 3000 осіб – відпочиваючі та туристи.
Останнім часом у Хмільницькій громаді суттєво
погіршилася якість повітря, особливо у весняно-осінній
період, через спалювання рослинних решток власниками
приватних будинковолодінь. В громаді відсутня система
моніторингу якості повітря: в Хмільнику встановлено лише
один праж, який здійснює моніторинг забруднення повітря.
Це не сприяє налагодженню системної роботи з
покращення стану повітря та зменшення вірогідності його
забруднення від спалювання рослинних решток.
- встановлено не менше 20 станцій моніторингу якості
повітря на території міста Хмільника.
- визначення місць для встановлення приладів вимірювання
якості повітря;
- закупівля та встановлення необхідного обладнання;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії;
- розробка та налагодження системи аналізу отриманої
інформації.
2022 рік:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
100,0
100,0
Міський бюджет – 100%.
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
міської ради.
-
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №59
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися
силами проєкту

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 3. Забезпечити функціонування системи
екологічного моніторингу
Забезпечення функціонування систем оперативного
реагування на виникнення проблем в навколишньому
середовищі (Екомапа, Відкрите місто, Екоінспектор тощо).
Підвищити ефективність використання сервісів для
виявлення
критичних
ситуацій
із
забрудненням
навколишнього середовища.
Хмільницька міська територіальна громада.
Всі мешканці територіальної громади.
Понад 3000 осіб /щорічно – відпочиваючі та туристи.

Хмільницька громада підключена до сервісів, які
допомагають оперативно реагувати на кризові ситуації,
пов’язані, зокрема, із забрудненням навколишнього
середовища. Це Екомапа, «Відкрите місто» тощо. Але
члени громади досить неактивно використовують ці
сервіси, а відповідальні особи, установи та організації не
завжди оперативно вирішують виявлені проблеми.
- проведено не менше 5 тренінгів для мешканців громади;
Очікувані кількісні
та якісні результати - проведено навчання для посадовців;
- підвищено ефективність використання сервісів, які
допомагають виявляти та оперативно вирішувати проблеми,
пов’язані з забрудненням навколишнього середовища.
- розробка навчальної програми;
Ключові заходи
- формування груп для навчання;
проєкту
- аналіз наявної нормативно-правової бази;
- проведення навчання;
- популяризація використання сервісів Екомапа, «Відкрите
місто» та інших серед членів територіальної громади.
2023 рік:
Період здійснення:
2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту,
тис. грн.
100,0
100,0
Міський бюджет – 50%
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 50%
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №60
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту
Очікувані кількісні та
якісні результати

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 4. Зменшити популяцію безпритульних тварин
(котів та собак).
Створення реєстру безпритульних тварин
Створити реєстр безпритульних тварин Хмільницької
громади.
Хмільницька міська територіальна громада.
Всі мешканці територіальної громади 43609 осіб.
Понад 3000 осіб – відпочиваючі та туристи.
У Хмільницькій громаді не створено реєстр безпритульних
тварин (котів та собак). Це створює перешкоди для обліку
таких тварин, їх стерилізації, вакцинації тощо.

- забезпечено облік безпритульних тварин громади;
- створено реєстр безпритульних тварин;
- зменшено кількість не облікованих тварин;
- зменшено вірогідність поширення інфекційних хвороб, які
поширюються безпритульними тваринами.
- розробка нормативно-правової бази;
Ключові заходи
- закупівля програмного продукту;
проєкту
- проведення навчання для посадовців;
- популяризація реєстру через членів територіальної громад.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
200,0
200,0
Міський бюджет – 10%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 90%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Структурні підрозділи виконавчого комітету Хмільницької
реалізації проєкту
міської ради.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №61
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 4. Зменшити популяцію безпритульних тварин
(котів та собак)

Зменшення популяції безпритульних тварин шляхом
стерилізації
Одна або кілька цілей, Зменшити популяцію безпритульних котів та собак на
території Хмільницької громади.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Всі мешканці територіальної громади 43609 осіб.
Понад 3000 осіб/щорічно – відпочиваючі та туристи.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
У Хмільницькій громаді неконтрольована популяція
Стислий опис
безпритульних котів та собак. Попри те, що міська рада
проблеми, яка буде
вирішуватися силами виділяє кошти на їх стерилізацію, ситуація, поки що,
суттєво не покращилася. Причин кілька: недостатньо
проєкту
коштів виділяється на стерилізацію, не відпрацьований
механізм стерилізації тварин, які утримуються людиною, не
популяризується стерилізація тварин серед їх власників.
Очікувані кількісні та - збільшено суми коштів, які щорічно виділяються на
стерилізацію безпритульних котів та собак;
якісні результати
- зменшено популяцію безпритульних котів та собак;
- підвищено відповідальність власників тварин щодо їх
утримання.
- проведення стерилізації тварин;
Ключові заходи
- проведення інформаційної кампанії.
проєкту
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
300,0
300,0
200,0
200,0
1000,0
Міський бюджет – 90%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 10%
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Управління житлово-комунального господарства та
реалізації проєкту
комунальної власності Хмільницької міської ради
КП “Хмільниккомунсервіс”.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №62
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 4. Зменшити популяцію безпритульних тварин
(котів та собак)

Створити
притулок
для
тимчасової
перетримки
безпритульних тварин
Одна або кілька цілей, Створити умови для перетримки тварин, які потребують
медичної
допомоги,
стерилізації
чи
подальшого
які будуть досягнуті
прилаштування.
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Всі мешканці територіальної громади.
Понад 3000 осіб – відпочиваючі та туристи.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
У Хмільницькій громаді відсутнє спеціально пристосоване
Стислий опис
приміщення для перетримки тварин, які потребують
проблеми, яка буде
допомоги,
стерилізації
чи
подальшого
вирішуватися силами медичної
прилаштування.
проєкту
Очікувані кількісні та - створено умови для перетримки тварин;
- зменшено небезпеку поширення інфекційних хвороб.
якісні результати
- добудова притулку та його облаштування;
Ключові заходи
- розробка нормативно-правової бази;
проєкту
- прилаштування тварин до притулку.
2022 рік
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
500,0
500,0
Міський бюджет – 100%.
Джерела та частки
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Управління житлово-комунального господарства та
реалізації проєкту
комунальної власності Хмільницької міської ради.
КП “Хмільниккомунсервіс”.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №63
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту

Операційна ціль 3.4.
ЗАВДАННЯ 4. Зменшити популяцію безпритульних тварин
(котів та собак)

Розробити та впровадити механізм щодо поводження з
домашніми тваринами (коти, собаки), особливо з
безпритульними
Одна або кілька цілей, Запровадити механізм поводження з домашніми тваринами
на території громади.
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Хмільницька міська територіальна громада.
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість Всі мешканці територіальної громади 43609 осіб.
Понад 3000 осіб – відпочиваючі та туристи.
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
У Хмільницькій громаді не запроваджено єдиних,
Стислий опис
зрозумілих та сучасних правил утримання домашні тварин.
проблеми, яка буде
вирішуватися силами Це спричиняє багато проблем, зокрема неконтрольоване
збільшення популяції безпритульних тварин, чисельність
проєкту
яких поповнюється власниками домашніх тварин, що не
контролюють їх розмноження.
Очікувані кількісні та - запроваджено механізм поводження з домашніми
тваринами;
якісні результати
- зменшено популяцію безпритульних тварин на території
громади.
- розробка та затвердження положення про утримання
Ключові заходи
тварин на території громади;
проєкту
- проведення інформаційної кампанії на території громади
щодо правил утримання домашніх тварин;
- забезпечення контролю за дотримання Правил утримання
тварин.
2022 рік:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
300,0
300,0
Міський бюджет – 10%.
Джерела та частки
Міжнародна донорська допомога – 90%.
фінансування
Громадська організація «ПРАВО» (партнерство).
Ключові учасники
Управління житлово-комунального господарства та
реалізації проєкту
комунальної власності Хмільницької міської ради.
КП “Хмільниккомунсервіс”.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №64
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

Операційна ціль 3.4.
Завдання 5. Створити пожежно-рятувальні підрозділи на
території громади
«Місцева та добровільна пожежно-рятувальна дружина»
Гарантувати
захист мешканців Хмільницької міської
територіальної громади та її гостей на випадок пожеж та
інших надзвичайних ситуацій. Створити кущові пожежнорятувальні команди в старостинських округах громади.
Хмільницька міська територіальна громада.
43609 осіб.

Саме сільська місцевість є найбільш ураженою в плані
відсутності у ряді населених пунктів протипожежних
формувань, котрі б першими та в найкоротші терміни часу
могли реагувати на виникнення різного роду надзвичайних
подій, зокрема пожеж. Адже відстань від пожежнорятувальних підрозділів, котрі в більшій мірі дислокуються
в місті, до віддалених населених пунктів може сягати 30 км,
а то й більше. А це досить великий час для порятунку
життя, здоров’я і майна громадян. Створення пожежнорятувальних команд у громаді обумовлено необхідністю
швидкого реагування на надзвичайні ситуації як
техногенного, так і природного характеру (пожежі, повені,
аварії комунікацій, дорожньо-транспортні пригоди).
Очікувані кількісні та - зріс рівень безпеки на території громади та захищеності її
мешканців;
якісні результати
- оперативно і швидко реагують на ліквідацію пожеж та
інших надзвичайних ситуацій, які виникають на території
певного населеного пункту.
- облаштування приміщень пожежно-рятувальних депо та
Ключові заходи
придбання обладнання;
проєкту
- створення місцевої та добровільної пожежно-рятувальної
команди.
2023 рік:
Період здійснення:
Вартість проєкту, тис. 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік Разом
грн.
4300,0
- 4300,0
Міський бюджет 50%, обласний бюджет 10%, державні
Джерела та частки
кошти 40% та інші незаборонені законодавством джерела
фінансування
фінансування
Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з
Ключові учасники
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правоохоронними органами
реалізації проєкту
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

100

Форма технічного завдання проєкту розвитку №65
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5.
ЗАВДАННЯ 1. Розвивати молодіжний рух у громаді і
сприяти впровадженню молодіжних ініціатив.
Перспективи майбутнього
Молодь громади активна, ініціативна, рішуча та дієва.

Хмільницька міська ТГ (42 населені пункти).
Молодь громади.

У громаді є інструменти які дозволяють молоді розвиватися
та впливати на рішення влади, але, на жаль, молодь не
проявляє достатньої зацікавленості у розвитку громади. Не
помітно дій Молодіжної ради. Зустрічаємо не розуміння
молоді роботи місцевої влади. Молодь не знає свої права та
можливості.
Очікувані кількісні та - дієва Молодіжна рада;
якісні результати
- проведено 12 засідань Молодіжної ради;
- проведено 5 навчальних заходів для молоді;
- реалізовано 2 молодіжні ініціативи.
Ключові заходи
- проведення навчальних заходів щодо можливостей молоді
проєкту
впливати на рішення влади;
- проведення інформаційної кампанії щодо реалізації
громадського проєкту бюджет участі;
- залучення молоді до проведення культурно-масових та
інших заходів у громаді.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
Реалізація проєкту не потребує значних коштів.
Джерела та частки
Фінансування буде відбуватися з різних джерел, основна
фінансування
частина яких це грантові кошти, що залучені громадськими
організаціями.
Грантодавець, бізнес — співфінансування. Хмільницька
Ключові учасники
міська рада — фінансування. Управління освіти, молоді та
реалізації проєкту
спорту Хмільницької міської ради — реалізація. ГО –
партнерство, реалізація.
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №66
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5.
ЗАВДАННЯ 1. Розвивати молодіжний рух у громаді і
сприяти впровадженню молодіжних ініціатив.
Мій професійний вибір
Випускники загальних закладів освіти - впевнені і свідомі
абітурієнти.
Хмільницька міська ТГ (42 населені пункти).
440 учнів 9 класів/щорічно

Проблема – відсутність в учнів інформації про наявні
професії. Часто після закінчення школи діти все ще
сумніваються куди їм краще вступати, яку обрати
професію. Багато студентів після закінчення навчання
працюють не за спеціальністю.
Очікувані кількісні та - після реалізації даного проєкту ми отримаємо
професіоналів своєї справи;
якісні результати
- 440 учнів щорічно отримують певні знання про різні
професії, їх плюси та мінуси, можливий кар’єрний ріст;
- діти усвідомлюють, що чекає їх у майбутньому;
- проведено щорічно форум для учнів 9 класів «Мій
професійний вибір».
Основним заходом проєкту є створення підготовка,
Ключові заходи
організація та проведення форуму «Мій професійний вибір»
проєкту
для учнів 9 класів.
Пропонується Управлінню освіти, молоді та спорту
Хмільницької міської ради обрати перелік професій різних
напрямків. У довільному порядку розподілити ці професії
між учнями 9 класів усіх загальноосвітніх закладів громади
(мінімум 2 професії на клас в залежності від чисельності
учнів у класі). Визначити день проведення заходу. Професії
діляться між учнями класу. Спільними зусиллями учні
вивчають дану їм професію, її недоліки та можливості,
вимоги, закордонний досвід, кар’єрний розвиток, її
продукти чи послуги… Вони готовлять презентацію, яку
презентують на форумі.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
Вартість проєкту, тис. 2022 рік
грн.
300,0
300,0
300,0
300,0
1200,0
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Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
Інша інформація щодо
проєкту (за потребою)

Міський бюджет — 100%.
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської
ради.
-
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Форма технічного завдання проєкту розвитку №67
Номер і назва
завдання зі Стратегії
розвитку громади,
якому відповідає
проєкт
Назва проєкту
Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації
проєкту
Територія на яку
проєкт матиме вплив
Орієнтовна кількість
населення, яке
отримає вигоду від
реалізації проєкту
Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися силами
проєкту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5.
ЗАВДАННЯ 2. Захист прав та інтересів дітей. Створення
належних умов для відпочинку.
Щасливе дитинство
Забезпечити гармонійний та повноцінний розвиток дітей.
Зробити дитинство щасливим, веселим, дружнім.
Хмільницька міська ТГ (42 населені пункти).
Категорія населення громади дошкільного та шкільного
віку.

Наявні випадки побиття дітей та неналежного виховання. У
громаді є категорія дітей з малозабезпечених та
багатодітних сімей, діти учасників бойових дій, які
потребують додаткової уваги та матеріальної допомоги.
Також варто згадати дітей, що мають особливі потреби,
адже подекуди відсутні умови для їхньої адаптації в
соціумі.
Очікувані кількісні та - проведено 36 рейдів щодо виявлення порушення
дорослими прав дитини;
якісні результати
- проведено 20 рейдів щодо продажу неповнолітнім
алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- вручено 300 подарунків;
- організовано 5 святкових заходів;
- оздоровлено 100 діток;
- взяли участь у поїздках 260 дітей;
- створено ресурсні кімнати у 5 школах;
- діти щасливі, дружні та захищені.
- проведення постійних рейдів щодо виявлення порушення
Ключові заходи
дорослими прав дитини;
проєкту
- проведення спільних рейдів з силовими структурами щодо
продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових
виробів;
- організація святкувань;
- організація поїздок розважальних, розвиткових;
- організація пришкільних таборів;
- організація дозвілля у базах відпочинку, таборах…
- створення простору для повноцінного життя дітей з
особливими потребами.
2022-2025 роки:
Період здійснення:
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2022 рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
Разом
1000,0
1200,0
1300,0
1500,0
5000,0
Міський бюджет — 75%, обласний бюджет - 20%, бізнес —
5%.
Грантодавець, бізнес - співфінансування, партнерство.
Хмільницька міська рада — фінансування.
Служба у справах дітей, управління праці та соціального
захисту населення - реалізація.
Інша інформація щодо проєкту (за потребою)
Вартість проєкту, тис.
грн.
Джерела та частки
фінансування
Ключові учасники
реалізації проєкту
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